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สารจากบริษัทจัดการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
     จากบรรยากาศการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเอือ้อ านวยขึน้ ประกอบการเดินหน้าท า
การตลาดเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยให้ตลาดนกัท่องเท่ียวตา่งชาติของไทยสามารถกลบัมา
พลิกฟืน้เตบิโตเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 โดยตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ
ในเดือน ธันวาคม 2557 ท่ีมีนกัท่องเท่ียวตา่งชาติจ านวน 2.8 ล้านคนเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 ซึ่งดีกว่าท่ี
คาด นบัเป็นสญัญาณการเร่ิมตัง้ท่ีดีของการทอ่งเท่ียวไทย  
 เน่ืองจากในปี 2558 ภาคการทอ่งเท่ียวไทยนบัเป็นอีกหนึง่กิจกรรรมเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะเป็น
หนึ่งในแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย โดยตัง้แต่ต้นปี 2558 หน่วยงานภาครัฐต่างเร่งท าการตลาด
ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวไทยอยา่งเข้มข้น1  
 ทัง้นีแ้นวโน้มท่ีดีของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยมีความชดัเจนมากขึน้
เร่ือยๆ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ท่องเท่ียวเฉพาะเดือน พฤษภาคม 2558 มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 2.31 
ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 38.21 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 อีกทัง้ยังขยายตวัจากทุกๆ ปี ขณะท่ี
ภาพรวมตลอด 5 เดอืนคือ มกราคม – พฤษภาคม 2558 มีนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวประเทศไทยมาก
ท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกคือ จีน ,มาเลเซีย,ญ่ีปุ่ น,เกาหลี และลาว (ตามล าดบั)2 

 จากเหตุการณ์บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขตามสญัญาเช่าฯตัง้แต่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 โดยการค้างช าระคา่เช่ากบักองทุน
รวม สง่ผลให้ผลการด าเนินงานของกองทนุฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา (ระหว่างวนัท่ี  1 กรกฎาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558) กองทุนฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 53.02 ล้านบาทมีคา่ใช้จ่ายรวม
ทัง้สิน้เป็นจ านวน 68.65 ล้านบาทท าให้กองทุนฯมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ (ขาดทุน) เป็นจ านวน 
15.63 ล้านบาท   (เป็นรายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ส่วนคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยมีการตัง้หนีส้ญูและหนีส้งสยั
จะสญูไว้) 

                                                 
1

 ศนูย์วิจยักสกิรไทย 
2

 www.tourism.go.th 
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ทัง้นีก้องทุนฯ จึงมีการประกาศงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยจากผลการด าเนินงานส าหรับปีท่ี
ผ่านมานี ้คือ จากผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  
เน่ืองจากกองทนุรวมไมมี่รายได้จากคา่เชา่ สง่ผลให้ผลประกอบการของกองทนุรวมขาดทนุ 

 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจลงทุนกับกองทุน 
และจะบริหารกองทนุ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลตอบแทนสงูสดุของท่าน ท่านสามารถสอบถามมลูคา่
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือความคืบหน้าในการด าเนินงานของกองทุน ได้ท่ีฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทจัดการ ท่ีหมายเลข        
โทรศพัท์ 0-2686-9525 
 
 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  จ ากดั 
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บริษัทจัดการ 
 
ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16  
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั หนึง่ในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริน
ซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้บริการด้านการจดัการกองทนุครบ
วงจร ทัง้ กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท 
แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชัน้น าทัง้ใน
ระดบัภมูิภาคและระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%  
 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%  

ดงันัน้ จงึท าให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก ภายใต้
การสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัง้กลุม่ซีไอเอ็มบีและกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล  
 
ในปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการท่ีมี
ความพร้อมท่ีจะให้บริการครอบคลมุแก่ลกูค้าทกุกลุม่ ทัง้บคุคลทัว่ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
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ยอ่ม ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐ  
 
ภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุท่ีเช่ือมโยงการลงทนุในทกุภมูิภาคทัว่โลก ท าให้เรามี
ความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการบริหารจดัการลงทนุท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ผา่นกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทัง้เชิงคณุภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ 
(Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของแตล่ะบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวาง
กรอบวินยัการลงทนุอยา่งเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือให้เราสามารถท่ีจะพฒันา
นวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม ภายใต้การก ากบัดแูลการบริหารความ
เส่ียงและธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารการลงทนุ  
 
ภายใต้หลกัการและแนวคิด TRUST เราจงึให้ความส าคญัอนัท่ีจะท าให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทาง
การเงินและสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอย่างรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการ
ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  

หลักการและแนวคิด 

 Think   = คดิบวกเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหา 
 

 Respect  = เคารพความคิดผู้ อ่ืนอย่างซ่ือสตัย์ 
 

 Unleash = ไมห่ยดุท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
 

 Show   = แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเร่ิมและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
 

 Teamwork  = ท างานกนัเป็นทีมเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 
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รายช่ือกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพลิ จ ากัด 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

 1. คุณราจา นอร์มา บินต ิราจาออทแมน ประธานกรรมการบริษัท 

 2. คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์  กรรมการ 

 3. คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  กรรมการ 

 4. คุณเร็กซ์ ปัน ควน อาว หย่ง  กรรมการ 

 5. คุณเปรโด เอสเตปัน บอร์ดา  กรรมการ 

 6. คุณอดสิร เสริมชัยวงศ์  กรรมการ 

 7.  คุณศิลวัต สันตวิิสัฎฐ์  กรรมการ 

 8. คุณจุมพล สายมาลา  กรรมการ 

 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

 1.  นายจุมพล  สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2. นางสาวโช ซู ฮุน  ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัตกิาร 

  
 

รายช่ือผู้จัดการกองทนุ 

1. นายสุทธิพันธ์ กรีมหา 

2. นายภพธร  กุมภานนท์ 
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รายช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

  ท่ีอยู ่  เลขท่ี 339  ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500  

 โทร.   02-788-2000 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชี 
  
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 ท่ีอยู ่ ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
  แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 โทร.   02-344-1000 
 

รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 

  ท่ีอยู ่  เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

  โทร.   02-686-9500 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือระดมเงินจากนกัลงทุนทัว่ไป โดยน าเงินท่ีได้ไปซือ้อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สิน เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และการเพิ่มมลูค่าผลตอบแทน
แก่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนและ/หรือการ
หาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

รายละเอียดกองทนุรวม 
 

 จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร : 828 ล้านบาท 

 จ ำนวนหน่วยลงทุน : 82,800,000 หน่วย 

 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 นำยทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จ ากัด 

 ท่ีปรึกษำ : ไม่มี 

 ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ : ไม่มี 

 

การเปล่ียนช่ือกองทนุ 

เดิมช่ือ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย (MSPF)  และได้รับอนุมตัิให้
เปล่ียนช่ือกองทุนตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ครัง้ ท่ี 1/2556 เปล่ียนเป็น กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ (SBPF)  โดยมีผลบงัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2557 

 

 

 



8 

 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ (“กองทนุรวม”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2553 
โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทนุ
และน าเงินทนุส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ในการ
ประกอบธุรกิจกิจการโรงแรม ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน
ได้แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งถือหน่วยลงทนุร้อยละ 24.15 ของหนว่ยลงทนุทัง้หมด 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จ ากดั เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยมีธนาคาร
ซิตีแ้บงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1.  ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีก าไรตามเกณฑ์ท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทนุรวมมีนโยบายการ
จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบ
ปีบญัชี ก าไรท่ีปรับปรุงแล้วหมายความว่าก าไรสุทธิท่ีหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านักงาน
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานะ
เงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีก าไรสะสมในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปัน
ผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมได้  

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้    

กรณีการจา่ยเงินปันผลในแตล่ะรอบปีบญัชี 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพ่ือระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมี
สิทธิได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 
90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้  

กรณีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพ่ือระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมี
สิทธิได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือจ่ายเงินปันผล โดย
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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2. เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  

1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุเพ่ือการ
จ่ายเงินปันผล  ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายหาก
ปรากฏวา่มีบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกัน
นัน้จะไมมี่สิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน ข้อ 8 
หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ในโครงการ 

