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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี (SBPF) คร้ังที ่1/2564 

วันศุกรท์ี ่9 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.  
ณ โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสุรศักดิ ์2 และ 3 ชัน้ 11 
ทีอ่ยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ :  
บรษิัทจดัการ  
นายสทุธิพนัธ ์กรีมหา ประธานในที่ประชุม / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ หัวหนา้ฝ่ายกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ / ผู้จัดการ
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์สมยุบรุี 

 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท คอมพาสลอว ์จ ากดั 
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์
ไม่เขา้รว่มประชมุ 
 
ผูช้  าระบญัชี    
ไม่เขา้รว่มประชมุ 
 
ผูส้งัเกตการณก์ารนบัคะแนนเสียง 
1. นางสาวพรมิา อนสุสรนิติสาร  ตวัแทนจากบรษิัท คอมพาสลอว ์จ ากดั  
2. นางสาวพิมพแ์พร สขุเจรญิ  ตวัแทนจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
เริ่มประชมุเวลาประมาณ 9.30 น.  
 

นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย โดยไดร้บัมอบหมายจากประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า 
ในการประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 15 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกนัทัง้สิน้ 326,440 
หน่วย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 32 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมกนัทัง้สิน้ 38,721,730 หน่วย รวมมีผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้
ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้ 47 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมกนัทัง้สิน้ 39,048,170 หน่วย คิดเป็นรอ้ย
ละ 47.1596 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวมครบเป็นองค์ประชุมตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และกล่าวเปิดประชมุ 
 

จากนัน้ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีสละเวลาและใหเ้กียรติมาเขา้รว่มประชมุครัง้นี ้  
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ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ ใหน้บัหน่วยลงทุน 1 หน่วย มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 
เสียง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะ เท่านั้น  
ส าหรบัการลงมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุในแต่ละวาระนัน้ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนน จะใชว้ิธี
ขานต่อที่ประชุมว่า “มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนีห้รือไม่” ถา้มีขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แลว้แสดงตัวดว้ยการยกมือขึน้  จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งบัตร
ลงคะแนนนีไ้ดม้อบใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาลงทะเบียนแลว้ ส่วนท่านที่ไม่คดัคา้นหรืองดออกเสียงจะถือว่าท่านเห็น
ดว้ยเต็มคะแนนเสียงที่มีอยู่ ส าหรบับตัรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงคข์องผูล้งคะแนน หรือบตัรลงคะแนนที่มีการท า
เครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแกไ้ขและไม่มี ลายมือชื่อก ากับ จะถือเป็นบัตรเสีย 
ส าหรบัการนบัคะแนนจะใชว้ิธีการน าเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทนุซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  กรณีที่วาระใดไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือว่าวาระนัน้
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนมุตัิ หรือเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
ในการนี ้เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงมีความโปร่งใส ขอเชิญตวัแทนจากบริษัท คอมพาสลอว ์จ ากัด ซึ่ง

เป็นท่ีปรกึษากฎหมายของกองทนุรวม และขออาสาสมคัรจากผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทนผูถื้อ
หน่วยลงทนุอีก 1 ท่าน ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนโดย นางสาวพิมพแ์พร สขุเจรญิ ผูร้บัมอบฉนัทะ เสนอตน
เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน  

 
จากนัน้ นายสทุธิพนัธ ์กรีมหา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัตเ์พื่อ

การลงทุนอสังหาริมทรพัยข์องบริษัทจัดการ ในฐานะประธานในที่ประชุมเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงัต่อไปนี ้  

 
วาระที ่1 : เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ (เพื่อทราบ) 
 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกับผลการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นของ
กองทุนรวมว่า ตามที่บริษัทจดัการไดด้  าเนินการจัดประมลูเป็นการทั่วไปเพื่อสรรหาผูเ้ช่าหรือผูซ้ือ้ โรงแรมสมยุบุรี บีช รี
สอรท์ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้มา โดยมีก าหนดยื่นขอ้เสนอประมลูในวนัที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น มีผูส้นใจรบัเอกสารการประมูลทั้งหมด 14 ราย แต่ไม่มีผูย้ื่นซองประมูลซือ้หรือประมูลเช่าแต่
อย่างใด เนื่องจากไม่มีบคุคลใดยื่นขอ้เสนอประมลูตามเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจึงจะน าเสนอแนวทางด าเนินการเพื่อผู้
ถือหน่วยลงทนุไดพ้ิจารณาในวาระท่ี 4  

 
จากนัน้ ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกับค่าเช่าที่ผูเ้ช่าคา้งช าระว่า เนื่องจากผูเ้ช่าไดค้า้งช าระค่า

เช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดยผู้เช่าได้วางเช็คประกันค่าเช่าจ านวน 4 ฉบับ ส าหรับค่าเช่าในเดือนเมษายนถึง
กรกฎาคม 2563 ซึ่งกองทุนรวมไดด้  าเนินการแจง้ความที่สถานีต ารวจภูธรเกาะสมยุแลว้ ต่อมาเมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2564 
ผูเ้ช่าไดโ้อนช าระค่าเช่าคงคา้งส าหรบังวดเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 รวม 1,242,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
ตามเช็คประกันการเช่า 2 ฉบบั คงเหลือค่าเช่าตามเช็คประกันการเช่าที่ไดแ้จง้ความไวท้ี่ สถานีต ารวจภูธรเกาะสมยุ อีก
จ านวน 2 ฉบบั ส าหรบังวดเดือนมิถนุายนและกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,242,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึ่งผูเ้ช่าแจง้
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ว่าจะช าระในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม 2564 ท าใหค้่าเช่าคงคา้งในปัจจบุนัจนถึงเดือนเมษายน 2564 คงเหลือเป็นเงนิ
รวม 7,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

 
เนื่องจากบริษัทจดัการไดร้บัแจง้ว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะเพิ่มวาระการประชุมเพื่อเสนอใหท้ี่

ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในการประชุมครัง้นี ้ซึ่งตามกฎหมายการเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมจะสามารถ
ด าเนินการไดส้องแนวทาง คือ 1) การเพิ่มวาระการประชุมโดยบริษัทจัดการ โดยที่บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุก่อนวนัก าหนดสิทธิเขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทจดัการไดร้บัแจง้ว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะเพิ่มวาระ
การประชุมภายหลงัวนัก าหนดสิทธิเขา้ร่วมประชุม บริษัทจดัการจึงไม่สามารถด าเนินการตามแนวทางนี ้ และ 2) การเพิ่ม
วาระการประชุมโดยผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะเพิ่มวาระการประชุม ซึ่งมีจ านวนหน่วยลงทุนรวมนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซึ่งตามแนวทางนีผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชสิ้ทธิเพิ่มวาระการ
ประชมุไดก้็ต่อเมื่อที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระอื่นๆ ครบถว้นแลว้  

 
นายณทัธร โพธิแพทย ์ผูร้บัมอบฉนัทะ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตนในฐานะผูแ้ทนธนาคารออมสิน ในฐานะ

ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเล็งเห็นถึงความส าคญัในการพิจารณาวาระการประชมุที่ 4.1 ถึง 4.3 ซึ่งมีขอ้ดีและขอ้เสีย
แตกต่างกัน เช่นในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม ผูช้  าระบญัชีจะเป็นผูท้ี่มีอ  านาจในการจดัการทรพัยสิ์นของกองทุนรวมแต่
เพียงผูเ้ดียว โดยที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทราบถึงราคาในการประมลูขายทรพัยสิ์นได ้ดงันัน้ ธนาคารออมสินจึง
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการเพิ่มวาระในการประชมุครัง้นี ้

 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทจัดการจ าตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑก์ารเพิ่มวาระการประชุมที่ส  านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ซึ่งก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชสิ้ทธิ
เพิ่มวาระการประชุมไดต้่อเมื่อที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระอื่นๆ เสร็จสิน้แลว้ ทั้งนี ้หากบริษัทจดัการจะขอยกเวน้ไม่ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑก์ารเพิ่มวาระการประชุมของส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน ซึ่งขณะนีบ้รษิัทจดัการยงัมิไดร้บัหนงัสือความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. แต่อย่างใด 
ดังนั้น ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะเพิ่มเติมวาระในการประชุมครัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิเสนอเพิ่ม
วาระการประชมุเมื่อที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระอื่นๆ เสรจ็แลว้ 

 
นางสาวสุพัตรา ทรพัยภ์ัย ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทจดัการจ าตอ้งปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ดงันัน้ ในการเสนอเพิ่มเติมวาระการประชมุโดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะกระท า
ไดต้่อเมื่อที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระอื่นๆ เสรจ็แลว้ ทัง้นี ้ส าหรบัการเสนอแนะขอ้คิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 4.1 ถึง 4.3 ผู้
ถือหน่วยลงทนุสามารถเสนอความเห็นไดใ้นช่วงที่ที่ประชมุก าลงัพิจารณาในวาระดงักล่าว  

 
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบตามที่  

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบ 
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วาระที ่2 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2563  
(เพื่อพิจารณา) 

 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจดัการไดจ้ดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

รวม ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทจัดการไดจ้ัดท าและเปิดเผยรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจดัการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทนุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2563  
 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดมีขอ้ซกัถามอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่านใดเสนอขอแกไ้ขหรือซกัถาม ที่ปรกึษากฎหมาย จึงชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีต้่อที่ประชมุ  และแจง้ว่า
ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียพิเศษ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 
 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ประจ าปี 2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นดว้ย  จ านวน 39,048,170 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  100 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน        0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*     0   
 งดออกเสียง จ านวน             0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*     0 
 บตัรเสีย  จ านวน             0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*     0 
 *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
วาระที ่3 :  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนั

ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ (เพื่ออนุมัติ) 
 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากกฎหมายในปัจจบุนัไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการ
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และขอ้ก าหนดที่ระบใุนโครงการจดัการของกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการนัน้ไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทจดัการจึง เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมและบริษัทจดัการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจุบนั โดยในวาระที่ 3 
จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 วาระย่อยดงันี ้
  
วาระที ่3.1 : พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อ 34.4 ของโครงการจัดการกองทนุรวม และการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและบริษัทจัดการ (เพือ่อนุมัต)ิ 
  
 ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขอ้ 34.4 ของโครงการจดัการกองทุนรวมไดก้ าหนดว่าบรษิัท
จดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม และขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและบรษิัทจดัการ ฉบบัลง
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2553 รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม (“ขอ้ผูกพนั”) ซึ่งบริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวมได้
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ตกลงผูกพนักนัตามโครงการจดัการกองทุนรวมที่แนบทา้ยและใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนั มีการก าหนดฐานคะแนน
เสียงในกรณีการลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทุนรวมแตกต่างกบัฐานคะแนนเสียงที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายที่
บงัคบัใชใ้นปัจจบุนั กล่าวคือตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้รว่ม
ประชุมหรือที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ 69 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 
36/2562 เรื่อง การจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน 2562 (รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ 
ทน.36/2562”) ประกอบกับมาตรา 129/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”)  
 
 บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม 
ขอ้ 34.4 และขอ้ผูกพนัเก่ียวกับมติเลิกกองทุนรวม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายที่ใชบ้ังคบัในปัจจุบัน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 

โครงการและข้อผูกพันเดิม โครงการและข้อผูกพันทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
34.4 เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทุนรวม  ทั้งนี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการบริหาร
กองทุนรวมยังไม่ครบ 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนจัดตัง้
กองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการมีสิทธิเรียกใหก้องทุนรวม
จ่ายค่าชดเชยตามอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ของล่าสดุตามระยะเวลาที่ไม่ครบ 5 ปี 

34.4 เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทุนรวม คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่ขำ้ร่วมประชุมหรือที่
ตอบกลับและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี ้ในกรณีที่
บริษัทจดัการบริหารกองทุนรวมยงัไม่ครบ 5 ปี นบัจากวนั
จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการมีสิทธิ
เรียกใหก้องทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอตัราค่าธรรมเนียม
การจดัการรายปีของล่าสดุตามระยะเวลาที่ไม่ครบ 5 ปี 

