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ที่ PFRD 050/2564  
  

วนัท่ี 10  กนัยายน 2564 
 
เรื่อง แจ้งวันประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์สมุยบุรี (SBPF) ประจ าปี 2564 และ      

วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) 
 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ตามที่ ข้อ 70 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่  ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน 2562 ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดัการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นการประชุม
สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์สมยุบรุี ชื่อย่อ “SBPF” (“กองทนุรวม”) จึงขอแจง้ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการด าเนินการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามรายละเอียด ดงันี ้

 
วาระที ่1 :   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ (เพือ่ทราบ) 

 
ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2564 มี

มติไม่อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมตามที่บรษิัทจดัการไดด้  าเนินการเปิดประมลูเป็นการทั่วไป ภายใตก้รอบที่
ไดห้ารือในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งบรษิัทจดัการได้
แจง้ในการประชุมดงักล่าวว่า กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง การที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่อนุมตัิการจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นจะท าให้กองทุนรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอส าหรบัการรกัษาสถานะความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งได ้

 
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจ าหน่ายทรพัยสิ์นดังกล่าว บริษัทจัดการได้

พยายามหาแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถประคบัประคองสถานการณใ์หผ่้านช่วงเวลา 1 – 2 ปีนี ้
ไปใหไ้ด ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. วงเงินกู:้ 15 ลา้นบาท 
2. ระยะเวลา: 3 ปี 
3. การช าระเงินตน้และดอกเบีย้: ครัง้เดียวเมื่อสิน้สุดสัญญา ไม่มีการช าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ใน

ระหว่างระยะเวลาการกูย้ืมเงิน เนื่องจากกองทนุรวมไม่มีรายไดใ้ด ๆ 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการไดต้ิดต่อประสานงานสถาบนัการเงนิ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคาร

ออมสิน ซึ่งสถาบนัการเงินทัง้สองแห่งไดแ้จง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบว่า ในปัจจบุนั สถาบนัการเงินมีนโยบายชะลอการใหกู้ย้ืม
แก่ธุรกิจโรงแรมเป็นการชั่วคราว ประกอบกับสถาบนัการเงินไม่มีผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีเหมาะสมกบัเงื่อนไขที่กองทุนรวม
ตอ้งการและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในปัจจบุนั ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวเป็นการประสานงานในเบือ้งตน้ โดย
บรษิัทจดัการยงัไม่ไดย้ื่นเรื่องขอสินเชื่อกบัสถาบนัการเงินอย่างเป็นทางการ 

 
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอแนวทางด าเนินการต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ

พิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏในวาระที ่6: พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม (เพื่อพิจารณา) 

 
วาระที ่2 : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม คร้ังที่  2/2564 (เพื่อ

พิจารณา) 
 

ตามที่บริษัทจัดการไดจ้ัดใหม้ีการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อ
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 นัน้ บรษิัทจดัการไดจ้ดัท าและเปิดเผยรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
ครัง้ที่ 2/2564 ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจดัการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ที่ 2/2564   

 
ความเหน็ของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการเห็นควรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

รวม ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ตามที่เสนอขา้งตน้ เนื่องจากไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุไว้
อย่างถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
การลงมต ิ
 
วาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3 :  รับทราบรายงานการด าเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมใน
อนาคต (เพื่อทราบ)  

 
3.1 สภาพทรัพยส์ิน 

 

เนื่องจากขอ้จ ากัดในการเดินทางเขา้พืน้ที่อ  าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“โควิด-19”)  บรษิัทจดัการจึงมีก าหนดด าเนินการตรวจสภาพทรพัยสิ์นประจ าปีภายใน
สิน้ปี 2564 นี ้โดยผูเ้ช่าจดัไดใ้หม้ีพนกังานดแูลรกัษาทรพัยสิ์นตามสมควร อย่างไรก็ตามเนื่องจากทรพัยสิ์นอยู่ระหว่างการ
ปิดกิจการมาตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 จนกระทั่งถึงปัจจบุนั ทรพัยสิ์นจึงอาจมีการเส่ือมสภาพ  

 
3.2 สภาพตลาดการท่องเทีย่วและโรงแรมบนเกาะสมุย และแนวโน้มในอนาคต 

 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนตัง้แต่ปลายปี 2562 ซึ่งต่อมาไดม้ี

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลใหห้ลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ไดด้  าเนินมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดที่เขม้งวดในช่วงปี 2563 มีการสั่งปิดและ/หรือก าหนดขอ้จ ากัดในที่พกัแรมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ
การท่องเที่ยวเช่นรา้นอาหาร แต่สถานการณโ์ดยรวมก็ไม่ดีขึน้ 

 
แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จะมีการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ แต่ก็ไม่มีผลมากนกักบัตลาดโรงแรมและการท่องเที่ยวในเกาะสมยุ  
 
แมว้่ารฐับาลจะไดร้ิเริ่มโครงการสมยุ พลสั โมเดล ต่อจากโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ ์โดยไดเ้ริ่มขึน้เมื่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คาดการณ์ไว้ว่าในช่วงเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 15 
กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่  15 สิงหาคม 2564 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเกาะสมุย 
ประมาณ 1,000 คน และสรา้งรายไดก้ว่า 180 ลา้นบาท และหลงัจากนัน้ก็จะเริ่มทยอยเดินทางเขา้มาในไตรมาสที่ 4 ของปี 
2564 และไตรมาสแรกของปี 2565 

 
อย่างไรก็ตาม สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศก็เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจ

เดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ และเมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2564 สหภาพยโุรป (อีย)ู ไดม้ีการปรบัปรุงรายชื่อ
ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มอียูได้ ซึ่งประเทศไทยและประเทศรวันดาโดนถอดจากบัญชีเนื่องจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด-19 ของประเทศไทยที่มีสดัส่วนของผูต้ิดเชือ้ต่อจ านวนประชากรสงูเกินเกณฑท์ี่อียูก าหนด 
กรณีดงักล่าวจึงไดส่้งผลกระทบต่อโครงการ “สมยุ พลสั โมเดล” ท่ีเพิ่งจะเริ่มโครงการไปไดเ้พียง 2 วนั  

 
เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2564 มีนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมากบัสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ จาก