2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือ
การจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์
และท าการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และอาจ
ประกาศ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) สง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์อยา่งน้อย 1 ฉบบั  

3) บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตาม
ระยะเวลาท่ีระบไุว้ในข้อ 7.1 ในโครงการทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ี
จา่ยในอตัราร้อยละ 10 หรืออตัราอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดา
จะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัทจดัการเพ่ือด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนภายใน 3 
วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4) บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุ  หรือ
น าเงินฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
เป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายในการโอนเงินท่ีเกิดขึน้ และภาระความเส่ียง
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จากอตัราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วจากจ านวนเงินท่ีจะสง่ให้ 

5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมใ่ช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผล
จ านวนดงักลา่วไปใช้เพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ 

3.  เงื่อนไขเพิ่มเตมิ : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับ
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่หากเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชี
มีมลูคา่ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้
นัน้ และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลท่ีจะให้มีการจ่ายในงวด
ถดัไปส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ี
ระบุไว้ เว้นแต่ กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ 
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4. การจ่ายปันผลที่ผ่านมา  
 
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ได้มีการจา่ยเงินปันผลมาแล้ว 8 ครัง้ ดงันี ้ 
 

ครัง้ท่ี 
จ่ายเงนิ
ปันผล 

งวดผลการด าเนินงาน 
ที่จ่ายเงนิปันผล 

วันท่ีจ่ายเงนิปันผล อัตราการจ่ายเงนิ
ปันผล 

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

โรงแรม  สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาด 88 ห้อง ตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 10775,10779 และ 
น.ส.3ก. เลขท่ี 1275,1275 และ 2035 มีเนือ้ท่ีประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 
26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดั   สุราษฎร์ธานี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจ
กิจการโรงแรม (ยกเว้น ในสว่นของสปอร์ตคลบั)   

โรงแรม สมุยบรีุ รีสอร์ท มีเนือ้ท่ีใช้สอยในอาคาร ประมาณ 15,772. ตารางเมตร ติดชายหาดแม่น า้ 
กว้าง 65 เมตร มีสิ่งอ านวยความสะดวก สระว่ายน า้ ห้องอาหาร สปอร์ตคลบั ไว้บริการนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาพกั รวมถึงท่ีจอดรถยนต์ซึง่รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 80 คนั 

รายละเอียดห้องพกัของโรงแรม  

ล าดับ ลักษณะห้อง จ านวน/ห้อง 
1. เดอร์ลคุ 48 
2. เดอร์ลคุ พลู  12 
3. พลูวิลลา่ 28 
 รวม 88 

การตกแต่งของโรงแรมเป็นลกัษณะสถาปัตย์ทรงไทยประยุกต์  เพ่ือสร้างบรรยากาศในการพกัผ่อน
ของนักท่องเท่ียว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาว
ทัว่ไปคือ เคร่ืองปรับอากาศ น า้อุน่-เย็น อา่งอาบน า้ โทรทศัน์ ตู้ เย็น ระบบอินเตอร์เน็ทไวร์เรสไร้สาย  

ส่วนห้องพกัแบบวิลล่าประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนห้องพกัปกติ แต่เพิ่มในส่วนของ
ห้องรับแขก อา่งอาบน า้จากชุช่ี สระวา่ยน า้สว่นตวัหน้าห้องพกั 

ในสว่นกลางของโรงแรมยงัมีการตกแตง่ล็อบบีส้ไตล์ไทยประยกุต์ และในสว่นตา่ง ๆ ของโรงแรมมีการ
จัดสวนหย่อมด้วยต้นไม้นานาชนิดเพ่ือสร้างความร่มร่ืนให้กับภายในโครงการ ประกอบกับทาง
โรงแรมมีพืน้ท่ีติดชายหาด และมีท่ีนั่งส าหรับเล่นน า้ทะเลและอาบแดดส าหรับนักท่องเท่ียวไว้คอย
บริการรวมทัง้สระว่ายน า้ขนาดใหญ่พร้อมห้องฟิตเนสท่ีมีอปุกรณ์ออกก าลงักายพร้อมสรรพซึ่งอยู่ติด
กบัชายหาดด้วย  และภตัตาคารซึง่มีไว้บริการกบัแขกท่ีมาพกั  
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นอกจากนีท้างโรงแรม มีห้องประชุมสัมมนาไว้คอยบริการ จ านวน 2 ห้อง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า ทัง้บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการท่ีมีความต้องการในการจัด
ประชมุสมัมนานอกสถานท่ี ด้วยสถานท่ีท่ีมีความสะดวกและทนัสมยัด้วยอปุกรณ์ 