 
นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายต่อที่ประชมุว่าการ

แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผูกพนัตามที่เสนอขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดโดย
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชนไ์ดต้กลงใหถื้อว่าโครงการจดัการกองทุนรวมเป็น ส่วนหนึ่ง
ของขอ้ผกูพนั บรษิัทจดัการจึงตอ้งยึดหลกัเกณฑท์ี่เครง่ครดักว่าในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุส าหรบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัในส่วนที่เก่ียวกบัการเลิกกองทนุรวม เนื่องจากเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใน
เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทน. 37/2562 เรื่อง ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยก์บับรษิัทจดัการ ลงวนัท่ี 25 เมษายน 
2562 (“ประกาศที่ ทน. 37/2562”) โดยเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัในส่วนที่เก่ียวกับ
การเลิกกองทุนรวมที่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบใหแ้กไ้ขโครงการและขอ้ผูกพันในส่วนดงักล่าว
แลว้ การแกไ้ขโครงการและขอ้ผกูพนัก็จะถือว่ามีผลทนัที  
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  ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทจดัการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวม และขอ้ผกูพนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจบุนั 
 
  นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหน่วยลงทนุ สอบถามว่า หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัฐานการลงคะแนนเสียงที่มี
การเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีความแตกต่างจากหลกัเกณฑเ์ดิมที่ก าหนดในโครงการจดัการและขอ้ผูกพนัอย่างไร และ
ขอ้ความที่จะแกไ้ขที่ก าหนดว่า “หรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” นัน้หมายความว่าจะมีการนบัคะแนนเสียง
ของผูท้ี่ไม่ไดม้าเขา้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ 
 
  นางสาวสุพัตรา ทรพัยภ์ัย ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบขอ้ซักถามของนายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ว่าตาม
โครงการและขอ้ผูกพันเดิมจะใชจ้ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเป็นฐานในการค านวณ 
ในขณะที่ตามโครงการและขอ้ผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะใชจ้ านวนหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันัน้ ตามขอ้ความใหม่ที่เสนอแกไ้ขเพิ่มเติม จ านวนหน่วยลงทุนที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุจะไม่ถูกน ามารวมเป็น
ฐานในการค านวณคะแนนเสียง ส าหรบัค าว่า “ตอบกลบั” นัน้ใชใ้นกรณีที่กฎหมายอนญุาตใหม้ีการใชม้ติเวียนแทนการจดั
ประชุม โดยที่โครงการและขอ้ผูกพันที่จะแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะใชจ้ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือตอบ
กลบัมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทน. 36/2562 
 
  ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การใช้มติเวียนนั้นจะเป็นกรณีที่ไม่สามารถมีการจัดประชุมได ้ซึ่งตาม
กฎหมายปัจจุบัน การจะผ่านมติเวียนจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือตอบกลับมา
ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  นายสวง ทั่งวฒัโนทยั ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า หากที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุมีการลงมติไม่อนมุตัิ
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและขอ้ผกูพนัจะมีผลอย่างไร 
 

นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ตอบขอ้ซกัถามของนายสวง ทั่งวฒัโนทยั ว่าหากที่ประชมุ
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีการลงมติไม่อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและขอ้ผูกพันจะมีผลท าใหก้องทุนรวมมีผลผูกพนัตาม
โครงการและข้อผูกพันเดิม  โดยที่บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการและข้อผูกพัน ซึ่งเป็น
หลกัเกณฑท์ี่เครง่ครดักว่าที่กฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจบุนัไดก้ าหนดไว้ 

 
นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูถื้อหน่วยลงทุน กล่าวว่า การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและขอ้ผูกพนัขา้งตน้ไม่

น่ามีความจ าเป็นที่จะตอ้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องกฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจุบนั ซึ่งน่าจะมีผลบงัคบัเป็นการทั่วไปอยู่แลว้  และตนเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการและขอ้ผกูพนัตามที่ไดเ้สนอมานัน้ไม่น่าจะมีผลแตกต่างกบัขอ้ก าหนดเดิมที่ระบใุนโครงการและขอ้ผกูพนั ส าหรบั
การใชม้ติเวียนนั้นอาจท าใหไ้ม่มีความจ าเป็นในการจัดประชุมต่อไป ซึ่งอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ทราบขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียง 
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นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงว่า เนื่องจากหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่ใชบ้งัคบัใน
ปัจจุบันไดก้ าหนดฐานการนับคะแนนเสียงในจ านวนที่น้อยกว่าที่โครงการและข้อผูกพันเดิมก าหนดไว้ โดยฐานการ
ลงคะแนนเสียงที่ก าหนดในกฎหมายที่ใชบ้งัคับในปัจจุบนัจะเป็นเพียงเกณฑข์ั้นต ่าที่บริษัทจดัการจะตอ้งปฏิบัติตาม ซึ่ง
ตามโครงการและขอ้ผูกพนัเดิมจะใชฐ้านคะแนนเสียงโดยยึดจากคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ซึ่งถือเป็นการนบัฐานคะแนนเสียงที่เคร่งครดักว่าที่หลกัเกณฑข์องกฎหมายปัจจบุนั ดงันัน้ 
หากมิไดม้ีการแกไ้ขฐานการนบัคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายปัจจุบนั กองทนุรวมยงัคงตอ้งผกูพนักบัขอ้ก าหนดเดิม
ของโครงการจดัการ ทัง้นี ้เนื่องจากการแกไ้ขเพิ่มเติมการนบัฐานคะแนนเสียงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทุนรวมในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคัญตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความจ าเป็นตอ้งเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะด าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติม 
 
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการท่ีกองทนุรวมจะสามารถใชม้ติเวียนแทนการจดัประชมุนัน้จะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ตามโครงการและขอ้ผูกพนัเดิมจะใชจ้ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมเป็นฐานในการค านวณ ซึ่งจะมีการนบัรวมจ านวนหน่วยลงทุนของผูท้ี่ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นฐาน
คะแนนเสียงดว้ย ในขณะที่โครงการและขอ้ผูกพันที่แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้จะใชจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้
รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ 

 
นางสาวสุพัตรา ทรัพยภ์ัย ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมว่า ตาม

ขอ้ความที่จะมีการแกไ้ขซึ่งที่เขียนว่า “หรือที่ตอบกลบั” หมายความว่า หากมีการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ก็จะไม่มีการใช้
กรณีที่ตอบกลับ ซึ่งฐานการนับคะแนนเสียงส าหรบักรณีที่มีการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น จะค านวณจากจ านวนหน่วย
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากเป็นกรณีการใชม้ติเวียนแลว้ คะแนนเสียง
ในกรณีทั่วไปก็จะค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีหนงัสือตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดมีขอ้ซกัถามอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่านใดเสนอขอแกไ้ขหรือซกัถามเพิ่มเติม ที่ปรกึษากฎหมาย จึงชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีต้่อที่ประชมุ และ
แจง้ว่าในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียพิเศษ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 
 
 มติทีป่ระชุม ที่ ประชุมมีมติ ไม่ อนุมัติ การแก้ไข เพิ่ ม เติมข้อ  34 .4  ของ โครงการจัดการ 
กองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและบรษิัทจดัการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
 เห็นดว้ย  จ านวน 18,166,070 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  21.9397 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,352,600 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  24.5804       
 งดออกเสียง จ านวน     529,500 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*   0.6395 
 บตัรเสีย  จ านวน             0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*          0 
 *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที ่3.2 : พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไข เพิ่ ม เติมข้อ  23.2 (2) ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ  
(เพื่ออนุมัติ) 

 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้ 23.2 (2) ของโครงการจดัการกองทุนรวมไดก้ าหนดไวว้่า การ

ขอมติ เพื่ อแก้ ไข เพิ่ ม เติม โครงการ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับการ เพิ่ ม เ งินทุนจดทะ เ บี ยนตามที่ ได้รับมติจาก 
ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 23.2 (1) ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ
ขอ้ผูกพนัซึ่งบริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวมไดต้กลงผูกพนักนัตามโครงการจดัการกองทุนรวมที่แนบ
ทา้ยและใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพัน อย่างไรก็ตาม ฐานคะแนนเสียงดงักล่าวไดก้ าหนดไวแ้ตกต่างกับฐานคะแนน
เสียงในกรณีการลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทนุรวมที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายที่บงัคบัใชใ้นปัจจบุนั กล่าวคือ
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชมุหรือที่ตอบกลบัและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้ 69 ของประกาศที่ ทน. 36/2562 ประกอบกบัมาตรา 129/2 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

 
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม 

ข้อ 23.2 (2) และข้อผูกพันเก่ียวกับมติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการส าหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
กฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจบุนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

 
โครงการและข้อผูกพันเดิม โครงการและข้อผูกพันทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

23.2 (2)  ขอมติ เพื่ อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่ อให้
สอดคลอ้งกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดร้บัมติ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

23.2 (2)  ขอมติ เพื่ อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่ อให้
สอดคลอ้งกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดร้บัมติ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด คะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขำ้ร่วมประชุมหรือที่ตอบ
กลบัและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายต่อที่ประชมุว่าการ

แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผูกพนัตามที่เสนอขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดโดย
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวมิใช่เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทน. 37/2562 โดยเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัในส่วนที่เก่ียวกับ
มติแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการส าหรบัการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติ
เห็นชอบใหแ้กไ้ขโครงการและขอ้ผกูพนัในส่วนดงักล่าวแลว้ การแกไ้ขโครงการและขอ้ผกูพนัก็จะถือว่ามีผลทนัที  
   

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทจดัการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวม และขอ้ผกูพนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจบุนัตามที่เสนอ 
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  นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหน่วยลงทุน  สอบถามว่า วาระที่ 3.1 และ 3.2 มีความเก่ียวข้องกัน
อย่างไร และเมื่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิในวาระท่ี 3.1 แลว้จะมีผลเท่ากบัว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติ
ไม่อนมุตัิในวาระท่ี 3.2 ดว้ยหรือไม่ 
 
  นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ตอบขอ้ซกัถามของนายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ว่ า วาระที่ 
3.1 และ 3.2 ไม่ไดม้ีความเก่ียวขอ้งกนั โดยในวาระที่ 3.1 จะเป็นการพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 34.4 ของโครงการและใน
วาระท่ี 3.2 จะเป็นการพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 23.2 (2) ของโครงการ  
 
  นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูถื้อหน่วยลงทุน เสนอใหบ้ริษัทจดัการมีการน าส่งหรือจดัเตรียมกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งและหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อความเขา้ใจที่ชดัเจนยิ่งขึน้ และ
สอบถามว่าเพราะเหตใุดตามความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายในวาระนีม้ีการใชฐ้านคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในขอ้ความ
ที่ขีดเสน้ใตใ้นหนงัสือเชิญประชมุแตกต่างจากขอ้ความที่จะเสนอใหม้ีการแกไ้ขในตาราง   
 

นางสาวสุพัตรา ทรัพยภ์ัย ที่ปรึกษากฎหมาย รับทราบข้อเสนอแนะและตอบขอ้ซักถามของนาย
สถาพร โคธีรานุรกัษ์ ว่าขอ้ความที่ขีดเสน้ใตใ้นความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายในวาระที่ 3.2 เป็นคะแนนเสียงที่จะใชใ้น
การลงคะแนนส าหรบัการพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 3.2 นี ้ซึ่งจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดมีขอ้ซกัถามอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่านใดเสนอขอแกไ้ขหรือซกัถามเพิ่มเติม ที่ปรกึษากฎหมาย จึงชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีต้่อที่ประชมุ และ
แจง้ว่าในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียพิเศษ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23.2 (2) ของโครงการจัดการ 
กองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและบรษิัทจดัการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นดว้ย  จ านวน 18,196,070 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  46.5633 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,882,100 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  53.4367 
 งดออกเสียง จ านวน            0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*           0 
 บตัรเสีย  จ านวน             0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*           0 
 *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในวำระนีม้ีผูถ้ือหน่วยลงทนุเขำ้ร่วมประชมุเพิ่ม 1 รำย คดิเป็นจ ำนวน 30,000 หน่วย รวมมจี ำนวน
หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงทัง้สิน้ 39,078,170 หน่วย 
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วาระที ่4 :  พิจารณาอนุมัติแนวทางด าเนินการ (เพื่ออนุมัติ)  
 
 ประธานฯ ชีแ้จงรายละเอียดสถานการณข์องกองทนุรวมในปัจจบุนั ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ดงัต่อไปนี ้
 (1) การเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้เช่าและ/หรือผู้ซือ้ทรัพยส์ิน 

ตามที่ โรงแรมได้ปิดกิจการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนกระทั่ งถึงปัจจุบัน (ณ วันที่  19 
กมุภาพนัธ ์2564) สภาพทรพัยสิ์นโดยรวมอยู่ในเกณฑป์กติ และผูเ้ช่าจดัใหม้ีพนกังานดแูลรกัษาทรพัยสิ์นตามสมควร  