สนามบินสวุรรณภูมิเขา้เกาะสมุย จ านวน 2 เที่ยวบิน จ านวน 20 คน ยอดสะสม 320 คน โดยมีผูต้ิดเชือ้โควิด-19 สะสม 2 
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คน ส่วนนกัท่องเที่ยวจากโครงการ “ภเูก็ต แซนดบ์็อกซ”์ ไม่มีเดินทางเขา้มายงัเกาะสมยุ1 
 
การระบาดระลอกสองในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงการระบาดระลอกสาม ในเดือนพฤษภาคม 

2564 ท าใหค้วามหวงัที่จะเห็นการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวยังคงที่จะเล่ือนออกไป จนกว่าการจดัหาและใหบ้รกิารวคัซีน
แก่ประชาชนจะมีสดัส่วนท่ีมากพอที่จะสามารถเปิดรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวไดอี้กครัง้หน่ึง 

 
แนวโนม้ของธุรกิจโรงแรมในปี 2564 และ 2565 เป็นดงันี ้

 
1. เชื่อว่าในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 และตลอดปี 2565 การท่องเที่ยวของประเทศไทย (รวมถึง

เกาะสมุย) จ าเป็นตอ้งพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดยประเด็นที่ควรพิจารณาคือ เศรษฐกิจของไทยมีสดัส่วนที่
พึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวในระดบัสงู ผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศและกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดหลกั ย่อม
ส่งผลถึงภาคการผลิตในประเทศที่พึ่งพาตลาดนัน้ ๆ ดงันัน้ ก าลงัซือ้ภายในประเทศเองในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 ก็อาจจะ
ยงัไม่แข็งแกรง่เพียงพอท่ีจะช่วยพยงุการท่องเที่ยวของไทยได ้

2. ที่ผ่านมา ตลาดโรงแรมบนเกาะสมุยมีสดัส่วนนกัท่องเที่ยวชาวไทยเพียงรอ้ยละ 2 – 3 เท่านั้น 
การที่จะเร่งขยายนักท่องเที่ยวกลุ่มนีใ้หเ้ติบโตขึน้ 15 – 20 เท่า เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในช่วงระยะเวลาที่
จ  ากดั (12 – 18 เดือน) จึงเป็นเรื่องที่ยากจะเป็นไปได ้ภายใตก้ าลงัซือ้ที่ถดถอยจากสภาพเศรษฐกิจของไทยเอง 

3. การที่ภาครฐัอนุญาตใหเ้ปิดโรงแรม การเปิดสนามบิน และสายการบินเริ่มใหบ้ริการเที่ยวบิน 
ไม่ไดห้มายความว่าจะมีนกัท่องเที่ยวกลบัมาเดินทางและใชบ้รกิาร  

4. ในช่วงปลายปี 2564 การท่องเที่ยวภายในประเทศ น่าที่จะเป็นการเดินทางระยะสัน้ ๆ สามารถ
ขบัรถไปเองได ้เล่ียงการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะที่แออัด ดังนั้น เกาะสมุยจึงอาจจะไม่อยู่ในจุดหมายปลายทางของ
นกัท่องเที่ยวในระยะนี ้

5. ปัจจยัส าคญัที่จะสนบัสนนุการฟ้ืนตวัของการท่องเที่ยวคือ วคัซีนหรือมาตรการทางการแพทยท์ี่
สามารถจดัการกบัการระบาด และรกัษาการป่วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน่าจะใชเ้วลาอีก 1 – 2 ปี  

6. ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยและของโลก อาจจะตอ้งใชเ้วลาอีก 3 – 4 ปี จึงจะกลับมาอยู่ใน
ระดบัเดียวกบัก่อนเกิดการระบาดของโรค  

 
3.3 การด าเนินงานในปัจจุบัน 

 
3.3.1 การแกไ้ขโครงการจดัการของกองทนุรวม 

  เนื่องด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  30 
กรกฎาคม 2564 มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม โดยมีผลนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุมีมติใหแ้กไ้ข  

 
1 ที่มา: มติชนออนไลน ์ข่าวภมิูภาค 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.13 น. 
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นอกจากนี ้ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2563 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรสัตท์ี่มีการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์หรือโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (ฉบับที่  6) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2564 เรื่อง การจัดการ
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 17/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรสัตท์ี่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือโครงสรา้งพืน้ฐาน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 37/2564 เรื่อง 
การจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑบ์างประการ
เก่ียวกับการจดัการและการเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และโครงการจดัการกองทุนรวมยงัคงก าหนดให้
การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงที่ก าหนดขึน้ตามหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
บทบญัญัติของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) ฉบบัเดิม ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่
ในขณะจดัตัง้กองทนุรวม ดงันัน้ บรษิัทจดัการจึงไดด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลักเกณฑก์ารลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์การจ่ายเงินปันผล ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน การเปิดเผยขอ้มูล การตรวจตรา
อสังหาริมทรพัย ์และการลงมติส าหรบัการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยการปรบัปรุงขอ้ความที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมให้
เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้องและ พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ ที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคลอ้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับใน
ปัจจบุนั ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุและเป็นไปตามเจตนารมณข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

  
ในการนี ้บรษิัทจดัการไดท้ าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ขอ้ 27.2 (9) ขอ้ 27.3 (2) และขอ้ 
27.4 ของโครงการจดัการกองทุนรวม) เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ที่ 
2/2564 มีผลนบัแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป และเห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมในประเด็น
อื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย (ขอ้ 6.1.8 ขอ้ 6.1.13 – 6.1.14 ขอ้ 7.1 ขอ้ 7.2.1 ขอ้ 8.1.1 – 8.1.2 ขอ้ 8.2 – 
8.7 ขอ้ 26.1.24 ขอ้ 26.2.5 ขอ้ 32.1 – 32.2 และขอ้ 34.4 ของโครงการจดัการกองทนุรวม) ผลนบัแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 
เป็นตน้ไป เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว ซึ่งสามารถด าเนินการไดโ้ดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามขอ้ 22 (2) ของประกาศส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 
3.3.2 การเปิดประมลูขายทรพัยสิ์น  