ท่ีดนิจ านวน 5 แปลง ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.
4169) ต าบลแมน่ า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ระวางท่ีดนิเลขท่ี 4928 II 0858-9 และ 
4928 II 176 จ านวนเนือ้ท่ีโดยรวมประมาณ 13 (สิบสาม) ไร่ 0 (ศนูย์) งาน 27 (ย่ีสิบเจ็ด) ตารางวา 
ซึง่ท่ีดนิมีรายละเอียดดงันี ้

 

ล าดับที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ งาน ตารางวา 
1 10775 271 1 - - 
2 10779 270 - 2 - 
3 น.ส. 3 ก. 1274 255 1 1 32 
4 น.ส. 3 ก. 1275 256 3 1 90 
5 น.ส. 3 ก. 2035 261 6 3 05 

รวม 13 0 27 
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การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 

มีมตใิห้แตง่ตัง้บริษัท รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ของโรงแรม 
สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท  และอนมุตัใิห้ยกเลิกการค า้ประกนัสญัญาเชา่ของนิตบิคุคลและบคุคล 4 ราย
ตามหนงัสือสญัญาค า้ประกนัตลอดอายสุญัญาเช่า 15 ปี โดยมีเง่ือนไขให้ผู้ เชา่จดัให้มีการค า้ประกนั
เพิ่มโดยการวางหนงัสือสญัญาค า้ประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย์เพ่ือประกนัการปฏิบตัติามสญัญา
เชา่ตลอดอายสุญัญาเช่า 15 ปี โดยตอ่อายหุนงัสือสญัญาค า้ประกนัทกุ 1 ปี 6 เดือน และให้ผู้ เชา่ท า
ข้อตกลงจะไมก่่อหนีใ้หมเ่กิน 200 ล้านบาท  

นอกจากนีท่ี้ประชมุได้มีมตแิก้ไขช่ือกองทนุเป็น “กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ” ช่ือยอ่“SBPF” 
ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด าเนินการแก้ไขโครงการกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
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รายละเอียดการประเมินราคา 

 
 

บริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จ ากัด บริษัท โปร แอพไพรซัล จ ากัด 
ราคา (บาท) วันท่ีประเมิน ราคา (บาท) วันท่ีประเมิน 
895,000,000  25 พฤษภาคม  2553 881,783,000 7 พฤษภาคม  2553 

ตามวิธีรายได้ ตามวิธีต้นทนุ 
 
 
รายละเอียดทบทวนการประเมินราคา 

 
ประจ าปี 2554 

บริษัท โคมายด์ อัลลายน์แอนซ์ เรียลเอสเตท จ ากัด 
ราคา (บาท) วันท่ีประเมิน 
834,400,000  28 มิถนุายน 2554 

ตามวิธีรายได้ 

 
ประจ าปี 2555 

บริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จ ากัด 
ราคา (บาท) วันท่ีประเมิน 
840,120,000  26 มิถนุายน 2555 

ตามวิธีรายได้ 

 
ประจ าปี 2556 

บริษัท ทรู แวลูเอช่ัน จ ากัด 
ราคา (บาท) วันท่ีประเมิน 
831,000,000  1 มิถนุายน 2556 

ตามวิธีรายได้ 
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ประจ าปี 2557 
บริษัท ทรู แวลูเอช่ัน จ ากัด 