บริษัทจัดการ ได้ด า เนินการจัดประมูลเ ป็นการทั่ ว ไปเพื่ อสรรหาผู้ เช่ าหรือผู้ซื ้อ โรงแรม  
สมยุบุรี บีชรีสอรท์ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้มา โดยมีก าหนดยื่นขอ้เสนอ
ประมลูในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2564 นัน้ ปรากฎว่า ในวนัดงักล่าวไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอเช่าและ/หรือซือ้ทรพัยสิ์น     

 
 (2) สภาพตลาดการท่องเทีย่วและโรงแรม และแนวโน้มในอนาคต 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน
ตัง้แต่ปลายปี 2562 ซึ่งต่อมาไดม้ีการแพรร่ะบาดอยา่งรวดเรว็ไปยงัประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลก ส่งผลใหห้ลาย ๆ ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย ไดด้  าเนินมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดที่เขม้งวดในช่วงปี 2563 มีการสั่งปิดและ/หรือก าหนดขอ้จ ากดัในที่
พกัแรมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นรา้นอาหาร แต่สถานการณโ์ดยรวมก็ไม่ดีขึน้ แมว้่าในช่วงครึง่หลงัของปี 
2563 จะมีการกระตุน้ตลาดการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่ก็ไม่มีผลมากนักกับตลาด
โรงแรมและการท่องเที่ยวในเกาะสมยุ การระบาดระลอกสองในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปัจจบุนั ท าใหค้วามหวงัที่
จะเห็นการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวยงัคงที่จะเล่ือนออกไป จนกว่าการจดัหาและใหบ้รกิารวคัซีนแก่ประชาชนมีสดัส่วน
ที่มากพอที่จะสามารถเปิดรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวไดอ้ีกครัง้หน่ึง 

 
(2.1)  สภำพตลำดกำรท่องเทีย่วและโรงแรม 
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ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในปี 2563 
จ านวนทัง้สิน้ 6,692,000 คน ลดลงรอ้ยละ 83.23 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งจ านวนนกัท่องเที่ยวเฉล่ียในชว่งปี 2560 – 2562 
มีประมาณ 37.89 ลา้นคน การลดลงดังกล่าวเป็นการลดลงอย่างมีนัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศ  

 

 
 

นักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เยือนเกาะสมุยในปี 2563 มีจ านวน 804,719 คน 
ลดลงจากนกัท่องเที่ยวเฉล่ียปีละ 2.7 ลา้นคน ในช่วงปี 2559 – 2562 ซึ่งในจ านวนนี ้นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงจาก
เฉล่ียปีละ 2.65 ลา้นคนเหลือเพียง 536,154 คน ในขณะที่นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้จากมาตรการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในประเทศ ส าหรบันกัท่องเที่ยวพกัโรงแรมก็เป็นไปในทิศทางและสดัส่วนเดียวกนั  

 

 
1 ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564 
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(2.2) แนวโนม้ในปี 2564 และ 2565 
ในกรณีของตลาดการท่องเที่ยวเกาะสมุย ตลาดหลักของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้ง

โรงแรม รา้นอาหาร บริการน าเที่ยวและอื่น ๆ พึ่งพานกัท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลกั ดงันัน้ ในการพิจารณาแนวโนม้ธุรกิจ
โรงแรมบนเกาะสมยุ ปัจจยัส าคญัคือผลกระทบจากสถานการณร์ะบาดของโรคต่อภาคเศรษฐกิจและการฟ้ืนตวัของตลาด
ต่างประเทศเป็นส าคญั การระบาดของโรคในครัง้นี ้ก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างกวา้งขวางไปทั่วโลก รวมถึงสายการบินต่าง 
ๆ ก็ตอ้งปิดตวัเองลงชั่วคราว ยกเลิกเที่ยวบิน เลิกจา้งพนกังาน อาจกล่าวไดว้่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจจะมากกว่า
ผลกระทบทางดา้นสขุภาพโดยตรง 

แนวโนม้ของธุรกิจโรงแรมในปี 2564 และ 2565 เป็นดงันี ้
1. ปัจจยัส าคญัที่จะสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของการท่องเที่ยวคือวคัซีน หรือมาตรการทางการแพทยท์ี่

ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร กั บ ก า ร ร ะ บ า ด  แ ล ะ รั ก ษ า ก า ร ป่ ว ย ไ ด้อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ซึ่ ง น่ า จ ะ ใ ช้ เ ว ล า อี ก  
1 – 2 ปี  

2. ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยและของโลก อาจจะตอ้งใช้เวลาอีก 3 – 5 ปี จึงจะกลับมาอยู่ใน
ระดบัเดียวกบัก่อนเกิดการระบาดของโรค  

 
(3) การด าเนินงานในปัจจุบัน 
ตามที่บรษิัทจดัการไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2563 (ครัง้

ที่เล่ือนมา) ในวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ หอ้งประชุมสรุศกัดิ์ 2 และ 
3 ชัน้ 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 นัน้ ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติ
ดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่6.1 : พิจารณาอนุมัติการชดเชยผลประโยชนแ์ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของ
บัตรก านัลเงนิสด (เพื่ออนุมัติ)  

ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการชดเชยผลประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในรูปแบบของบตัรก านลัเงินสด ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน   5,604,589 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 13.11 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 37,141,401 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 86.89 
งดออกเสียง จ านวน                 0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*        0 
บตัรเสีย จ านวน                 0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*        0 

  *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
ในวาระนี ้มีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจ านวน 20 ราย คิดเป็นจ านวน 1,030,617 หน่วย 

และมีจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนทัง้สิน้ 42,745,990 
หน่วย โดยมีผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ บรษิัท สมยุบรุี บีช รีสอรท์ จ ากดั จ านวน 85,500 
หน่วย และนางสาวภรภทัร ประพฤติชอบ จ านวน 12,920 หน่วย 
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วาระที ่6.2 : พิจารณาอนุมัติการลดหนีแ้ละการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้(เพื่ออนุมัติ)  
ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการลดหนีแ้ละการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้ดว้ยคะแนนเสียงดงันี  ้
เห็นดว้ย จ านวน 21,170,489 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 49.53 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 21,475,501 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 50.24 
งดออกเสียง จ านวน      100,000 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*   0.23 
บตัรเสีย จ านวน                 0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*        0 

  *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม และมีจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ี

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนทัง้สิน้ 42,745,990 หน่วย โดยมีผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท์ จ ากัด จ านวน 85,500 หน่วย และนางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ 
จ านวน 12,920 หน่วย 
 

จากที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิการด าเนินการในทัง้สองแนวทาง บริษัทจดัการก็จะด าเนินการ
บังคับตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าทรพัยสิ์นต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

 
(4) ผลกระทบตอ่กองทนุรวม 
4.1  สถำนะทำงกำรเงนิของกองทนุรวม 
รายไดข้องกองทนุรวมมาจากสญัญาเช่าทรพัยสิ์นท่ีไดท้ ากบัผูเ้ช่า ซึ่งการสรรหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้ที่

ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ  
 
ส าหรบัท่ีมาที่ไปของปัญหาสภาพคล่องในปัจจบุนันัน้ จากเหตกุารณต์่าง ๆ  ท่ีผ่านมาซึ่งบรษิัทจดัการ

ไดน้ าเสนอผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบและไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิเป็นระยะ ๆ สรุปเพื่อเป็นขอ้มลู ดงันี ้
 

ปี รายรบั รายจา่ย ยอดสทุธิ สถานะเงินสด หมายเหต ุ
2556    1,176,439.24 ยอดสถานะทางการเงิน ณ 31/12/2556 
2557 48,716,833.33 43,380,929.19 5,335,904.14 6,512,343.38 ผูเ้ช่าช าระคา่เช่าของปี 2557 บางส่วน 
2558 237,980.00 6,331,284.16 (6,093,304.16) 419,039.22 ผูเ้ช่าไมช่ าระคา่เช่าของปี 2558 ทัง้หมด  

 
ในระหวา่งปี 2558 กองทนุรวมไดร้บัเงิน
สินไหมทดแทนจากบรษิัทประกนัภยั 
จ านวน 222,250 บาท (รอจา่ยคนื บจ. 
สมยุบรุี บีช รีสอรท์ ซึ่งไดจ้่ายค่า
ซ่อมแซมทรพัยสิ์นล่วงหนา้ไปก่อน) 
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ปี รายรบั รายจา่ย ยอดสทุธิ สถานะเงินสด หมายเหต ุ
2559 10,000,249.25 418,817.98 9,581,431.27 10,000,470.49 ประนีประนอมยอมความกบัผูเ้ชา่ ท า

สญัญาเชา่ชั่วคราว 6 เดือนเพื่อสรรหา 
ผูเ้ช่า/และหรือผูซ้ือ้ทรพัยสิ์น 
 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบรษิัท
ประกนัภยั จ านวน 222,250 บาท คืน
ใหก้บั บจ. สมยุบรุี บีช รีสอรท์ (ซึง่ได้
จ่ายค่าซ่อมแซมทรพัยสิ์นล่วงหนา้ไป
ก่อน) ตามสญัญาประนีประนอมยอม
ความ 

2560 65,225,864.29 62,746,908.55 2,478,955.74 12,479,426.23 เทศบาลนครเกาะสมยุเรยีกเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินส าหรบัปี ภาษี 2556 - 
2560 
 
ไม่มีผูย้ื่นประมลูเชา่และหรือซือ้
ทรพัยสิ์น กองทนุรวมจึงไดต้่อสญัญา
เช่าชั่วคราวกบัผูเ้ช่ารายเดิม 1 ปี 

2561 7,368,884.25 12,038,316.74 (4,669,432.49) 7,809,993.74 ไม่มีผูย้ื่นประมลูเชา่และ/หรือซือ้ทรพัย ์
กองทนุรวมจึงไดต้่อสญัญาเชา่ชั่วคราว
กบัผูเ้ช่ารายเดิม 3 ปี 

2562 7,364,709.15 7,686,612.11 (321,902.96) 7,488,090.78  
2563 1,865,702.25 6,951,740.95 (5,086,038.70) 2,402,052.08 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหม้ี

การปิดโรงแรมและหา้มนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไทย 
 
กองทนุรวมไดร้บัค่าเชา่จากผูเ้ชา่ เฉพาะ
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานะเงินสดไม่รวมค่าใชจ้่ายรอจ่าย 
ซึ่งเมื่อหกัคา่ใชจ้า่ยรอจา่ยจะคงเหลือ
เงินจ านวน 1,673,677 บาท 
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สถานะทางการเงินของกองทนุรวม ในปี 2564 จะเป็นดงันี ้
 

 2564 2564 
(ปรับปรุง*) 

หมายเหต ุ

รายได ้    
     ค่าเช่า 0 1,200,000 ไดร้บัช าระคา่เช่าเดือนเมษายนและ

พฤษภาคม 2563 (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) 

     ดอกเบีย้ 600 600  
รายได้รวม 600 1,200,600  

รายจ่าย    
     ค่าธรรมเนียมบรหิาร 2,532,000 0 บรษิัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 504,000 504,000 อยู่ระหว่างประสานกบัผูด้แูล

ผลประโยชนพ์ิจารณาพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 422,000 0 บรษิัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษากฎหมาย 900,000 1,000,000 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายฟ้องคดี 

ผูเ้ช่า 
     ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 930,000 450,000 เปล่ียนผูส้อบจาก PWC เป็น ASV 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรายปี 107,000 107,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้กฎหมาย 
     ค่าธรรมเนียมการประเมินทรพัยสิ์น 125,000 125,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้กฎหมาย 
     ค่าใชจ้่ายจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 350,000 350,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้กฎหมาย 
     ค่าเบีย้ประกนัภยั 280,000 280,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้กฎหมาย 
     ค่าใชจ้่ายอื่น 120,000 120,000  
รวมค่าใช้จ่าย 6,274,800 2,936,000  
รายได้สุทธิก่อนภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ิน 

-6,273,200 -1,735,400  

เงนิสดตน้งวด (1 มกรำคม) 1,673,677 1,673,677  
เงนิสดสิน้งวด (31 ธนัวำคม) -4,599,523 -61,723  

*ประมาณการโดยผูจ้ดัการกองทนุ 
 
ทั้งนี ้กองทุนรวมยังมีภาระภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสรา้งประจ าปี 2561 และ 2562 จ านวนรวม

ประมาณ 12 ลา้นบาท ซึ่งยงัไม่ไดร้บัการประเมินและเรียกเก็บจากเทศบาลนครเกาะสมยุ ซึ่งหากถกูเรียกเก็บเมื่อใด ก็จะ
ท าใหก้องทุนรวมมีสภาพคล่องติดลบในทนัที ซึ่งในช่วง 4 – 5 ปีหลงันี ้รายไดข้องกองทนุรวมเพียงพอกับค่าใชจ้่ายเท่านัน้ 
ไม่สามารถรองรบัความผันผวน นอกจากนีย้ังสะทอ้นออกมาในมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมที่ลดลงทุกปี โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2562 และ 2563 
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มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น (ลา้นบาท)  
 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 
มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น 667.50 646.60 601.40 536.80 399.00 