 
บริษัทจัดการไดด้  าเนินการจัดการประมูลเพื่อสรรหาผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมโดยไม่ก าหนดราคา

ประมูลขั้นต ่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ที่ 1/2564 ไดใ้หแ้นวทางตามการหารือในการ
ประชมุดงักล่าว โดยมีก าหนดวนัยื่นขอ้เสนอประมลูในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2564 ซึ่งผลการด าเนินการมีดงันี ้
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1. ในการเปิดประมูลดังกล่าว มีผู้สนใจลงนามในหนังสือรักษาความลับ และรับเอกสารการ
ประมลูรวมทัง้สิน้ 9 ราย โดยแบ่งออกเป็นติดต่อผ่านนายหนา้จ านวน 6 ราย และติดต่อโดยตรงกับบริษัทจดัการจ านวน 3 
ราย ดงันี ้

 

1.1 ติดต่อผ่านทางนายหนา้ 6 ราย ไดแ้ก่ 

นายหนา้ นกัลงทนุผูส้นใจ 
บรษิัท ไนท ์แฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท บลเูวล แอสเซ็ต จ ากดั และ บรษิัท บนัยนั ทรี จ ากดั 

บรษิัท ซินเทคคอนสตรคัชั่นจ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท ฟีนิกซ ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลล็อปเมน้ท ์แอนด ์
คอนซลัแทนซี่ จ ากดั 

บรษิัท รฐัเขต จ ากดั (เค ดบัเบิล้ย ูแคปปิตอล จ ากดั) 
บรษิัท สาธร พารค์ จ ากดั 

คณุไกรวลั วรเทพนิตินนัท ์ บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ชโย จ ากดั  
คณุภคินยั สวสัดิ์นาวนิ บรษิัท ปาลม์บีช สมยุ แอสเสท จ ากดั 

1.2 ติดต่อโดยตรงกบับรษิัทจดัการ 3 ราย ไดแ้ก่ 
(ก) บรษิัท พร๊อพแมกซ ์จ ากดั 
(ข) บรษิัท สินธรณี พร๊อพเพอรต์ี ้จ ากดั 
(ค) คณุจิตาภา อภิพนัยา 

 

2. เมื่อถึงก าหนดวนัยื่นซองประมลูในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2564 มีผูย้ื่นซองประมลูรวมทัง้สิน้ 2 ราย 
คือ บรษิทั บรหิารสินทรพัย ์ชโย จ ากดั และบรษิัท ปาลม์บีช สมยุ แอสเสท จ ากดั  

 
จากผลการประมลูเพื่อขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม สรุปการวิเคราะหข์อ้เสนอที่ไดร้บั ดงันี ้

 

 
บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ชโย 

จ ากดั  
บรษิัท ปาลม์บีช สมยุ  

แอสเสท จ ากดั 
หมายเหต ุ

ราคาเสนอซือ้ 203,500,000.00 บาท 230,000,000.00 บาท ไม่ก าหนดราคาเสนอซือ้ขั้น
ต ่า 
 
เป็นไปตามการหารือในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วย
ลงทุน  ครั้งที่  1/2564 เมื่ อ
วนัท่ี 9 เมษายน 2564 
 
ต ่ ากว่ามูลค่ าบั งคับขาย
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บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ชโย 

จ ากดั  
บรษิัท ปาลม์บีช สมยุ  

แอสเสท จ ากดั 
หมายเหต ุ

ประมาณ ร้อ ยละ  31.94 
และ 23.08 ตามล าดบั 

เงื่อนไขอื่น หากกองทุนรวมไม่สามารถ
โอนท รัพ ย์ สิ น ใน วันที่  2 
สิงหาคมได ้ให้เวลากองทุน
รวม 120 วัน ในการแก้ไข 
โดยไม่มีดอกเบีย้ปรบั  
 
แล ะห าก ยั ง แ ก้ ไข ไม่ ได ้
ขยายเวลาอีก 180 วัน โดย
มีดอกเบีย้ปรบั 

รบัช าระภาระ/หนีสิ้นคงคา้ง
ระหว่างกองทุนรวมและผู้
เช่า  รวมถึ งเทศบาลนคร
เกาะสมยุ  

 

ค่าใชจ้่ายตรงที่เก่ียวขอ้งกบัการประมลู 
ค่านายหนา้ (รอ้ยละ 3) 6,105,000.00 บาท 6,900,000.00 บาท ช าระโดยกองทุนรวมให้แก่

นายหนา้ 
ค่าใชจ้่ายอื่น ยกเวน้ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกกองทนุรวมและช าระบญัชี 
ค่าใชจ้่ายทางกฎหมาย 200,000.00 บาท -  
ราคาเสนอซื้อหลั งหั ก
ค่าใช้จ่ายเบือ้งต้น 

197,195,000.00 บาท 223,100,000.00 บาท  

ราคาเสนอซื้อหลั งหั ก
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉลี่ย
ต่อหน่ึงหน่วยลงทนุ 

2.38 บาท 2.69 บาท ราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน
เท่ากบั 2.42 บาท 

สรุป กองทนุรวมมีภาระในการ
ขบัไล่ผูเ้ช่าปัจจบุนั (หากไม่
ยอมยา้ยออก) ซึง่อาจ
ก าหนดเวลาที่แน่นอนไม่ได ้
และยงัมีภาระอืน่ ระหว่าง
กองทนุรวมกบัผูเ้ชา่ปัจจบุนั
และเทศบาลนครเกาะสมยุ 
 
ราคาเสนอซือ้ต ่ากว่ามลูค่า
บงัคบัขายรอ้ยละ 31.94 
 

กองทนุรวมไม่มีภาระใด ๆ 
ในการขบัไล่ผูเ้ชา่ปัจจบุนั 
รวมถงึภาระอื่น ๆ ระหว่าง
กองทนุรวมกบัผูเ้ชา่ปัจจบุนั
และเทศบาลนครเกาะสมยุ 
 
 
 
ราคาเสนอซือ้ต ่ากว่ามลูค่า
บงัคบัขายรอ้ยละ 23.08 
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บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ชโย 

จ ากดั  
บรษิัท ปาลม์บีช สมยุ  

แอสเสท จ ากดั 
หมายเหต ุ

ราคาเสนอซือ้ภายหลงัหกั
ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้เฉล่ียต ่า
กว่าราคาหน่วยลงทนุเฉล่ีย
ยอ้นหลงั 6 เดือน 