ราคา (บาท) วันท่ีประเมิน 
829,300,000  27 พฤษภาคม 2557 

ตามวิธีรายได้ 

 
ประจ าปี 2558 

บริษัท จี.ดับบลิว บราเธอร์ เอสเตท จ ากัด 
ราคา (บาท) วันท่ีประเมิน วิธีประเมิน 
822,670,000  21 พฤษภาคม 2558 รายได้ 
820,200,000 21 พฤษภาคม 2558 รายได้ (Going Concern) 
780,797,418 21 พฤษภาคม 2558 ต้นทนุ 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถงึวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  5,558.86 0.64 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  185.30 0.02 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 926.48 0.11 
คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษา - - 
คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย   
   -  ในชว่งเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก - - 
   -  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 236.75 0.03 
คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย 592.67 0.07 
คา่ท่ีปรึกษา-Market Study 454.75 0.05 
คา่สอบบญัชี 350.70 0.04 
คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 107.00 0.01 
คา่ประเมินทรัพย์ 107.00 0.01 
หนีส้งสยัจะสญู 60,091.37 6.94 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 43.55 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 68,654.43  7.93 

หมายเหต ุ *      คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

               **    ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการ
บุคคลอ่ืน (Soft Commission) ของ  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย) 
 

 
-ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอ่ืน 

(Soft Commission) - 
 

 
 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการที่บริษัทส่ังซือ้ขายหลักทรัพย์ฯ 
 

 
-ไมมี่- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

ธุรกิจโรงแรม 

 จากสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศท่ียืดเยือ้ ท าให้ภาพรวมธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวของไทยได้รับผลกระทบและหดตวัเกือบทัง้ปี ยกเว้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจและรายได้ของนกัทอ่งเท่ียวกลุม่หลกัท่ีเดนิทางเข้ามาประเทศไทยชะลอตวั ส่งผลให้จ านวน
นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ ลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี 

 
 ทีม่า : กรมการทอ่งเทีย่วและธนาคารแห่งประเทศไทย 

จะเห็นได้วา่จ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศในปี 2557 มีจานวน 24.8 ล้านคน ลดลงร้อยละ 
6.7 จากปีก่อน สง่ผลตอ่อตัราการเข้าพกัในโรงแรมโดยรวมให้ลดลงในทิศทางเดียวกนัโดยมีอตัราการ
เข้าพกัเฉล่ียทัง้ปี 2557 ท่ีประมาณร้อยละ 55.6 หรือลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 16.72  ถือว่าเป็นการ
ลดลงครัง้แรกในรอบ 4 ปี เน่ืองจาก 
 
(1) การชมุนมุทางการเมืองท่ียืดเยือ้ตัง้แตป่ลายปี 2556 จนกระทัง่มีการประกาศพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน การประกาศกฎอยัการศึก และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
เม่ือวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2557 ดงัจะเห็นได้จากตารางชีภ้าวการณ์ท่องเท่ียวและโรงแรม ในช่วงไตร
มาส 2 ท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียว และอตัราการเข้าพกัลดลงต ่าสดุในรอบปี จากการเปล่ียนแปลงทาง
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การเ มืองซึ่ งท าใ ห้จ านวน
ประ เทศ ท่ีประกาศเ ตือน
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ( Travel 
Warning) และระดบัความ
รุ น แ ร ง ใ นก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น
เพิ่มขึน้เป็นล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : กระทรวงการต่างประเทศ วนัที ่11 ธนัวาคม 2557 
 

   (2) เศรษฐกิจรัสเซีย, ญ่ีปุ่ น และกลุ่มประเทศยุโรปท่ีอ่อนแอ และการอ่อนค่าของสกุลเงินกลุ่ม
ดงักลา่ว ท าให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาไทยน้อยลง (สดัส่วนรวมประมาณร้อยละ 30 ของนกัท่องเท่ียว

ตา่งชาตทิัง้หมด) และ  

(3)  กา ร เพิ่ มความ เ ข้มงวดของ
มาตรกา ร ห้ าม รถ โดยสาร ท่ี จด
ทะเบียนในประเทศมาเลเซียเดินทาง
ออกนอกพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา ส่งผล
ให้นกัทอ่งเท่ียวมาเลเซียซึ่งเป็นตลาด
หลักอันดบัท่ี 2 ของไทย เดินทางมา
ทอ่งเท่ียวน้อยลง 
 