 
 ทัง้นี ้บรษิัทจดัการคาดวา่มลูคา่ตลาดของทรพัยสิ์นในปี 64 อาจลดลงเหลือ 380 – 390 ลา้นบาท 
 

จากขอ้มลูการซือ้ขายหนว่ยลงทนุขอฃกองทนุรวมเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2564 มีราคา 2.52 บาท หรือคดิเป็น
มลูคา่ตลาดของกองทนุรวมประมาณ 208,656,000 บาท 
 

(5)   ทางเลือกในการด าเนินการ 
ภายใตส้ภาพตลาดโรงแรมและสถานะทางการเงิน กองทุนรวมมีทางเลือกในการด าเนินการ 3 ทาง 

คือ การบรหิารตรง การรกัษาสถานะความเป็นกองทนุรวม และการเลิกกองทนุ 
 
ซึ่งรายละเอียดของทัง้สามแนวทางมีดงันี ้
1. การบรหิารตรง 

การบรหิารตรงคือการที่กองทนุรวมจะเป็นผูว้่าจา้งผูบ้ริหารโรงแรม (Hotel Operator) ท าหนา้ที่
บรหิาร โดยไม่มีผูเ้ช่าเหมา รายไดข้องกองทนุรวมจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของโรงแรม ซึ่งรวมถึงโอกาสขาดทนุจากการ
ด าเนินงาน โดยข้อจ ากัดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งหาประโยชน์โดยการให้
ผูป้ระกอบการเช่าทรพัยสิ์นออกไปด าเนินการ (เช่าเหมา) ไม่สามารถว่าจา้งผูบ้รหิารโรงแรมโดยตรงและรบัความเส่ียงจาก
การประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ในการด าเนินการวิธีนี ้กองทนุรวมจะตอ้งไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้
สามารถด าเนินการไดเ้ป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม การว่าจา้งผูบ้ริหารโรงแรม โดยทั่วไปสญัญาจา้งขัน้ต ่าจะไม่นอ้ยกว่า 
15 ปี นอกจากนี ้สภาพตลาดการท่องเที่ยวที่เกิดขึน้ทั่วโลก อาจจะพิจารณาไดว้่าตอ้งใชเ้วลาอีก 3 – 5 ปี กว่าที่จะฟ้ืนตวั
กลบัมาในระดบัก่อนการระบาดของโรคซึ่งอาจจะแยง้กบัขอ้ผ่อนผนัเป็นการชั่วคราวเพื่อใหผ่้านพน้วิกฤติในช่วงนี ้ถึงแมว้า่ 
ส านกังาน ก.ล.ต. จะไดพ้ิจารณาผ่อนผนัใหส้ามารถด าเนินการบริหารตรงได ้อุปสรรคต่อมาคือเงินสดของกองทุนรวมไม่
สามารถสนบัสนุนวิธีด าเนินการดงักล่าว กองทุนรวมจ าเป็นที่จะตอ้งท าการเพิ่มทุน หรือกูย้ืม หรือท าทัง้สองอย่าง เพื่อให้
สามารถมีสภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินงาน 

 
หากกองทุนรวมจะตอ้งบริหารตรง จ านวนเงินที่ตอ้งการเพื่อด าเนินการขึน้อยู่กับการคดัเลือก

ผู้บริหารโรงแรม หมายความว่าผู้บริหารโรงแรมแต่ละรายจะมีกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการวางต าแหน่งทางการตลาดที่
แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ จะสามารถประมาณการงบประมาณที่ตอ้งใชจ้ึงขึน้อยู่กับต าแหน่งทางการตลาดที่จะเกิดขึน้ ซึ่ง
ประกอบด้วยงบประมาณการปรับปรุงทรัพย์สินครั้งใหญ่ (Major Renovation) รวมถึงงานระบบและระบบภายใน
ส านกังานต่าง ๆ หรือ Back of the House งบประมาณในการเปิดตวัใหม่ (Re-branding & Re-launching Budget) ทัง้นี ้
ยงัไม่รวมถึงงบประมาณประจ าปีที่จ  าเป็นตอ้งมีเพื่อใชป้ระกอบธุรกิจ งบประมาณในการด าเนินงานดงักล่าวจะไดม้าจาก
การเพิ่มทุนและ/หรือการกูย้ืม ซึ่งการเพิ่มทุนและ/หรือกูย้ืมในครัง้นี ้จะยงัไม่ทราบวงเงินที่ตอ้งการแน่นอน เนื่องจากตอ้ง
แต่งตัง้ผูบ้ริหารโรงแรมเพื่อก าหนดแนวทางและงบประมาณในการบริหารก่อน การอนุมตัิจะเป็นการอนุมตัิเบือ้งตน้ เพื่อ
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ก าหนดแนวทาง และบรษิัทจดัการจะน าเสนองบประมาณโดยละเอียด ภายหลงัจากที่ไดแ้ต่งตัง้และไดส้รุปแผนด าเนินงาน
กบัผูบ้รหิารโรงแรมเป็นท่ีเรียบรอ้ย  

 
การเพิ่มทนุ ปัจจบุนักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถเพิ่มทนุเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นใหม่ได้

ตามประกาศ ที่  ทน.36/2562 โดยในปัจจุบันนี ้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม สามารถด าเนินการไดโ้ดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อการปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพท่ีดีและมีความพรอ้มที่จะใชห้าผลประโยชนเ์ท่านัน้ และถึงแม้
ส านกังาน ก.ล.ต. อาจจะพิจารณาผ่อนผนัใหด้  าเนินการได ้ก็ยงัมีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ/หรือนกั
ลงทุนอื่น จะน าเงินมาลงทุนในทรพัยสิ์นที่ยงัไม่มีโอกาสทางธุรกิจในช่วงระยะ 3 – 5 ปีนี ้ส าหรบัการกูย้ืม ซึ่งกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัยส์ามารถกูย้ืมเพื่อบ ารุงรกัษาสภาพทรพัยสิ์นได ้แต่ในสภาพธุรกิจปัจจุบัน มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที่
สถาบนัการเงินจะปล่อยเงินกูใ้หก้บัธุรกิจที่ไม่มีสภาพคล่องและรายได ้และยงัจะไม่มีรายไดไ้ปอีก 3 – 5 ปี  

 
งบประมาณเบือ้งตน้ในการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ ส่วนของค่าใชจ้่ายประจ าปี

ของกองทนุรวม และงบประมาณในการปรบัปรุงทรพัยสิ์น 
 

รายการ วงเงิน หมายเหต ุ
ค่าใชจ้่ายประจ าปีของกองทนุรวม 20.0 ลา้นบาท เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการรกัษาสถานะของกองทนุรวม 
ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงทรพัยสิ์นและการตลาด* เพื่ อ เ ป็นค่ า ใช้จ่ ายในการปรับป รุงทรัพย์สิน  และ

การตลาด** 
ค่าก่อสรา้ง (รวมค่าที่ปรกึษา) 62.79 ลา้นบาท  
ค่าการตลาด 30.00 ลา้นบาท  

รวม 112.79 ลา้นบาท  
*งบประมำณดงักล่ำวเป็นประมำณกำรเบือ้งตน้ ซึ่งอำจมีกำรเปลีย่นแปลงเมือ่ไดส้รรหำและแต่งตัง้ผูบ้ริหำรโรงแรมแลว้ 
**รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 2 รำยงำนกำรศกึษำควำมเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ 

 
งบประมาณเบือ้งตน้ตามแนวทางนีค้ือประมาณ 112.79 ลา้นบาท ดงันัน้ วงเงินรวมที่จะตอ้งเพิ่มทุน

ส าหรบัแนวทางนีค้ือ 120 ลา้นบาท โดยบรษิัทจดัการจะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกเพิ่มทนุในวงเงิน 
20 ลา้นบาท โดยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มจ านวน 2,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุปัจจบุนัของกองทนุรวม โดยจะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน 
ก.ล.ต. หรือกูย้ืมในวงเงิน 20.0 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัที่ส  านกังาน ก.ล.ต. แจง้ผลการพิจารณาไม่
อนุมตัิการเพิ่มเงินทนุ และระยะที่สอง หากงบประมาณในการด าเนินการที่ไดข้อ้สรุปรว่มกบัผูบ้ริหารโรงแรมไม่เกินไปจาก
วงเงินประมาณการท่ีน าเสนอนีเ้กินกว่ารอ้ยละ 15 บรษิัทจดัการจะด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งต่อไป หรือถา้งบประมาณ
ด าเนินการเกินกว่ารอ้ยละ 15 บรษิัทจดัการจะน าเสนอแผนงานและงบประมาณโดยละเอียดแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณา
อีกครัง้หนึ่ง แต่หากมีขอ้ติดขดัประการใดท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ เช่น ไม่ไดร้บัอนุมตัิ ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
สนใจเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนส่วนแรก การที่ไม่ไดร้บัการผ่อนผนัใหด้  าเนินการ การสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้ริหารโรงแรม การ
เพิ่มทุนและ/หรือกู้ยืม ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติงบประมาณด าเนินการสูงเกินกว่าที่ประมาณการนี ้เป็นตน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  
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ประธานฯ ชีแ้จงว่าการด าเนินการตามแนวทางนี ้จะมีขอ้ดีขอ้เสียดงันี ้

 
ขอ้ด ี ขอ้เสีย 

1) การรักษาสถานะความเ ป็นกองทุนรวมท าให้ 
ผูถื้อหน่วยยงัคงสามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดต้่อไป 

2) ลดความเส่ียงจากผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่า จากเดิมที่มี
ความเส่ียงจากผูเ้ช่าและสภาพธุรกิจ เหลือเพียงความ
เส่ียงจากการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

3) กองทุนรวมไดร้บัรายไดจ้ากการประกอบการเต็มเม็ด
เต็มหน่วย 

1) ใชเ้งินในการด าเนินงานเป็นจ านวนเงินท่ีสงู 
2) ยงัไม่ทราบวงเงินที่แน่นอนจนกว่าจะแต่งตัง้ผูบ้ริหาร

โรงแรม 
3) ภายใตส้ภาวะตลาดในปัจจุบัน อาจจะไม่มีผูบ้ริหาร

โรงแรม (Hotel Chain Operator) สนใจเสนอบรกิาร 
4) รบัความเส่ียงจากการขาดทนุจากการด าเนินงาน 
5) ไม่เหมาะกับสถานะการเงินของกองทุนรวมและ

สภาวะตลาดในปัจจบุนั 
6) มีขั้นตอนในการขอรับการผ่อนผันจากส านักงาน 

ก.ล.ต. เพื่ออนมุตัิใหส้ามารถด าเนินการบรหิารตรงได ้ 
 
 ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชมุว่า ในกรณีที่สภาวะตลาดอยใูนสภาพปกตินัน้ บรษิัทจดัการเห็นวา่
ทางเลือกในการบริหารตรงอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรา้งของกองทุนรวมและขอ้จ ากดั
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยท์ี่ตอ้งหาประโยชนโ์ดยการใหผู้ป้ระกอบการเช่าทรพัยสิ์นออกไปด าเนินการ (เช่าเหมา) 
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้เนื่องดว้ยสภาวะตลาดในปัจจบุนัของตลาดและปัญหาสภาพคล่องของกองทนุรวม
ในขณะนี ้จึงเห็นว่าแนวทางนีเ้ป็นทางเลือกที่มีความเส่ียงสงูและอาจเป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสม  
 

2. การรกัษาสถานะความเป็นกองทนุรวม 
การรกัษาสถานะความเป็นกองทุนรวมคือการที่พักการสรรหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นไว้

ก่อนเนื่องจากสภาพตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมยังไม่เอือ้ใหน้ักลงทุนจะเขา้มาเช่าหรือซือ้ทรพัยสิ์นของกองทุน รวม 
แนวทางด าเนินการนีค้ือการที่จะตอ้งระดมทุนโดยการเพิ่มทุนหรือกูย้ืมเพื่อมาเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัรายจ่ายที่จ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินการเพื่อการรกัษาสถานะความเป็นกองทุนรวมไวจ้นกว่าสถานการณด์า้นตลาดการท่องเที่ยวปรบัตวัดีขึน้พอที่จะ
เปิดสรรหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งจากคาดการณแ์นวโนม้ตลาดการท่องเที่ยว กองทุนรวมอาจจะตอ้งอยู่ใน
สภาพท่ีไม่มีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งประมาณการรายจ่ายเป็นดงันี ้
 