ราคาเสนอซือ้ภายหลงัหกั
ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้เฉล่ียต่อ
หน่วยสงูกว่าราคาเฉล่ีย
ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 
โดยสรุป การเปิดประมลูขายทรพัยสิ์นเป็นการเปิดประมลูโดยเปิดเผย เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจไดร้บัขอ้มูล

และเข้าตรวจทรพัยสิ์น เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ ดังนั้น ข้อเสนอที่ไดร้ับจึงเป็นข้อเสนอที่สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อ
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ราคาที่เสนอจึงถือไดว้่าเป็นราคาที่นกัลงทนุไดพ้ิจารณาแลว้ 

 

บริษัทจัดการไดว้ิเคราะหข์อ้เสนอทั้งสอง และไดน้ าเสนอผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ที่ 2/2564 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564  

 

ในการประชุมดังกล่าว บริษัทจดัการมีความเห็นว่าขอ้เสนอที่ไดร้บัจากบริษัท ปาลม์บีช สมุย แอสเสท 
จ ากดั เป็นขอ้เสนอที่ดี และเป็นขอ้เสนอที่เป็นประโยชนต์่อกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุมากกว่า จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอนีเ้ป็นล าดบัแรก  

 

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นการประหยัดเวลาและค่าใชจ้่าย บริษัทจัดการไดเ้สนอที่
ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยสิ์นตามล าดบั ดงันี ้

 

1. อนุมตัิการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมใหแ้ก่บริษัท ปาลม์บีช สมยุ แอสเสท จ ากัด โดยมี
เงื่อนไขที่ส  าคญั ดงันี ้ 

(ก) ราคาขายทรพัยสิ์น 230,000,000.00 บาท 
(ข) ผู้ซือ้ช าระค่าเช่าคงค้างแทนผู้เช่าปัจจุบัน จ านวน 8,694,000.00 บาท โดยอนุมัติ

ยกเวน้ดอกเบีย้และค่าปรบั 
(ค) ผูซ้ือ้ช าระค่าปรบัปรุงทรพัยสิ์นส่วนเกิน จ านวน 12,301,007.00 บาท แทนกองทุน

รวมโดยตรงแก่ผูเ้ช่าปัจจบุนั 
(ง) ผูซ้ือ้ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561 และ 2562 รวมทัง้ภาษีที่ดินและส่ิงปลกู

สรา้งที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแทนกองทนุรวมเมื่อถกูเรียกเก็บ 
(จ) ผูซ้ือ้ช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ กองทุนรวมเป็นผูช้  าระภาษีหกั ณ 

ที่จ่าย ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธ์ิ 
(ฉ) กองทนุรวมเป็นผูช้  าระค่านายหนา้ จ านวน 6,900,000.00 บาท (รอ้ยละ 3 ของราคา

ขาย) 
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2. ในกรณีที่บริษัท ปาลม์บีช สมยุ แอสเสท จ ากัด ไม่สามารถรบัโอนทรพัยสิ์นตามก าหนดในวนัที่ 
20 สิงหาคม 2564 ได ้หรือในเวลาอื่นใดที่บรษิัทจดัการเห็นสมควรใหข้ยายออกไป อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่บรษิัท 
บรหิารสินทรพัย ์ชโย จ ากดั โดยมีเงื่อนไข ดงันี ้

(ก) ราคาขายทรพัยสิ์น 203,500,000.00 บาท 
(ข) กรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถโอนทรพัยสิ์นไดต้ามก าหนดนับแต่วันที่ไดร้บัหนังสือ

บอกกล่าวจากกองทนุรวม ผูซ้ือ้ตกลงที่จะขยายเวลาการรบัโอนทรพัยสิ์นออกไปเป็นระยะเวลา 120 วนั โดยไม่มีค่าปรบัหรือ
ดอกเบีย้  

(ค) หากเมื่อครบก าหนด 120 วนัแลว้ กองทุนรวมยงัไม่สามารถด าเนินการโอนทรพัยสิ์น
ได ้ทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะขยายเวลาโอนทรพัยสิ์นออกไปอีก 180 วนั โดยกองทนุรวมจะตอ้งจ่ายดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 10 
ต่อปี บนตน้เงินค่ามดัจ าการซือ้ที่ผูซ้ือ้ไดว้างไวก้บักองทนุรวม 

(ง) กองทนุรวมเป็นผูช้  าระค่านายหนา้ จ านวน 6,105,000.00 บาท (รอ้ยละ 3 ของราคา
ขาย) 
 

หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจ าหน่ายทรพัยสิ์นตามที่เสนอ บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดทรพัยสิ์น 
และด าเนินการต่าง ๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อรกัษาสภาพทรพัย์สินใหไ้ดน้านท่ีสดุเท่าที่สภาพคล่องอ านวย ซึ่งรวมถึงการที่อาจจะ
ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์และขอ้กฎหมายที่ก าหนด อันอาจเป็นเหตุใหถู้กถอดถอนออกจากความเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีน และถือว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามความเห็นชอบของผูถื้อหน่วยลงทนุในการประชมุครัง้นี ้

 
3.3.3 ผลการพิจารณาขอ้เสนอซือ้ทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัจากการเปิดประมลูขายเป็นการทั่วไป 

 
ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 
เห็นดว้ย จ านวน 21,279,001 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 50.5965 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,100,000 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 47.7931 
งดออกเสียง จ านวน 677,300 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 1.6105 
บตัรเสีย จ านวน 0 หน่วย หรือ คิดเป็นรอ้ยละ* 0 

  *รอ้ยละของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

การอนุมัติการจ าหน่ายทรพัยใ์นวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียง ถึงแมว้่าผูถื้อหน่วยลงทนุส่วนใหญ่ทัง้จ านวนรายและจ านวนหน่วยจะเห็นชอบในการจ าหน่ายทรพัยสิ์น
ตามที่บรษิัทจดัการเสนอก็ตาม แต่ถือว่าที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
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3.3.4 การบงัคบัสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าเดิม 
 