 ทีม่า : กรมการทอ่งเทีย่ว และค านวณดชันีนกัทอ่งเทีย่วโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี นกัท่องเท่ียวจีนซึ่งเป็นตลาดอนัดบัท่ี 1 ของไทยสามารถฟืน้ตวักลบัมาได้อย่าง
รวดเร็วหลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศคล่ีคลาย และท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ได้
อีกครัง้ในช่วงไตรมาสสดุท้าย ของปีแม้ภาวะเศรษฐกิจจีนจะชะลอตวั ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการ
เร่งฟืน้ฟู ความเช่ือมัน่ของภาครัฐและมาตรการยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซ่านกัท่องเท่ียวจีน และไต้หวนั
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เป็นเวลา 3 เดือน  ( 9 สิงหาคม  – 8 พฤศจิกายน  2557) การฟืน้ตวัอย่างแข็งแกร่งของนกัท่องเท่ียว
จีนช่วยชดเชยการชะลอตวัของจานวน นกัท่องเท่ียวในกลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะรัสเซียท่ีได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจ และเป็นตลาดอนัดบัท่ี 3 ของไทย รวมทัง้มีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ภาพรวมการ
ท่องเท่ียวของไทยปรับตวัดีขึน้ได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557  และมีแนวโน้มกลบัมาขยายตวัได้ดีขึน้
ตอ่เน่ืองในปี 2558 [3] 

จากบรรยากาศการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเอือ้อ านวยขึน้ ประกอบการเดินหน้าท า
การตลาดเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยให้ตลาดนกัท่องเท่ียวตา่งชาติของไทยสามารถกลบัมา
พลิกฟืน้เตบิโตเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2557 โดยตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ
ในเดือน ธันวาคม 2557 ท่ีมีนกัท่องเท่ียวตา่งชาติจ านวน 2.8 ล้านคนเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 ซึ่งดีกว่าท่ี
คาด นบัเป็นสญัญาณการเร่ิมตัง้ท่ีดีของการทอ่งเท่ียวไทย  
 เน่ืองจากในปี 2558 ภาคการทอ่งเท่ียวไทยนบัเป็นอีกหนึง่กิจกรรรมเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะเป็น
หนึ่งในแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย โดยตัง้แต่ต้นปี 2558 หน่วยงานภาครัฐต่างเร่งท าการตลาด
ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวไทยอยา่งเข้มข้น4  
 ทัง้นีแ้นวโน้มท่ีดีของนกัท่องเท่ียวตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้ามาประเทศไทย มีความชดัเจนมาก
ขึน้เร่ือยๆ จะเห็นได้วา่สถานการณ์ท่องเท่ียวเฉพาะเดือน พฤษภาคม 2558 มีนกัทอ่งเท่ียวจ านวน 
2.31 ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 38.21 จากชว่งเดียวกนัของปี 2557 อีกทัง้ยงัขยายตวัจากทกุๆ ปี 
ขณะท่ีภาพรวมตลอด 5 เดอืนคือ มกราคม – พฤษภาคม 2558 มีนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวประเทศ
ไทยมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกคือ จีน ,มาเลเซีย,ญ่ีปุ่ น,เกาหลี และลาว (ตามล าดบั)5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
[1] ที่มา : ประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
4

 ศนูย์วิจยักสกิรไทย 
5

 www.tourism.go.th 
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ธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย 

 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศท่ี
เดนิทางมายงัเกาะสมยุได้รับความผนั
ผวนในชว่งหลายปีนีจ้ านวนของ
ผู้ โดยสารขาเข้า นกัท่องเท่ียวจาก
ตา่งประเทศ ณ โรงแรมยอดในปี 2556 
ต ่ากว่า 1.6 ล้านคนและเป็นตวัแทนมี
อตัราการเตบิโตประจ าปีประกอบ 
12.5% ระหวา่งปี 2550 และ 2557 

 ในปี 2557 จ านวนผู้ เข้าพกั ณ โรงแรมแหง่ท่ีจดทะเบียนในเกาะสมยุบนัทกึการเจริญเตบิโตท่ีโดด
เดน่ จากปี 2556 ก่อนกวา่ 78.5%  