 2564 2565 2566 หมายเหต ุ
รายได ้     
     ค่าเช่า 0 0 0  
     ดอกเบีย้ 600 0 0  
รายได้รวม 600 0 0  

รายจ่าย     
     ค่าธรรมเนียมบรหิาร 0 0 0 บรษิัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
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 2564 2565 2566 หมายเหต ุ
     ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 504,000 504,000 504,000 อยู่ระหว่างประสานกบั

ผูด้แูลผลประโยชนพ์ิจารณา
พกัการเรียกเก็บ 

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0 0 0 บรษิัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษากฎหมาย 1,000,000 200,000 200,000 รวมประมาณการค่าใชจ้่าย

ฟ้องคดีผูเ้ช่า 
     ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 300,000 300,000 300,000 ประมาณการค่าธรรมเนียม  

อยู่ระหว่างการสรรหา 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรายปี 107,000 107,000 107,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้

กฎหมาย 
     ค่ าธรรมเนียมการประเมิน
ทรพัยสิ์น 

125,000 125,000 125,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้
กฎหมาย 

     ค่าใชจ้่ายจดัประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทนุ 

350,000 350,000 350,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้
กฎหมาย 

     ค่าเบีย้ประกนัภยั 280,000 280,000 280,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามขอ้
กฎหมาย 

     ค่าใชจ้่ายอื่น 500,000 500,000 500,000 รวมคา่ใชจ้า่ยพนกังานรกัษา
ความปลอดภยัดแูลทรพัยสิ์น 
และเผ่ือเหลือเผ่ือขาด  
อาจมีการเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมค่าใช้จ่าย 3,169,400 2,369,400 2,369,400  
รายได้สุทธก่ิอนภาษโีรงเรือน
และทีด่นิ 

-3,168,800 -2,369,400 -2,369,400  

เงนิสดตน้งวด (1 มกรำคม) 1,673,677 -1,495,123 -3,864,523  
เงนิสดสิน้งวด (31 ธนัวำคม) -1,495,123 -3,864,523 -6,233,923  

วงเงนิทีต้่องการส าหรับ
ด าเนินการ 

2,000,000 2,500,000 2,500,000 รวม 7.0 ล้านบาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษา
ทรพัยสิ์น 

4,680,000 4,680,000 4,680,000 รวม  14,040,000 บาท 

 
โดยสรุป การท่ีจะรกัษาสถานะความเป็นกองทนุรวมไวใ้หไ้ดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี จ าเป็นท่ีจะตอ้ง

มีรายจ่ายรวม 3 ปีประมาณ 7.0 ลา้นบาท นอกจากนี ้ยังจ าเป็นที่จะตอ้งมีงบประมาณในการดูแลรกัษาทรพัยสิ์นเท่าที่
จ  าเป็น ซึ่งในเบือ้งตน้ บริษัทจดัการไดป้ระเมินโดยอา้งอิงจากค่าใชจ้่ายในการรกัษาทรพัยสิ์นที่ผูเ้ช่าใชจ้่ายคือประมาณปี
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ละ 3.6 ลา้นบาท แต่เนื่องจากทรพัยสิ์นที่ปิดไม่ใชง้านจะมีการเส่ือมสภาพท่ีรวดเรว็กว่า จึงคาดว่าน่าจะมีค่าใชจ้่ายสงูกว่า
ปกติประมาณรอ้ยละ 30 หรือประมาณปีละ 4.68 ลา้นบาท รวม 3 ปีเป็นเงิน 14.04 ลา้นบาท และยงัมีค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินประจ าปี 2561 และ 2562 รวมประมาณ 12 ลา้นบาทท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บจากเทศบาลนครเกาะสมยุ ซึ่งเมื่อมีการเรียก
เก็บ กองทุนรวมจะตอ้งช าระตามท่ีเรียกเก็บไปก่อนจึงจะมีสิทธ์ิอุทธรณ ์ดงันัน้ ในการท่ีจะรกัษาสถานะของกองทุนรวมให้
ไดเ้ป็นเวลา 3 ปี จึงจะตอ้งใชเ้งินรวมทัง้สิน้ประมาณ 33 ลา้นบาท  

 
บริษัทจดัการจะท าการเพิ่มทุนเป็นวงเงินรวม 35 ลา้นบาท โดยจะออกหน่วยลงทุนเพิ่มจ านวน 

3,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหน่วยลงทุนปัจจุบนัของกองทุนรวม โดยจะด าเนินการให้
แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่ไดร้บัการอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือกูย้ืมในวงเงิน 35ลา้นบาท ภายใน
ระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัที่ส  านกังาน ก.ล.ต. แจง้ผลการพิจารณาไม่อนมุตัิการเพิ่มเงินทุน ซึ่งในแนวทางนีเ้ป็นการเพิ่ม
ทนุหรือกูย้ืมเพื่อน ามาเป็นค่าใชจ้่าย ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้แต่เป็นการประคองใหก้องทนุรวมสามารถด ารงอยู่ไดใ้นช่วง 3 ปีนี ้
เพื่อรอเวลาในการเปิดสรรหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้และหวงัว่าจะมีผูย้ื่นขอ้เสนอเช่าหรือซือ้ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม  

 
ประธานฯ ชีแ้จงว่าการด าเนินการตามแนวทางนี ้จะมีขอ้ดีขอ้เสียดงันี ้
ขอ้ด ี ขอ้เสีย 

1) เป็นการรกัษาสถานะความเป็นกองทนุรวมท าใหผู้ถื้อ
หน่วยยังคงสามารถซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดต้่อไป 

2) ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเช่า
และ/หรือซือ้ทรัพยสิ์นได ้ยังคงเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไป 

3) ราคาขายทรัพย์สินในอนาคต (2 – 3 ปีข้างหน้า) 
อาจจะสงูกว่าราคาบงัคบัขายในปัจจบุนั 

1) เงินทุนที่ตอ้งการเพิ่ม เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการรกัษา
สถานะความเป็นกองทุนรวม รวมค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาสภาพทรพัยสิ์นใหอ้ยู่ในสภาพดีตามสมควร แต่
จะไม่มีรายไดจ้ากทรพัยสิ์น 

2) ที่ผ่านมากองทุนเปิดสรรหาผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้หลาย
ครัง้แต่ไม่ประสบความส าเรจ็ มีโอกาสนอ้ยมากที่จะมี
ผูย้ื่นขอ้เสนอ 

3) สภาพทรพัยสิ์นที่จะทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจากการท่ี
ปิดทรพัยสิ์นไวโ้ดยไม่มีการใชง้าน จะท าใหผู้ส้นใจเชา่
จะตอ้งลงทุนปรบัปรุงทรพัยสิ์นในวงเงินที่สูง ซึ่งก็จะ
สะทอ้นกลบัมาในค่าเช่าที่ต  ่า 

4) สภาพทรัพย์สินที่ทรุดโทรมจะท าให้ราคาเสนอซื ้อ
อาจจะต ่ากว่าราคาบงัคบัขายในปัจจบุนั 

5) หากสถานการณไ์ม่ดีขึน้ หรือยังไม่สามารถหาผู้เช่า
หรือผูซ้ือ้ไดใ้นช่วง 3 ปีนี ้กองทุนรวมก็จะกลับมาใน
สภาพปัจจบุนัคือขาดสภาพคล่องที่จะด าเนินการต่อ 

 
หากผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิในวาระนี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งตามขอ้

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งต่อไป แต่หากมีขอ้ติดขดัประการใด เช่น ไม่ไดร้บัการอนมุตัิเพิ่มทนุ ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุน
สนใจเพิ่มทุน หรือไม่ไดร้บัเงินกูจ้ากสถาบันการเงิน เป็นตน้ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการเพิ่มทุนและ/หรือกูย้ืมไดส้ าเร็จ 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  
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3. การเลิกกองทนุรวม 

แนวทางนีค้ือการท่ีเลิกกองทนุรวมและขายทรพัยสิ์นเพื่อเฉล่ียเงินคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใต้
สภาวะตลาดในปัจจุบนั ขอ้เสียของแนวทางนีค้ือราคาขายทรพัยสิ์นที่จะเป็นราคาขายทอดตลาด แต่เป็นการแกไ้ขปัญหา
แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด คลา้ยกับการที่ผูถื้อหน่วยลงทุนขายทิง้หน่วยลงทุนที่ถืออยู่ การที่ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิ
เลิกกองทนุรวม จะท าใหม้ีการขายทรพัยสิ์นในขัน้ตอนการช าระบญัชี (โดยผูช้  าระบญัชี) โดยอตัโนมตัิ ไม่จ าเป็นตอ้งเสนอ
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการขายทรพัยสิ์นแยกต่างหากอีกวาระหนึ่ง 

 
การด าเนินงานตามแนวทางนีม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิเลิกกองทนุรวม  
2) บรษิัทจดัการแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี และกองทนุรวมจะถกูเพิกถอนจากตลาดหลกัทรพัย  ์
3) ผูช้  าระบญัชีมีอ านาจและหนา้ที่ด  าเนินการตา่ง ๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและตรวจรบั

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิจะไดร้บัจากบุคคลอื่น และการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อ
รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยห์รือบริษัทเงินทุน เพื่อเฉล่ียคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ 

4) ผูช้  าระบัญชีจะเป็นผูด้  าเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการยื่นซองประมูลหรือรูปแบบ
หนึ่งแบบใดตามที่ผูช้  าระบญัชีเห็นสมควร โดยไม่ก าหนดราคาขัน้ต ่า ซึ่งราคาขายทอดตลาดนีอ้าจจะต ่ากว่าราคาบงัคบั
ตามรายงานการประเมิน แต่จะสะทอ้นมมุมองของตลาดต่อทรพัยสิ์นนี ้ภายใตส้ถานการณ ์และเงื่อนไข ณ เวลาดงักล่าว 

 
ประธานฯ ชีแ้จงว่าการด าเนินการตามแนวทางนี ้จะมีขอ้ดีขอ้เสียดงันี ้
ขอ้ด ี ขอ้เสีย 

1) เป็นการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยจะไม่มี
ปัญหาเรื่องผูเ้ช่าและสภาพคล่องอีกต่อไป 

2) ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัเงินเฉล่ียคืนตามสดัส่วน 
3) ไม่ตอ้งเพิ่มทุนหรือกู้ยืม ไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ถือหน่วย

ลงทนุ 

1) ราคาขายทรัพยสิ์นจะเป็นราคาขายทอดตลาด ซึ่ง
ราคาขายทอดตลาดนีอ้าจจะต ่ากว่าราคาบงัคับขาย
ตามรายงานการประเมิน แต่จะสะทอ้นมุมมองของ
ตลาดต่อทรพัยสิ์นนี ้ภายใตส้ถานการณ ์และเงื่อนไข 
ณ เวลาดงักล่าว 

 
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย  ที่ ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงความเห็นของที่ ปรึกษากฎ หมายต่อ 

ที่ประชมุ ดงันี ้
 
1.  การบรหิารตรงและการรกัษาสถานะของกองทนุรวม 

การบริหารตรงและการรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการมีความจ าเป็นตอ้ง
ระดมเงินทุนโดยการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ทั้งนี ้ประกาศที่ ทน. 36/2562 ก าหนดให้การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมจะกระท าไดต้่อเมื่อมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพท่ีดีและมีความพรอ้มที่จะใช้
หาผลประโยชน ์และจะตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง หรือหากเป็นกรณีส่งหนงัสือเพื่อขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุ จะตอ้ง
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ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง 
โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงตอ้งมิใช่ผูถื้อหน่วยที่มีส่วนไดเ้สียที่เป็นผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรพัยแ์ก่กองทุนรวม 
หรือบุคคลที่ไดร้บัสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายใหก้ับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหก้ับผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคล
ดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนเดิมบางราย ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดคดัคา้นการเพิ่มทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการตอ้งยื่นค าขออนุมตัิการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. โดยส านกังาน ก.ล.ต. จะแจง้ผลการพิจารณาภายใน 100 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัเอกสารถกูตอ้งครบถว้น และในกรณี
ที่ไดร้บัอนมุตัิ บรษิัทจดัการตอ้งเสนอขายหน่วยลงทนุใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัอนมุตัิ ซึ่งภายหลงัการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการมีหนา้ที่ยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทนุจดทะเบียนตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง  

 
2.  การเลิกกองทนุรวม 
 ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติใหเ้ลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนา้ที่แต่งตัง้ผูช้  าระบัญชีที่ส  านกังาน 