สัญญาเช่าชั่วคราวฉบับปัจจุบันไดสิ้น้สุดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจากเหตุที่ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตัิการเพิ่มทุน และการจ าหน่ายทรพัยสิ์นตามขอ้เสนอที่ไดจ้ากการเปิดประมลูเป็นการทั่วไป ตามที่
บรษิัทจดัการน าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของของกองทนุรวม ครัง้ที่ 1/2564 และครัง้ที่ 2/2564 นัน้ 

 
ข้อมูล  ณ  วันที่  31 สิงหาคม 2564 ผู้ เช่ ามีภาระค่ าเช่าคงค้าง 8,694 ,000 บาท และดอกเบี ้ย  

1,158,862.55 บาท รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้  9,852,862.55 บาท ซึ่งมาจากค่าเช่างวดเดือนสิงหาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 
2564 (ปีสดุทา้ยของสญัญาเช่าชั่วคราว)  

 
ในส่วนของค่าเช่าคงค้างงวดเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2563 นั้น บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง บริษัท 

ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้ดีอาร ์จ ากดั ใหท้ าหนา้ที่เป็นทนายความในกรณีนี ้เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ทนายความได้
ด าเนินการแจง้ความรอ้งทุกขต์่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเกาะสมุย จังหวดัสรุาษฎรธ์านี ใหด้  าเนินคดีกับผูเ้ช่า 
และกรรมการผูม้ีอ  านาจของผูเ้ช่า ในฐานความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค ตามที่บริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค
ช าระค่าเช่าล่วงหนา้ไดจ้ านวน 4 ฉบบั (ส าหรบัค่าเช่างวดประจ าเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563) โดยพนักงานสอบสวน
ไดร้บัค าแจ้งความรอ้งทุกขเ์ป็นคดีอาญาที่ 716/2563  ในการนี ้บริษัทจัดการไดร้บัช าระค่าเช่าคงคา้งส าหรบังวดเดือน
เมษายน 2563 ถึงงวดเดือน กรกฎาคม 2563 จ านวน 2,484,000 บาท ตามเช็คที่ได้ด  าเนินการแจ้งความรอ้งทุกข์ต่อ
พนกังานสอบสวนเรียบรอ้ยแลว้ และจะด าเนินการถอนแจง้ความรอ้งทกุขต์่อพนกังานสอบสวนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

   
ในการด าเนินการเพื่อบงัคบัตามสญัญา บรษิัทจดัการจะด าเนินการบงัคบัสญัญาตามสิทธิทางกฎหมาย

ที่กองทุนรวมมีอยู่ในล าดบัต่อไป ซึ่งรวมถึงการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจ โดยในเบือ้งตน้ ทนายความไดป้ระมาณการ
ระยะเวลาในการด าเนินคดีในศาลชัน้ตน้ประมาณ 1 ปี ในชัน้ศาลอทุธรณป์ระมาณ 1 ปี และในชัน้ศาลฎีกาอีกประมาณ 1 ปี 
6 เดือน อย่างไรก็ดี ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ อาจจะ
ส่งผลวันนดัพิจารณาคดีในศาลอาจถูกเล่ือนออกไปตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 และส่งผลท าใหร้ะยะเวลาในการด าเนินคดีอาจยาวนานกว่าที่ทนายความไดป้ระมาณการไวไ้ด ้     
 

3.4 ผลกระทบตอ่กองทุนรวม 
 

3.4.1 สถานะทางการเงนิของกองทนุรวม 
 

รายได้ของกองทุนรวมมาจากสัญญาเช่าทรพัยสิ์นชั่วคราวที่ได้ท ากับผู้เช่า ซึ่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ชั่วคราวฉบบัปัจจุบนัไดสิ้น้สดุลงเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างเรียกใหผู้เ้ช่าส่งมอบทรพัยสิ์น
คืน และช าระค่าเช่าคงคา้งแก่กองทนุรวม  
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บริษัทจดัการประเมินบนขอ้เท็จจริงที่กองทุนรวมไม่มีผูเ้ช่าทรพัยสิ์น และบริษัทจดัการจะพักการช าระ
ค่าธรรมเนียมการบริหาร ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์สถานะทางการเงินของกองทุน
รวมในรอบปีบญัชี 2564 (กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2565) จะเป็นดงันี ้

 

 

 กรกฎาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

หมายเหต ุ

รายได ้   
     ค่าเช่า 0  
     ดอกเบีย้ 0  
รายได้รวม 0  

ค่าใชจ้า่ยปี 2563 ตัง้ส ารองรอเรยีกเก็บ   
     ค่าที่ปรกึษากฎหมาย 1,014,090  
     ค่าสอบบญัชี (PWC งวดสดุทา้ย) 460,000  
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 107,000  
     ค่าใชจ้่ายจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 76,000  
รวมค่าใช้จ่ายปี 2563 ตัง้ส ารองรอเรียกเก็บ 1,657,090  
รายจ่าย   
     ค่าธรรมเนียมบรหิาร  พกัการช าระ 
     ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์  พกัการช าระ 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน  พกัการช าระ 
     ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษากฎหมาย 240,000 ประมาณการ จ่ายตามจรงิ 
     ค่าธรรมเนียมทนายความฟ้องผูเ้ช่า 800,000 ฟ้องบงัคบัตามสญัญาเช่า  
     ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 450,000 เปล่ียนผูส้อบจาก PWC เป็น ASV 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรายปี 107,000  
     ค่าธรรมเนียมการประเมินทรพัยสิ์น 125,000  
     ค่าใชจ้่ายจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 150,000  
     ค่าเบีย้ประกนัภยั 290,000  
     ค่าใชจ้่ายอื่น 120,000  
รวมค่าใช้จ่าย 2,282,000  
รวมค่าใช้จ่ายและส ารองรอเรียกเก็บ 3,939,090  
รายได้สุทธิก่อนภาษีโรงเรือนและทีด่ิน -3,939,090  
เงนิสดตน้งวด (1 กรกฏาคม 2564) 3,147,497  
เงนิสดสิน้งวด (30 มิถนุายน 2565) -791,593 จะเร่ิมขาดกระแสเงนิสดประมาณเดอืน

มกราคม 2565 



 
 
 

 

 

12 
 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th 

Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 0 2686 9500 Fax. 0 2657 3167  

 

 