 ข้อมลูลา่สดุแสดงให้เห็นวา่ กนัยายน 2557  เม่ือเทียบกบัต้นปี 2556 ได้เห็นการเตบิโต 4.1% ใน
จ านวนของผู้ โดยสารขาเข้าตา่งประเทศ แสดงเกาะสมยุท่ีได้รับผลกระทบคอ่นข้างน้อย ของนกัท่อ
เท่ียวท่ีเดินทางไปยงัประเทศไทยเน่ืองจากความกงัวลขอเหตกุารรัฐประหารพฤษภาคม 2557 
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 ชว่ง High Season คือเดือนธนัวาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์และกรกฎาคม-สิงหาคม  กบั
ฤดกูาล Shoulder Seasonในเดือนเมษายนและกนัยายน 

 ปกตินกัท่องเท่ียวจะเร่ิมลดลงจากเดือนมีนาคม เข้าสูช่ว่ง Low Season ตัง้แตเ่ดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถนุายน และเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน  

 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของท าเลที่ตัง้ทรัพย์สิน หาดแม่น า้ 
จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

 เป็นชายหาดท่ีมีความเป็นสว่นตวัและเงียบ
สงบ  

 น า้ตืน้เหมาะส าหรับการว่ายน า้และอาบแดด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับครอบครัวท่ีมีเดก็ 

 อยูใ่กล้สนามบนิ 

 หา่งไกลสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
 มีห้องพกัหรู ท่ีมีศกัยภาพส าหรับพฒันา

ตอ่ไป กบัตลาดโรงแรมท่ีเกิดขึน้ใหม่ 
 ไมอ่ยูบ่นถนนหลกั 
 การเดนิทางไปยงัสนามบนิ หรือสถานท่ี

ตา่งๆ ไมส่ะดวก 
 มีโรงแรมใหมเ่กิดขึน้มาก 

 

การวิเคราะห์ ราคาค่าห้องเฉล่ีย และอัตราการเข้าพัก บริเวณบ่อผุด และแม่น า้ 

 
 

 ส าหรับตลาดเกาะสมยุโดยรวม มีอตัราคา่ห้องพกัเฉล่ียลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ระหว่าง 2552 - 
2556 (เส้นสีแดง) 
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 ในขณะท่ี อตัราคา่ห้องพกัเฉล่ีย ในบริเวณบอ่ผดุและแมน่ า้ยงัคอ่นข้างคงท่ีระหวา่งปี 2554 
และ 2556 

 ในบริเวณบอ่ผดุและแมน่ า้มีอตัราคา่ห้องพกัเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 3,300 – 3,400 บาท (ปี 
2554 และ 2556) สว่นในปี 2557 สงูขึน้กว่าปี 2556 ประมาณ 8-9% 

 อตัราการเข้าพกัในปี 2555 มีอตัราการเข้าพกัสงูกวา่ปี 2554 ประมาณ 9-10% และในปี 
2557 สงูกวา่ปี 2556 ประมาณ 7% มีอตัราการเข้าพกัประมาณ 66.1% 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ความเส่ียงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน
เงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอ่ืน ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทนุของกองทนุ และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 
ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์และผลการด าเนินงานของกองทุน ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาท่ีได้เสนอขาย โดยราคาของ
หนว่ยลงทนุท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก
หลายประการ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีกองทนุไม่สามารถควบคมุได้ อนัได้แก่ ความเคล่ือนไหวหรือความ
เปล่ียนแปลงของตลาดหุ้นระหวา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  อตัรา
แลกเปล่ียนเงินนโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมท่ีมีผลตอ่น าเข้าหรือส่งออกเงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเส่ียงในการ
ด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป ความผันผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบ
ข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอ่ืนใดของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุ ไม่มี
หลักประกันได้ว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุ 
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ความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของกองทุน 

 ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย์ นัน้ ๆ  โดยท าการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ศึกษา
รายละเอียดจากรายงานของผู้ ประเมินราคา อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการ
ประกันว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว อาจปลอดจากความเสียหาย หรือความบกพร่องนอกเหนือ
ความคาดหมาย ท่ีอาจจะต้องมีคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหรือซอ่มแซม  