ก.ล.ต. เห็นชอบ เพื่อท าหนา้ที่จ  าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหนีสิ้นของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่าย
เงินหรือทรัพยสิ์นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารช าระบัญชีเสร็จสิน้ และแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการช าระบญัชีของ
กองทุนรวม ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 (รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ผูช้  าระบัญชีมีอ านาจและหนา้ที่ด  าเนินการต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงการเก็บรวบรวมและตรวจรับทรัพยสิ์นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิจะไดร้ับจากบุคคลอื่น และการ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์
หรือบรษิัทเงินทนุ ทัง้นี ้ผูช้  าระบญัชีสามารถมอบหมายใหบ้รษิัทจดัการเป็นผูด้  าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวได ้และ
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมได ้ใหผู้้ช  าระบญัชี บริษัทจดัการและ
ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมนั้นร่วมกันพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับทรพัยสิ์นดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชนท์ี่กองทุนรวมจะไดร้บัเป็นส าคญั และเมื่อผูช้  าระบัญชีไดท้ าการช าระหนีใ้นนามกองทุนรวมแลว้
เสร็จ ใหผู้ช้  าระบัญชีแบ่งและจัดส่งเงินหรือทรพัยสิ์นที่เหลืออยู่ใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 
ในการนี ้แนวทางการบริหารตรงและการรกัษาสถานะความเป็นกองทุนรวมซึ่งจะตอ้งด าเนินการเพิ่ม

เงินทุนจดทะเบียนอาจมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ยาวนานกว่าแนวทางการเลิกกองทุนรวมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมในระยะเวลาที่ด  าเนินการขออนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนทั้งจากผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ส านกังาน ก.ล.ต. อนัอาจน าไปสู่การท าใหก้องทุนรวมประสบปัญหาในการด าเนินงานที่ไม่อาจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑว์่า
ดว้ยวิธีการจดัการกองทุนรวมตามประกาศที่เก่ียวขอ้งได ้เช่น การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัย ์การประกันภัย การ
จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยต์ามเกณฑร์ายไดป้ระจ าที่ก าหนด การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น การจดัประชมุผูถื้อ
หน่วยลงทนุ และการน าส่งงบการเงินของกองทนุรวม เป็นตน้ บรษิัทจดัการอาจขอผ่อนผนัวิธีการจดัการท่ีอาจเป็นขอ้จ ากดั
ในการแกไ้ขปัญหาของกองทุนรวมจากส านักงาน ก.ล.ต. ได ้อย่างไรก็ดี เนื่องดว้ยประกาศที่เก่ียวขอ้งไม่มีการก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผ่อนผนัของ ส านกังาน ก.ล.ต. ไวอ้ย่างชดัเจน การพิจารณาอนุมตัิการผ่อนผนัวิธีการจัดการ
กองทนุรวมดงักล่าวจึงอาจขึน้อยู่กบัขอ้เท็จจรงิในแต่ละกรณี 
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หากเป็นกรณีที่ไม่อยู่ภายใตอ้ านาจการผ่อนผันของส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการไม่สามารถ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดได ้กรณีอาจถือไดว้่าบรษิัทจดัการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ซึ่งเขา้ข่ายเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 (บจ./ร 04-00) ลงวนัที่ 25 
ธันวาคม 2560 (รวมถึงที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อบังคับว่าดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน”) ทั้งนี ้ในระหว่างการ
พิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกองทุนรวมอยู่ระหว่างการด าเนินการใหเ้หตแุห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อาจสั่งหา้มซือ้หรือขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือขึน้เครื่องหมายไวท้ี่หน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหมดไป หรือเหตุแห่งการเพิก
ถอนเป็นเหตุที่ไม่อาจด าเนินการแกไ้ขใหห้มดไปได ้คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเมื่อมีการสั่งเพิกถอนแล้ว บริษัทจัดการจะมีหน้าที่ด  าเนินการเลิกกองทุน รวมตาม
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

ประธานฯ ชีแ้จงความเห็นของบริษัทจดัการต่อที่ประชุมว่า จากแนวทางทั้งสามที่กล่าวมา สรุปขอ้ดี
ขอ้เสียของทัง้สามแนวทางมีดงันี ้

 แนวทางที ่1 
การเพิ่มทนุเพือ่บริหารตรง 

แนวทางที ่2 
การเพิ่มทนุเพือ่รักษาสถานะ

ความเป็นกองทุนรวม 

แนวทางที ่3 
การเลิกกองทนุรวม 

วงเงินท่ีใช ้ 120.0 ลา้นบาท (เป็นการ
ประเมินเบือ้งตน้ อาจมีการ
เปล่ียนแปลง) 

35.0 ลา้นบาท - 

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

ปรบัโครงสรา้งการบรหิารจาก
การเช่าเหมาเป็นการบรหิาร
โรงแรมโดยตรง มีรายไดโ้ดยตรง
จากธุรกิจ 

รกัษาสถานะความเป็นกองทนุ
รวมเป็นเวลา 3 ปี 

เลิกกองทนุรวมและเฉล่ียเงินคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ขอ้ดี • การรกัษาสถานะความเป็น
กองทนุรวมท าใหผู้ถื้อ
หน่วยยงัคงสามารถซือ้ขาย
หน่วยลงทนุในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดต้่อไป 

• ลดความเส่ียงจากผูเ้ช่าไม่
ช าระคา่เช่า จากเดิมที่มี
ความเส่ียงจากผูเ้ช่าและ
สภาพธุรกิจ เหลือเพียง
ความเส่ียงจากการ

• เป็นการรกัษาสถานะความ
เป็นกองทนุรวมท าให ้
ผูถื้อหน่วยยงัคงสามารถซือ้
ขายหน่วยลงทนุในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดต้่อไป 

• ยงัคงเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจ
สามารถยื่นขอ้เสนอเช่า
และ/หรือซือ้ทรพัยสิ์นได ้
ยงัคงเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไป 

• เป็นการแกปั้ญหาที่
เบ็ดเสรจ็เด็ดขาด โดยจะไม่
มีปัญหาเรื่องผูเ้ชา่และ
สภาพคล่องอีกต่อไป 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัเงิน
เฉล่ียคืนตามสดัส่วน 

• ไม่ตอ้งเพิม่ทนุหรือกูย้ืม  ไม่
เพิ่มภาระแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ 
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 แนวทางที ่1 
การเพิ่มทนุเพือ่บริหารตรง 

แนวทางที ่2 
การเพิ่มทนุเพือ่รักษาสถานะ

ความเป็นกองทุนรวม 

แนวทางที ่3 
การเลิกกองทนุรวม 

ประกอบธุรกิจเพยีงอย่าง
เดียว 

• กองทนุรวมไดร้บัรายได้
จากการประกอบการเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย 

• ราคาขายทรพัยสิ์นใน
อนาคต (2 – 3 ปีขา้งหนา้) 
อาจจะสงูกว่าราคาบงัคบั
ขายในปัจจบุนั 

ขอ้เสีย • ใชเ้งินในการด าเนินงาน
เป็นจ านวนเงินท่ีสงู 

• ยงัไม่ทราบวงเงินท่ีแน่นอน
จนกวา่จะแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
โรงแรม 

• ภายใตส้ภาวะตลาดใน
ปัจจบุนั อาจจะไม่มี
ผูบ้รหิารโรงแรม (Hotel 
Chain Operator) สนใจ
เสนอบรกิาร 

• รบัความเส่ียงจากการ
ขาดทนุจากการด าเนินงาน 

• ไม่เหมาะกบัสถานะการเงิน
ของกองทนุรวมและสภาวะ
ตลาดในปัจจบุนั 

• มีขัน้ตอนในการขอรบัการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน 
ก.ล.ต. เพื่ออนมุตัิให้
สามารถด าเนินการบรหิาร
ตรงได ้

 

• เงินทนุท่ีตอ้งการเพิ่ม เพื่อ
เป็นค่าใชจ้่ายในการรกัษา
สถานะความเป็นกองทนุ
รวมเทา่นัน้ ไม่รวม
ค่าใชจ้า่ยในการรกัษา
สภาพทรพัยสิ์น ไม่มีรายได้
จากทรพัยสิ์น 

• ที่ผ่านมากองทนุเปิดสรรหา
ผูเ้ช่าและ/หรือผูซ้ือ้หลาย
ครัง้แต่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ มีโอกาสนอ้ย
มากที่จะมีผูย้ื่นขอ้เสนอ 

• สภาพทรพัยสิ์นท่ีจะทรุด
โทรมอย่างรวดเรว็จากการ
ที่ปิดทรพัยสิ์นไวโ้ดยไม่มี
การใชง้าน จะท าใหผู้ส้นใจ
เช่าจะตอ้งลงทนุปรบัปรุง
ทรพัยสิ์นในวงเงินท่ีสงู ซึ่งก็
จะสะทอ้นกลบัมาในคา่เช่า
ที่ต  ่า 

• สภาพทรพัยสิ์นท่ีทรุดโทรม
จะท าใหร้าคาเสนอซือ้
อาจจะต ่ากวา่ราคาบงัคบั
ขายในปัจจบุนั 

• หากสถานการณไ์มด่ีขึน้ 
หรือยงัไม่สามารถหาผูเ้ชา่
หรือผูซ้ือ้ไดใ้นชว่ง 3 ปีนี ้
กองทนุรวมก็จะกลบัมาใน

• ราคาขายทรพัยสิ์นจะเป็น
ราคาขายทอดตลาด ซึ่ง
ราคาขายทอดตลาดนี ้
อาจจะต ่ากวา่ราคาบงัคบั
ขายตามรายงานการ
ประเมิน แต่จะสะทอ้น
มมุมองของตลาดต่อ
ทรพัยสิ์นนี ้ภายใต้
สถานการณ ์และเงื่อนไข 
ณ เวลาดงักล่าว 
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 แนวทางที ่1 
การเพิ่มทนุเพือ่บริหารตรง 

แนวทางที ่2 
การเพิ่มทนุเพือ่รักษาสถานะ

ความเป็นกองทุนรวม 

แนวทางที ่3 
การเลิกกองทนุรวม 

สภาพปัจจบุนัคือขาด
สภาพคล่องที่จะด าเนินการ
ต่อ 

ค ว า ม เ ห็ น
บรษิัทจดัการ 

• เป็นแนวทางดอ้ยกวา่การ
เลิกกองทนุรวม แตด่ีกวา่
การรกัษาสถานะของ
กองทนุรวม 

• เป็นแนวทางที่ดอ้ยที่สดุ  • เป็นแนวทางที่เสียหายนอ้ย
ที่สดุทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว 

 
ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับประวัติการสรรหาผู้เช่าหรือผู้ซือ้ทรัพย์สินของกองทุนรวมตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในตารางดา้นล่างและแจง้ว่าการเปิดประมลูทัง้สามครัง้เป็นการประมลูโดยที่มีการก าหนดราคาขาย
ขัน้ต ่า ดงันัน้ หากมีการเปิดประมลูอีกครัง้แลว้อาจจ าเป็นท่ีจะตอ้งไม่ก าหนดราคาขายขัน้ต ่า 

 
การสรรหาผู้เช่า/ผู้ซือ้ วันที ่ การด าเนินการ ผลการสรรหา 

ครัง้ที่ 1 31 สิงหาคม 2559 ด าเนินการโดย แต่งตั้งบริษัท ซีบีอารอ์ี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าที่ เ ป็น
ผูจ้ดัการการประมลู 
แจ้งผ่านเว็บตลาดหลักทรัพย์ เว็บของ 
บลจ. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ 
Bangkok Post  แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ข อ ง
ผูจ้ดัการการประมลู 

ไม่มีผูย้ื่น 
 

ครัง้ที่ 2 16 มีนาคม 2561 ด าเนินการโดย บลจ. ก าหนดให้ยื่น
ขอ้เสนอที่ สนง. ที่ปรึกษากฎหมายของ
กองทนุรวม 
แจ้งผ่านเว็บตลาดหลักทรัพย์ เว็บของ 
บลจ. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ 
Bangkok Post แ ล ะ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
นายหนา้อสงัหารมิทรพัย ์

สรรหาผูเ้ช่า 
ไม่มีผูย้ื่น 

 

ครัง้ที่ 3 11 กมุภาพนัธ ์2564 ด าเนินการโดย แต่งตั้งบริษัท ฟีนิกซ์ 
คอนซัลแทนต์ จ ากัด  ท าหน้าที่ เ ป็น
ผูจ้ดัการการประมลู 
แจ้งผ่านเว็บตลาดหลักทรัพย์ เว็บของ 
บลจ. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ 

ไม่มีผูย้ื่น 
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การสรรหาผู้เช่า/ผู้ซือ้ วันที ่ การด าเนินการ ผลการสรรหา 
Bangkok Post และช่องทางของผูจ้ดัการ
การประมลู 

 
จากแนวทางด าเนินการที่กล่าวมา บริษัทจัดการเห็นว่าแนวทางการเลิกกองทุนรวมเป็นแนวทางที่