ทัง้นี ้กองทนุรวมยงัมีภาระภาษีโรงเรือนและส่ิงปลกูสรา้งประจ าปี 2561 และ 2562 จ านวนรวมประมาณ 
12 ลา้นบาท ซึ่งยงัไม่ไดร้บัการประเมินและเรียกเก็บจากเทศบาลนครเกาะสมยุ ซึ่งหากถกูเรียกเก็บเมื่อใด ก็จะท าใหก้องทุน
รวมมีสภาพคล่องติดลบในทนัที 

 

3.4.2 มูลค่าทรพัย์สนิของกองทนุรวม 
 

บรษิัทจดัการไดแ้ต่งตัง้ บรษิัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลเูออร ์จ ากดั เป็นผูป้ระเมินมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น 
(Market Value) ในรอบปี 2564 ซึ่งไดด้  าเนินการเมื่อวันที่  10 มีนาคม 2564 จากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ กองทุนรวมไดร้ับ
ผลกระทบต่อมูลค่าของทรพัยสิ์นที่ลดลง เนื่องจากสภาพธุรกิจ ตามที่กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยก์ าหนดใหก้ารประเมิน
มูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นโดยใช้วิธีรายได ้(Income Approach) เป็นหลักในการก าหนดมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นของ
กองทนุรวม เนื่องจากเป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่ก่อให้เกิดรายได ้(Income Generated Property) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ
ประเมินมลูค่าตลาดของประเภทนี ้ 

 
ภายใตส้ถานการณท์ี่ไม่แน่นอน มลูค่าบงัคบัขาย (Forced Sell Value) น่าที่จะเป็นมลูค่าที่สอดคลอ้งกับ

สถานการณร์องลงมาจากการประเมินโดยวิธีรายได ้เนื่องจากเป็นมลูค่าหรือราคาที่คาดว่าจะขายไดจ้รงิ  
 

มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นตามการประเมิน มีดงันี ้
 

1. มลูค่าตลาด    387.20 ลา้นบาท 
2. มลูค่าบงัคบัขาย      271.04 ลา้นบาท 

 
เมื่อเปรียบเทียบมลูค่าตลาดยอ้นหลงัจะพบว่า มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนมีแนวโนม้

ลดลงอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นผลมาจากสภาพตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีการแข่งขนัสงู และการลดลงอย่างมากตัง้แต่
ปี 2563 อนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลใหก้ารเดินทางท่องเที่ยวของโลกตอ้งหยดุชะงกั
ลง 

 

มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น (ลา้นบาท) 
 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
มลูค่าตลาด 667.50 646.60 601.40 536.80 399.00 387.20 

 
3.5  การด าเนินงานในอนาคต 

 
จากการที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

มีมติไม่อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมตามที่บรษิัทจดัการไดด้  าเนินการเปิดประมลูเป็นการทั่วไป ภายใตก้รอบ
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ที่ไดห้ารือในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ซึ่งบรษิัทจดัการ
ไดแ้จ้งในการประชุมดังกล่าวว่า กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติการ
จ าหน่ายทรัพย์สินจะท าให้กองทุนรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอส าหรบัการรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งได ้

 
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจ าหน่ายทรพัยสิ์นดังกล่าว บริษัทจัดการได้

พยายามหาแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถประคบัประคองสถานการณใ์หผ่้านช่วง 1 – 2 ปีนีไ้ปให้
ได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. วงเงินกู:้ 15 ลา้นบาท 
2. ระยะเวลา: 3 ปี 
3. การช าระเงินตน้และดอกเบีย้: ครัง้เดียวเมื่อสิน้สุดสัญญา ไม่มีการช าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ใน

ระหว่างระยะเวลาการกูย้ืมเงิน เนื่องจากกองทนุรวมไม่มีรายไดใ้ด ๆ 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการไดต้ิดต่อประสานงานสถาบนัการเงนิ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคาร

ออมสิน ซึ่งสถาบนัการเงินทัง้สองแห่งไดแ้จง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบว่า ในปัจจุบนั สถาบนัการเงินมีนโยบายชะลอการใหเ้งิน
กูย้ืมแก่ธุรกิจโรงแรมเป็นการชั่วคราว ประกอบกับสถาบนัการเงินไม่มีผลิตภณัฑท์างการเงินที่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่กองทุน
รวมตอ้งการและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในปัจจบุนั ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวเป็นการประสานงานในเบือ้งตน้ 
โดยบรษิัทจดัการยงัไม่ไดย้ื่นเรื่องขอสินเชื่อกบัสถาบนัการเงินอย่างเป็นทางการ 

 
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอแนวทางด าเนินการต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ

พิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏในวาระที ่6: พิจารณาอนุมตัิการเลิกกองทุนรวม (เพื่อพิจารณา) 

 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานการด าเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมใน

อนาคต ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 
 
การลงมติ 
 
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  
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วาระที ่4 : รับทราบฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทีผ่่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อ
ทราบ) 

 
4.1 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามทีป่รากฏในงบการเงินส าหรับ

ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม สรุปได้ดังนี ้

 

สรุปงบดลุ 

รวมสินทรพัย ์ 391,461,734 บาท 
รวมหนีสิ้น 15,235,934 บาท 
สินทรพัยส์ทุธิ 376,225,800 บาท 
มลูค่าสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 4.5437 บาท 
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี 82,800,000 หน่วย 

 

ในรอบปีบญัชี 2563 ที่ผ่านมา กองทุนรวมมีสินทรพัยส์ทุธิ 376,225,800 บาท ลดลงจากรอบปีบัญชี
ก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 391,475,947 บาท ลดลงคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 3.90 โดยมีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 4.5437 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 

 

สรุปงบก าไรขาดทนุ 

รวมรายได ้ 7,200,446 บาท 
รวมค่าใชจ้่าย 10,650,593 บาท 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)จากการลงทนุสทุธิ (3,450,147) บาท 
รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ (11,800,000) บาท 
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (15,250,147) บาท 
 
กองทนุรวมมีรายไดร้วม 7,200,446 บาท และขาดทนุจากการลงทนุ 3,450,147 บาท นอกจากนี ้ยงัมี

รายการขาดทุนทางบัญชีจากเงินลงทุน เนื่องจากราคาประเมินทรพัยสิ์นลดลงจาก 399,000,000 บาท ในปีก่อนหนา้ เป็น 
387,200,000 บาท ในปี 2564 นี ้คิดเป็นมลูค่าที่ลดลงจ านวน 11,800,000 บาท หรือประมาณรอ้ยละ 2.96 

 

สรุปงบกระแสเงินสด 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,378,078) บาท 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงนิ(เงินปันผลจ่าย) 0 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (3,378,078) บาท 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 6,525,575 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 3,147,497 บาท 

 

ในรอบปีบญัชี 2563 ที่ผ่านมา กองทนุรวมงดจ่ายเงินปันผล และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัสิน้ปีบญัชี จ านวน 3,147,497 บาท ซึ่งบรษิัทจดัการจะไดพ้ิจารณาจดัการเงินส่วนนีอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

 
4.2 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 
4.2.1 ขอ้มูลราคาหลกัทรพัย์ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 25642  

ราคาปิด  2.20 บาท/หน่วยลงทนุ 
มลูค่าตามราคาตลาด  182,160,000 บาท 
มลูค่าการซือ้ขาย 14,350 บาท/วนั 
มลูค่าหน่วยลงทนุ 4.5437 บาท/หน่วยลงทนุ 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 376,225,800 บาท 

 
 

4.2.2 ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล 

 
คร้ังที ่

งวดผลการด าเนินงาน 
ทีจ่่ายเงนิปันผล 

วันทีจ่่ายเงนิปันผล 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล 

(ต่อหน่วยลงทนุ) 

ครัง้ที่ 1 22 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53 15 มี.ค. 54 0.2902 
ครัง้ที่ 2 1 ม.ค. 54 – 30 มิ.ย. 54 20 ก.ย. 54 0.3224 
ครัง้ที่ 3 1 ก.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54 9 มี.ค. 55 0.3375 
ครัง้ที่ 4 1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55 24 ก.ย. 55 0.3375 
ครัง้ที่ 5 1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55 15 มี.ค. 56 0.3500 
ครัง้ที่ 6 1 ม.ค. 56 – 30 มิ.ย. 56 23 ก.ย. 56 0.3500 
ครัง้ที่ 7 1 ก.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 28 มี.ค. 57 0.3500 
ครัง้ที่ 8 1 ม.ค. 57 – 30 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 0.0800 

 
 

4.2.3 ประวตักิารลดทนุจดทะเบียน 
- ไม่มี -  

 

 
2 ซือ้ขายล่าสดุ 28 มิ.ย. 2564  



 
 
 

 

 

16 
 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th 

Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 0 2686 9500 Fax. 0 2657 3167  

 

 

4.2.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564) 

คา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน * จ านวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมจดัการกองทนุ  2,392.21 0.621 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 478.52 0.124 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 398.70 0.104 

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย   

   -  ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก   

   -  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 366.39 0.095 

ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมาย 1,230.94 0.320 

ค่าภาษีโรงเรือน 38.72 0.010 

ค่าสอบบญัช ี 956.00 0.248 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ - รายปี 103.64 0.027 

ค่าประเมินทรพัย ์ 248.40 0.064 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 276.74 0.072 

ค่าจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 447.68 0.116 

ค่าวารสารและส่ิงพมิพ ์ 94.96 0.025 

ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 22.89 0.006 

   รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 7,055.65 1.832 

หมายเหต ุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดร้วมดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถา้มี) 
ไวแ้ลว้ 
** ไม่รวมค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลักทรพัย์ ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า และภาษีโรงเรือน (กลบัรายการ)  

 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงิน
ส าหรบัปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีแลว้ใหท้ี่ประชุม
รบัทราบ 

 

การลงมติ 
 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  
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วาระที ่5 : พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทนุรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับ
ปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 (เพื่อทราบ) 

 
บริษัทจัดการไดแ้ต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ

กองทนุรวม ในการสอบบญัชีส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 โดยมีรายละเอียดผูส้อบบญัชีและค่าใชจ้่าย
ในการสอบบญัชี ดงันี ้

 

ผูส้อบบญัชี นายอนสุรณ ์      เกียรติกงัวาฬไกล                  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 2109 
นางขวญัใจ        เกียรติกงัวาฬไกล                  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5875 
นายประสิทธ์ิพร  เกษามา                               ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 9910 
นายสาธิต           เกียรติกงัวาฬไกล                 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9760 

ที่ตัง้ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ค่าตอบแทน* 450,000 บาท  

 

แบ่งตามงวดงาน ดงันี ้
สอบทานงบการเงินส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564   จ านวน 100,000 บาท 
สอบทานงบการเงินส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564     จ านวน 100,000 บาท 
สอบทานงบการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565      จ านวน 100,000 บาท 
สอบทานงบการเงินส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565            จ านวน 150,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจรงิ 

 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 

บรษิัทจดัการเห็นสมควรรายงานการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

 
การลงมติ 
 
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

 
วาระที ่6 : พิจารณาอนุมัติการเลกิกองทุนรวม (เพื่อพิจารณา) 

 
ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2564 มี

มติไม่อนุมัติการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม และตามที่ที่บริษัทจัดการไดร้บัแจง้จากสถาบันการเงินเก่ียวกับการให้
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สินเชื่อ โดยมีรายละเอียดปรากฏในวาระก่อนหนา้นัน้ 
 
บรษิัทจดัการพิจารณาและเห็นว่าการเลิกกองทนุรวมเป็นทางออกที่ดีที่สดุภายใตเ้งื่อนไขปัจจบุนั โดยใน

การด าเนินการบริษัทจัดการจะท าหนา้ที่เป็นผู้ช  าระบัญชี (เช่นเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวมอื่นที่
บรษิัทจดัการท าหนา้ที่บรหิารจดัการ)  

 
ในเบือ้งต้น บริษัทจัดการได้ประสานกับบริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท จ ากัด และบริษัท บริหาร

สินทรพัยช์โย จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้ี่ไดย้ื่นเสนอซือ้ทรพัยใ์นการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งทั้งสองรายไดย้ืนยนัความสนใจใน
ทรพัยสิ์นและยืนยนัขอ้เสนอซือ้ทรพัยสิ์นที่ไดย้ื่นแก่กองทุนรวมในการเปิดประมลูเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และทัง้สอง
รายตกลงลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายแบบมีเงื่อนไขกบักองทนุรวมต่อไป  