เสียหายนอ้ยที่สดุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่จ  าเป็นดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการ
เท่าที่เงินสดในกองทนุรวมอ านวย หากเงินสดในกองทนุรวมหมดลง บรษิัทจดัการจ าเป็นท่ีจะตอ้งยตุิการด าเนินการต่าง ๆ 
ในการนี ้บริษัทจดัการจึงขอเสนอที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิแนวทางด าเนินการ แต่หากที่ประชุมมีมติไม่
อนมุตัิทัง้สามแนวทาง บรษิัทจดัการจะด าเนินการปิดทรพัยสิ์น และดว้ยขอ้จ ากดัทางกระแสเงินสดของกองทนุรวม บรษิัท
จดัการจะงดการด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในขอ้กฎหมาย และจะด าเนินการเสนอขายทรพัยสิ์นโดยไม่ก าหนดราคา
ขายขัน้ต ่า และจะน าราคาขายดงักล่าวเสนอใหแ้ก่ที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาอีกครัง้หน่ึง 

 
นายสวง ทั่งวฒัโนทยั ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามว่า การเพิ่มทนุเพื่อบริหารตรงอีกจ านวน 120 ลา้นบาท ตาม

แนวทางที่ 1 และการเพิ่มทุนเพื่อรกัษาสถานะความเป็นกองทุนรวมอีกจ านวน 35 ลา้นบาทตามแนวทางที่ 2 นัน้ ทัง้สอง
กรณีจะท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทนุเป็นจ านวนก่ีบาทต่อหน่วย และสอบถามถึงราคาประเมินของกรมธนารกัษ์ในการขายที่ดิน
และส่ิงปลูกสรา้งของกองทุนรวม และไดแ้สดงความเห็นว่า ในกรณีที่จะตอ้งมีการขอผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต. นั้น 
หากการผ่อนผันจะเป็นประโยชนส์ูงสุดกับผูถื้อหน่วยลงทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ก็น่าจะมีดุลยพินิจในการผ่อนผันให้กับ
กองทนุรวม 
  ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถามของนายสวง ทั่งวฒัโนทยั ว่าการเพิ่มทนุจ านวน 120 ลา้นบาทตามแนวทางที่ 
1 จะท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1.50 บาท ต่อหน่วย และการเพิ่มทุนจ านวน 35 ลา้นบาทตามแนวทางที่ 2 จะ
ท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณ 0.50 บาท ต่อหน่วย และราคาประเมินของกรมธนารกัษ์ส าหรบัท่ีดินอยู่ที่ประมาณ 
274 ลา้นบาท และอาคารอยู่ที่ประมาณ 321 ลา้นบาท รวมทัง้หมดประมาณ 595 ลา้นบาท 
 
  นายณัทธร โพธิแพทย์ ผู้รับมอบฉันทะ (ผู้แทนจากธนาคารออมสิน) กล่าวว่า ธนาคารออมสินมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีบรษิัทจดัการไดก้ล่าวมา อย่างไรก็ดี ธนาคารออมสินเห็นว่าตามแนวทางที่ 3 
การเลิกกองทุนรวมนั้น มีขอ้ดอ้ยในประเด็นที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถพิจารณาราคาขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 
เนื่องจากเมื่อมีการเลิกกองทนุรวมแลว้อ านาจในการจดัการทรพัยสิ์นจะตกเป็นของผูช้  าระบญัชี เนื่องจากธนาคารออมสิน
มีความเห็นว่าทัง้สามแนวทางอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สดุ จึงมีความประสงคท์ี่จะเสนอใหม้ีการเพิ่มเติมวาระในการประชุม
ครัง้นี ้โดยเสนอใหม้ีการเปิดประมูลขายทรพัยสิ์นต่อสาธารณะ โดยไม่ก าหนดราคาขายขัน้ต ่า ใหร้าคาขายเป็นไปตาม
กลไกตลาด ซึ่งราคาขายดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อมีผูเ้สนอซือ้แลว้ 
ใหบ้รษิัทจดัการน าราคาที่มีการเสนอซือ้ขายดงักล่าวมาเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิก่อน จากนัน้ จึง
ด าเนินการเลิกกองทนุรวมและเฉล่ียทรพัยสิ์นคืนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตามสดัส่วนต่อไป  
 
  ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามแนวทางที่บริษัทจัดการเสนอนั้น หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิทัง้
สามแนวทางแลว้ บริษัทจัดการจะด าเนินการปิดทรพัยสิ์นเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า และจากนั้นบริษัท
จดัการจะด าเนินการขายทรพัยสิ์นต่อไป โดยไม่มีการก าหนดราคาขายขัน้ต ่าและบริษัทจดัการจะเสนอราคาขายดงักล่าว
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ต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป ทัง้นี ้หากที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนมุตัิตามทางเลือกที่
ธนาคารออมสินเสนอเพิ่มเติมมานัน้ บรษิัทจดัการก็จะด าเนินการตามมติที่ประชมุ 
 
  นายธีรวฒัน ์วงศว์านิช ผูร้บัมอบฉนัทะ เสนอใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการเลิกกองทุนรวมตามแนวทางที่ 
3 เนื่องจากตนเห็นว่าในอดีตมีการเปิดประมลูเพื่อขายทรพัยสิ์นหลายครัง้ แต่ก็ไม่สามารถขายทรพัยสิ์นได ้และหากมีการ
รกัษาสถานะกองทุนรวมต่อไปจะท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนขาดทุนมากยิ่งขึน้ อีกทั้งจะก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็นต่อ
กองทุนรวม ดังนั้น จึงเสนอใหผู้ด้  าเนินการเลิกกองทุนรวม โดยเมื่อมีการเฉล่ียทรพัยค์ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ผูถื้อ
หน่วยลงทนุอาจพิจารณาน าเงินดงักล่าวไปลงทนุในสินทรพัยอ์ื่นๆ ต่อไป 
 
  ประธานฯ ชีแ้จงขัน้ตอนในการลงคะแนนเสียงในวาระนีว้่า เนื่องจากวาระย่อยทัง้สามมีความเก่ียวเนื่อง
กันและเก่ียวเนื่องกับวาระที่ 5 ดังนั้น หากที่ประชุมมีมติอนุมตัิในวาระที่ 4.1 ก็จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 4.2 และ 4.3  
และจะน าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาในวาระท่ี 5.1 ต่อไป โดยไม่มีการพิจารณาวาระท่ี 5.2 และหากที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิ
วาระที่ 4.1 แต่มีมติอนุมตัิวาระที่ 4.2 ก็จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 4.3 และจะน าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาในวาระที่ 5.2 
ต่อไป โดยไม่มีการพิจารณาวาระที่ 5.1 แต่หากที่ประชมุมีมติไม่อนุมตัิวาระที่ 4.1 และ 4.2 ก็บริษัทจดัการก็จะด าเนินการ
ประชมุวาระท่ี 4.3 โดยไม่มีการพิจารณาในวาระท่ี 5.1 และ 5.2 และที่ประชมุจะพิจารณาในวาระท่ี 6 ต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจาก
ตามแนวทางในวาระที่ 4.1 และ 4.2 จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ดังนั้น หากที่ประชุมมีมติอนุมตัิตาม
แนวทางใดแนวทางหน่ึงแลว้ ที่ประชมุก็จะตอ้งมีการพิจารณาแกไ้ขโครงการจดัการในเรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางด าเนินการดงักล่าวซึ่งจะบรรจอุยู่ในวาระท่ี 5.1 และ 5.2 
 
  คุณสรุสัวดี ค าเถียร ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย สอบถามว่า ในระหว่างที่มีการปิด
ทรพัยน์ัน้ กองทุนรวมยงัคงจะตอ้งมีภาระในค่าใชจ้่ายต่างๆ อยู่หรือไม่ หากยงัคงมีแลว้จะประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายใดบา้ง 
และบรษิัทจดัการจะด าเนินการกบัค่าใชจ้่ายดงักล่าวอย่างไร 
 
  ประธานฯ ตอบข้อซักถามของคุณสรัสวดี ค าเถียร ว่าในระหว่างที่มีการด าเนินการปิดทรัพย์จะมี
ค่าใชจ้่ายใน 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมของบริษัทจดัการ นายทะเบียนและ
ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยที่บรษิัทจดัการและนายทะเบียนจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และขณะนีบ้รษิัทจดัการอยู่ใน
ระหว่างการหารือกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พื่อยกเวน้การเก็บค่าธรรมเนียม และ 2) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามกฎหมาย
เพื่อรกัษาสถานะของกองทนุรวม เช่น ค่าสอบบญัชี ซึ่งปัจจุบนับริษัทจดัการไดด้  าเนินการเปล่ียนผูส้อบบัญชีเพื่อประหยดั
ค่าใช้จ่ายในส่วนนีแ้ลว้ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์น นอกจากนี ้กองทุนรวมอาจมีค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นตามสมควรในระหว่างที่มีการปิด
ทรพัย ์ซึ่งหากกองทุนรวมมีเงินไม่เพียงพอกับค่าใชจ้่ายต่างๆ แลว้ อาจตอ้งท าใหต้อ้งตดัค่าใชจ้่ายบางส่วนออก เช่น ค่า
สอบบญัชี เป็นตน้ 
   

นายธีรวฒัน ์วงศว์านิช ผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวว่า ตนเขา้ใจและเคารพในการตดัสินใจของธนาคารออม
สินในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ซึ่งธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งค านึงถึงกฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ดี ตนขอใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยรายย่อยดว้ยเช่นกนั  
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คุณสุรสัวดี ค าเถียร ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า จากแนวทางเลือก

ทัง้หมดที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ในทา้ยที่สดุแลว้จะตอ้งมีการเลิกกองทนุรวมใช่หรือไม่  
 
ประธานฯ ตอบขอ้ซักถามของคุณสุรสัวดี ค าเถียร ว่าตามแนวทางที่ 4.1 และ 4.2 จะไม่ไดม้ีการเลิก

กองทุนรวมโดยตรงทันที ส่วนแนวทางที่ 4.3 จะเป็นการเลิกกองทุนรวมโดยตรง ทั้งนี ้หากที่ประชุมไม่อนุมัติทั้งสาม
แนวทาง บริษัทจดัการก็จะตอ้งด าเนินการปิดทรพัยสิ์นและขายทรพัยสิ์นต่อไป โดยไม่มีการก าหนดราคาขายขัน้ต ่าซึ่งใน
ทา้ยที่สดุก็จะตอ้งมีการเลิกกองทนุรวมเช่นกนั  
 
  คณุสรุสัวดี ค าเถียร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า หากที่ประชุม
ไม่อนมุตัิทัง้สามแนวทางแต่มีการอนมุตัิตามแนวทางที่ธนาคารออมสินจะเสนอในวาระท่ี 6 แลว้ บรษิัทจดัการจะขอใหเ้พิก
ถอน (Delist) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดห้รือไม่เพื่อไม่ให้
กองทนุรวมตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
  นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ตอบขอ้ซกัถามของคุณสรุสัวดี ค าเถียร ว่า ส าหรบัการ
เพิกถอน (Delist) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นัน้จะตอ้งเป็น
กรณีที่มีการเลิกกองทนุรวม ซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทนุรวมมีจ านวนเงินทนุจดทะเบียนต ่ากว่า 500 ลา้นบาท หรือที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติให้เพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด ทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 
 
  นายสวง ทั่งวัฒโนทัย ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ตามแนวทางที่ธนาคารออมสินไดเ้สนอมานั้นเป็น
แนวทางที่จะตอ้งมีการเลิกกองทุนรวมเช่นกัน หากแต่ก่อนที่จะด าเนินการเลิกกองทุนรวมจะมีการน าราคาขายทรพัยสิ์น
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยพิจารณาอนมุตัิก่อน  โดยในปัจจบุนัราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีใ้นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยสามารถค านวณมลูค่าตลาดของหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้ประมาณ 200 กว่าลา้นบาท จ านวน
ดงักล่าวน่าจะสามารถใชเ้ป็นเกณฑท์ี่แสดงใหเ้ห็นมลูค่าของทรพัยสิ์นได ้
 
  นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูถื้อหน่วยลงทุน สอบถามว่า บริษัทจดัการไดป้ระเมินความเส่ียงของแต่ละ
แนวทางหรือไม่ ซึ่งตนเขา้ใจว่าบริษัทจดัการไม่ประสงคจ์ะด าเนินการตามแนวทางในวาระที่  4.1 เนื่องจากบริษัทจดัการ
อาจไม่มีประสบการณใ์นการหาผูเ้ช่าที่มีศักยภาพในการช าระหนี ้และตนไม่เห็นดว้ยกับการพิจารณาในวาระเพิ่มเติม
ตามที่ธนาคารออมสินจะเสนอเพราะจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุในครัง้นีเ้สียผลประโยชนเ์นื่องจากไม่
ทราบมาก่อนว่าจะมีการพิจารณาในวาระดงักล่าว นอกจากนี ้ตนขอสอบถามว่าหากที่ประชมุไม่อนมุตัิทัง้สามวาระแลว้จะ
มีผลเป็นอย่างไร 
 
  ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถามของนายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ว่าตามที่บริษัทจดัการมีความเห็นว่าแนวทาง
ตามวาระที่ 4.1 อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นเป็นการพิจารณาและประเมินภายใตส้ถานการณ์และสภาวะตลาดใน
ปัจจบุนั ซึ่งหากเป็นช่วงที่สภาวะตลาดอยู่ในเกณฑด์ีนัน้ ทางเลือกตามวาระท่ี 4.1 จะถือเป็นแนวทางที่เหมาะสม และหาก
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ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิทัง้สามแนวทางแลว้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการปิดทรพัยสิ์นเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา
เช่า และจากนัน้บริษัทจดัการจะด าเนินการขายทรพัยสิ์นต่อไป โดยไม่มีการก าหนดราคาขายขัน้ต ่าและบริษัทจดัการจะ
เสนอราคาขายดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป และหากที่ประชุมยงัคงไม่อนุมตัิราคาขาย
ดงักล่าว บรษิัทจดัการก็จะตอ้งเสนอขายต่อไปซึ่งราคาขายในรอบท่ีสองไม่น่าจะท าใหร้าคาขายสงูไปกว่ารอบแรกได้ 
 
  นางสาวนฤมล สมบตัิธนสขุ ผูถื้อหน่วยลงทนุ สอบถามว่า เช็คประกนัการเช่า 2 ฉบบัท่ีผูเ้ช่าไดช้ าระค่า
เช่าคงคา้งจ านวนประมาณหนึ่งลา้นกว่านัน้เป็นการช าระค่าเช่าของงวดใด และเช็คประกันการเช่าที่ยงัคงคา้งช าระอีก 2 
ฉบบั ผูเ้ช่าจะด าเนินการช าระเมื่อใด และหากมีการเลิกกองทุนรวมแลว้ บริษัทจดัการจะด าเนินการกับคดีความระหว่าง
กองทนุรวมและผูเ้ช่าในส่วนท่ีมีค่าเช่าคงคา้งช าระอย่างไร  
 
  ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถามของนางสาวนฤมล สมบตัิธนสขุ ว่าเช็คประกนัการเช่า 2 ฉบบัท่ีผูเ้ช่าได้ช าระ
ค่าเช่ามานั้นเป็นการช าระค่าเช่าคงคา้งของเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 และผูเ้ช่าจะด าเนินการช าระค่าเช่า
ตามเช็คประกันการเช่าที่ยงัคงคา้งช าระอีก 2 ฉบบั ภายในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2564 ซึ่งจะรวมเป็นเงินเท่ากับ 
1,242,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)  ส าหรบัขัน้ตอนการด าเนินการทางคดีความกบัผูเ้ช่าในส่วนของค่าเช่าคงคา้งช าระ 
เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะเป็นผูท้ี่มีอ  านาจในการจดัการทรพัยสิ์นและติดตามหนีค้่าเช่าคงคา้ง รวมถึง
การด าเนินการทางคดีความต่างๆ ของกองทนุรวมแทนผูจ้ดัการกองทนุรวม  
 
  จากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวาระย่อย ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่4.1 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับแนวทางการบริหารตรง (เพื่ออนุมัติ) 
 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการบริหารตรง ใน
วงเงิน 120 ลา้นบาท ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดเสนอขอแกไ้ขหรือซกัถาม ที่ปรกึษากฎหมายจึงชีแ้จงวิธีการออกเสียง
ต่อที่ประชมุ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 
 มติทีป่ระชุม ที่ ป ร ะชุ มมี มติ ไม่ อนุมัติ ก า ร เพิ่ มทุ น เพื่ อ รอ ง รับแนวทางการบริ หา รตรง  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นดว้ย  จ านวน       54,353 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*   0.1390 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 39,044,520 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  99.8602 
 งดออกเสียง จ านวน         300 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*    0.0008        
 บตัรเสีย  จ านวน             0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*           0 
 *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในวำระนีม้ีผูถ้ือหน่วยลงทนุเขำ้ร่วมประชมุเพิ่ม 5 รำย คดิเป็นจ ำนวน 21,003 หน่วย รวมมจี ำนวน
หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีเ่ขำ้ร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงทัง้สิน้ 39,099,173 หน่วย 
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วาระที ่4.2 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการด ารงรักษาสถานะของกองทุนรวม 

(เพื่ออนุมัติ) 
 
 ประธานฯ กล่าวว่า ตามที่ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัแนวทางการบรหิารตรง ในวาระ
ที่ 4.1 จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาในวาระที่ 4.2 พิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนุมตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัค่าใชจ้่ายในปี 2564 
– 2566 ในการด ารงรกัษาสถานะความเป็นกองทนุรวมในวงเงิน 35 ลา้นบาท ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอขา้งตน้ 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดเสนอขอแกไ้ขหรือซกัถาม ที่ปรกึษากฎหมายจึงชีแ้จงวิธีการออกเสียง
ต่อที่ประชมุ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้  
 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัค่าใชจ้่ายในการด ารงรกัษาสถานะของ
กองทนุรวม ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นดว้ย  จ านวน     154,547 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*   0.3953 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 38,944,820 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  99.6047 
 งดออกเสียง จ านวน            0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*           0        
 บตัรเสีย  จ านวน             0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*           0 
 *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีม่ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในวำระนีม้ีผูถ้ือหน่วยลงทนุเขำ้ร่วมประชมุเพิ่ม 2 รำย คิดเป็นจ ำนวน 194 หน่วย รวมมีจ ำนวนหน่วย
ลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทีเ่ขำ้ร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงทัง้สิน้ 39,099,367 หน่วย 

 
วาระที ่4.3 : พิจารณาอนุมัติการเลกิกองทนุรวม (เพื่ออนุมัติ) 

ประธานฯ กล่าวว่า ตามที่ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัใชจ้่ายในการด ารงรกัษาสถานะ
ของกองทนุรวมในวาระท่ี 4.2 จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาในวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเลิกกองทุนรวม 
โดยที่หากผูถื้อหน่วยลงมีมติอนมุตัิเลิกกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะด าเนินการแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีท าหนา้ที่ช  าระบญัชีตาม
ข้อกฎหมายและประกาศที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
รายละเอียดที่ไดเ้สนอขา้งตน้ 

 
คุณสรุสัวดี ค าเถียร ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า ในกรณีที่ที่ประชมุไม่

อนุมตัิทัง้สามแนวทางแลว้ บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดทรพัยใ์ช่หรือไม่ และหากสภาวะตลาดปรบัตวักลบัสู่สภาพปกติ
แลว้ บรษิัทจดัการจะสามารถด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ไดห้รือไม่ 

 
ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถามของคณุสรุสัวดี ค าเถียร ว่าในกรณีที่ที่ประชมุไม่อนมุตัิทัง้สามแนวทาง บรษิัท

จดัการจะด าเนินการปิดทรพัย ์ทัง้นี ้แมว้่าจะมีการปิดทรพัยแ์ลว้ บริษัทจดัการก็ยงัคงสามารถด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่
ได ้
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เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดเสนอขอแกไ้ขหรือซกัถาม ที่ปรกึษากฎหมายจึงชีแ้จงวิธีการออกเสียง
ต่อที่ประชมุ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้  

 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการเลิกกองทนุรวม ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นดว้ย  จ านวน 18,649,567 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  22.5236 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,449,800 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*  24.6978 
 งดออกเสียง จ านวน            0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*           0        
 บตัรเสีย  จ านวน             0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ*           0 
 *รอ้ยละของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

 
วาระที ่5 :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2. ของโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม (เพื่ออนุมัติ) 
 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ ตามที่ที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมใน

วาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 4.2 กรณีจึงไม่มีการพิจารณาในวาระท่ี 5 นี ้
 
วาระที ่6 : เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
  ประธานฯ ขอใหผู้แ้ทนจากธนาคารออมสินชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอเพิ่มเติมวาระการ
ประชมุนอกจากที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ 

นายณัทธร โพธิแพทย ์ผูร้บัมอบฉันทะ (ผูแ้ทนจากธนาคารออมสิน) เสนอต่อที่ประชมุว่า ธนาคารออม
สินขอเสนอใหม้ีบรษิัทจดัการขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมโดยการเปิดประมลูต่อสาธารณะและไม่ก าหนดราคาขายขัน้ต ่า 
และบริษัทจดัการจะตอ้งเสนอราคาขายดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติก่อน จากนัน้จึงด าเนินการ
เฉล่ียทรพัยสิ์นคืนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตามสดัส่วนและด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 

นายธีรวฒัน ์วงศว์านิช แสดงความเห็นว่า เมื่อที่ประชมุไม่อนมุตัิทัง้สามแนวทางแลว้ และบรษิัทจดัการ
ก็จะตอ้งด าเนินการปิดทรพัยแ์ละขายทรพัยสิ์น จากนัน้ก็น าเสนอราคาขายดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติอยู่แลว้ ซึ่งเป็นการด าเนินการในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารออมสินเสนอมา ดังนั้น ตนจึงไม่เห็นความจ าเป็นที่
จะตอ้งมีการเพิ่มวาระการประชมุตามที่ธนาคารออมสินเสนอมาแต่อย่างใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตามกฎหมายผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด มีสิทธิที่จะเสนอใหเ้พิ่มเติมวาระการประชุมนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุได ้ดงันัน้ จึงจะตอ้งมีการลงคะแนนเสียงว่าที่ประชมุจะเห็นชอบใหม้ีการเพิ่มเติมวาระการประชมุหรือไม่ 

นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนนีเ้ป็นการลงคะแนนเสียง
เพื่อพิจารณาเห็นชอบว่าจะมีการเพิ่มเติมวาระการประชุมตามที่ธนาคารออมสินเสนอมาขา้งตน้หรือไม่ ซึ่งจะตอ้งไดร้บั
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยหากที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ขอ้เสนอของธนาคารออม
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สินก็จะไดร้บัการบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมตัิตามแนวทางที่ธนาคารออมสินเสนอมา
หรือไม่ 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหน่วยลงทนุ สอบถามว่า ผูท้ี่เสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมจะถือเป็นผูท้ี่
มีส่วนไดเ้สียพิเศษหรือไม่  

นางสาวสพุตัรา ทรพัยภ์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ตอบขอ้ซกัถามของนายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ว่าเนื่องจาก
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเสนอใหเ้พิ่มเติมวาระการประชุมนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เสนอใหม้ีการเพิ่มเติมวาระการประชมุจึงมิใช่ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียพิเศษแต่อย่างใด ทัง้นี ้การที่จะถือ
ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษนัน้จะตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายดงักล่าวลงคะแนนเสียงแลว้ผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนั้นไดร้บัหรือเสียสิทธิใดเป็นพิเศษกว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นๆ ฉะนั้น ธนาคารออมสินซึ่งเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทุนที่เสนอใหม้ีการเพิ่มเติมวาระการประชุมในครัง้นี ้จึงไม่ใช่ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ และมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 
 เมื่อนบัจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เห็นชอบใหเ้สนอวาระการประชมุเพิ่มเติมดงักล่าว มี
จ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัทัง้สิน้จ านวน 21,916,447 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 26.4691 ซึ่งนอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ที่ประชุมจึงไม่สามารถพิจารณาวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุได ้
 ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติทั้งสามแนวทางแลว้ บริษัทจัดการจะด าเนินการปิด
ทรพัยสิ์นเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาเช่า จากนัน้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิดประมลูการขายทรพัยสิ์นเป็น
การทั่วไป โดยจะไม่มีการก าหนดราคาขายขัน้ต ่าและบรษิัทจดัการจะเสนอราคาขายดงักล่าวต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุน
เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป  

นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูถื้อหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่า ขณะนีร้ฐับาลมีการออกมาตรการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการโรงแรม และตนยังเห็นว่ากองทุนรวมยังคงมีโอกาสที่จะขายทรพัยสิ์นต่อไปได ้ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับ
ความสามารถของผูบ้รหิารกองทนุรวม 

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม และไม่มีกิจการอื่นใดที่จะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าว

ปิดการประชมุเวลาประมาณ 12.30 น. 
 

 

    
    (นายสทุธิพนัธ ์กรีมหา) 

                                                                                          ประธานในที่ประชมุ 