 
ในกรณีที่ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติการเลิกกองทุนรวมตามที่เสนอ บริษัทจัดการในฐานะผู้

ช  าระบัญชี หรือผูช้  าระบัญชีที่บริษัทจัดการแต่งตั้งจะด าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่บริษัท ปาลม์บีช สมุย แอสเสท 
จ ากดั และบรษิัท บรหิารสินทรพัยช์โย จ ากดั ตามล าดบั โดยมีเงื่อนไข ดงันี ้

 
1. จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมใหแ้ก่บริษัท ปาลม์บีช สมยุ แอสเสท จ ากัด โดยมีเงื่อนไขที่

ส  าคญั ดงันี ้ 
(ก) ราคาขายทรพัยสิ์น 230,000,000.00 บาท  
(ข) ผูซ้ือ้ช าระค่าเช่าคงคา้งแทนผู้เช่าปัจจุบัน จ านวน 8,694,000.00 บาท โดยยกเว้น

ดอกเบีย้และค่าปรบั 
(ค) ผูซ้ือ้ช าระค่าปรบัปรุงทรพัย์สินส่วนเกิน จ านวน 12,301,007.00 บาท แทนกองทุน

รวมโดยตรงแก่ผูเ้ช่าปัจจุบนั 
(ง) ผูซ้ือ้ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561 และ 2562 รวมทัง้ภาษีที่ดินและส่ิงปลกู

สรา้งที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแทนกองทนุรวมเมื่อถกูเรียกเก็บ 
(จ) ผูซ้ือ้ช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ กองทุนรวมเป็นผูช้  าระภาษีหกั ณ 

ที่จ่าย ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธ์ิ 
(ฉ) กองทนุรวมเป็นผูช้  าระค่านายหนา้ จ านวน 6,900,000.00 บาท (รอ้ยละ 3 ของราคา

ขาย) 
 
2. ในกรณีที่บรษิัท ปาลม์บีช สมยุ แอสเสท จ ากดั ไม่สามารถรบัโอนทรพัยสิ์นตามก าหนด หรือใน

เวลาอื่นใดที่ผู้ช  าระบัญชีเห็นสมควรให้ขยายออกไป กองทุนรวมจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่บริษัท บริหารสินทรพัย ์ชโย 
จ ากดั และ/หรือบรษิัทในเครือ โดยมีเงื่อนไข ดงันี ้
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(ก) ราคาขายทรพัยสิ์น 203,500,000.00 บาท  
(ข) กรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถโอนทรพัยสิ์นไดต้ามก าหนดนับแต่วันที่ไดร้บัหนังสือ

บอกกล่าวจากกองทนุรวม ผูซ้ือ้ตกลงที่จะขยายเวลาการรบัโอนทรพัยสิ์นออกไปเป็นระยะเวลา 120 วนั โดยไม่มีค่าปรบัหรือ
ดอกเบีย้  

(ค) หากเมื่อครบก าหนด 120 วนัแลว้ กองทุนรวมยงัไม่สามารถด าเนินการโอนทรพัยสิ์น
ได ้ทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะขยายเวลาโอนทรพัยสิ์นออกไปอีก 180 วนั โดยกองทนุรวมจะตอ้งจ่ายดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 10 
ต่อปี ของตน้เงินค่ามดัจ าการซือ้ที่ผูซ้ือ้ไดว้างไวก้บักองทุนรวม 

(ง) กองทนุรวมเป็นผูช้  าระค่านายหนา้ จ านวน 6,105,000.00 บาท (รอ้ยละ 3 ของราคา
ขาย) 

 
ความเหน็ของทีป่รึกษากฎหมาย 
 
ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติใหเ้ลิกกองทุนรวม บริษัทจดัการจะท าหนา้ที่เป็นผูช้  าระบญัชี หรือแต่งตัง้ผูช้  าระ

บญัชีที่ส  านกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบ เพื่อท าหนา้ที่จ  าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหนีสิ้นของกองทนุรวม รวบรวม
และแจกจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่ตาม
สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารช าระบญัชีเสร็จสิน้ และแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ทราบ 

 
ในการนี ้ ผู้ช  าระบัญชีมีอ านาจและหน้าที่ด  าเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและตรวจรับ

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิจะไดร้บัจากบุคคลอื่น และการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อ
รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยห์รือบริษัทเงินทุน ทัง้นี ้ผูช้  าระบัญชี
สามารถมอบหมายใหบ้รษิัทจดัการเป็นผูด้  าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวได้ และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรท า
ใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมได้ ใหผู้ช้  าระบัญชี บริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมนั้น
รว่มกนัพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวตามที่ เห็นสมควร โดยตอ้งค านึงถึงผลประโยชนท์ี่กองทนุรวมจะไดร้บั
เป็นส าคัญ และเมื่อผู้ช  าระบัญชีไดท้ าการช าระหนี ้ในนามกองทุนรวมแลว้เสร็จ ให้ผู้ช  าระบัญชีแบ่งและจัดส่งเงินหรือ
ทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจดัการเห็นว่าการเลิกกองทุนรวมเป็นทางออกที่ดีที่สุดภายใตส้ถานการณปั์จจุบันและในอนาคต

อนัใกล ้เห็นสมควรท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะพิจารณาอนมุตัิใหเ้ลิกกองทนุรวมตามที่เสนอ 
 

การลงมต ิ
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วาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียพิเศษ 

 
วาระที ่7 : เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

 
ทัง้นี ้การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 ในครัง้นีเ้ป็นการด าเนินการประชมุผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน้ ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และวนัก าหนด
รายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2564 

 
ในการนี ้หากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นครัง้นีไ้ด ้ผูถื้อหน่วย

ลงทนุสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะน าส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบในแต่ละวาระ พรอ้มกบัขอ้ปฏิบตัิส าหรบั
การเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

                                                   ขอแสดงความนบัถือ  

                                                             
  (นายสทุธิพนัธ ์กรมีหา) 
   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

                                                หวัหนา้ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
          และทรสัตเ์พื่อการลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์
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