 รายงานของผู้ประเมินราคาของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้จดัการกองทนุใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เน่ืองจากความบกพร่อง
บางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจาก
ข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้อจ ากดั
ในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคาและวิศวกร     

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ คือ ความเส่ียงท่ีมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในท้องตลาด สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอาจท าให้
กองทนุรวมมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัร 
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สญัญาอาจไม่ปฏิบตัิตามสญัญา ซึ่งอาจมีผลต่อ
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจาก
ความเส่ียงในการจดัการเรียกเก็บคา่เช่า กองทนุมีความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือ
เน่ืองจากมีลูกค้าเพียงรายเดียว ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบดลุถือเป็นมูลคา่สูงสุด
ของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย) 
ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2557  ถงึ   วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทตา่งๆ ในรอบปี 2557  ได้จาก 

web site ของบริษัทจดัการ (www.cimb-principal.com) 
 

 
รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 
(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย) 

ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2557  ถงึ   วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

บริษัท สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท จ ากดั 
           

หมายเหตุ : ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทุนรวมได้ท่ี บริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการ และ
ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 
 

http://www.sec.or.th/
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รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม/ 
ความสัมพนัธ์ 

รายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน  
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการระหว่างกนั 2558 2557 
1. ก า ร จั ด ห า

ผลประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ 

 
 

บริษัท สมยุบุรี บีช รีสอร์ท 
จ า กัด  เ ป็ นบ ริษั ท ข อ ง
เจ้าของทรัพย์เดมิ  

-   ผู้ เช่าท่ีดนิ อาคาร 
ระบบสาธารณปู-
โภค เฟอร์นิเจอร์ 
และอปุกรณ์ 

 

15,000,000 66,541,096 กองทุนฯ ได้ลงทุนโดยซือ้ ท่ีดิน
พร้อมอาคาร โรงแรมเมอร์เคียว 
สมยุ  บีช รีสอร์ทและอปุกรณ์จาก 
บริษัทสมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด 
และได้น า  ท่ีดิน อาคาร  และ
อปุกรณ์ดงักล่าวให้เช่าแก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์เดิม คือ บริษัท 
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ทัง้นี ้
การท ารายการดังกล่าวเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
สัญญา เ ช่ า ท่ี ไ ด้ ต ก ล ง กัน ไ ว้
ระหวา่งกองทนุฯ และบริษัท สมยุ
บรีุ บีช    รีสอร์ท จ ากดั 
หมายเหตุ  ผู้ เช่าเร่ิมผิดเง่ือนไข
ตามสญัญาเช่าเม่ือ 4 กรกฎาคม 
2557 โดยไม่ช าระค่า เช่าตาม
สญัญาเช่า 
 

 

2. ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการกองทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เพิล จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
บี ที  จ า กั ด )  ใ น ฐ า น ะ
ผู้ บริหารจัดการกองทุน
และนายทะ เบี ยนขอ ง
กองทนุ 
 
 
 
 
 

- การจดัการกองทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,558,865 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,571,228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัท
จัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม
การจัดการจากกองทุนเป็นราย
เดือนในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปี 
ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านอง
เดี ย วกัน  ( ถ้ า มี )  ข อ งมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
วนัสุดท้ายของเดือน ค านวณโดย
บริษัทจัดการและ รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์  
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ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น. 
เอ .  สาขากรุง เทพฯ ใน
ฐานะผู้ ดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุ 
 

-  น า ย ท ะ เ บี ย น
กองทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทนุ 

 

926,478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185,296 

928,538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185,708 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดใน
อัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
(ถ้ามี) ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุรวม ณ วนัสุดท้าย
ของเด ือนที ่ค านวณโดยบริษัท
จัดการและ รับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

 
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี 
ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านอง
เดี ย วกัน  ( ถ้ า มี )  ข อ งมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
วันสุดท้ายของเดือน ท่ีค านวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

3. เงินลงทุนในเงิน
ฝาก 

  
 
 
 

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น. 
เอ .  สาขากรุง เทพฯ ใน
ฐานะผู้ ดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุ 
 
 

- เงินฝากธนาคาร 
 
 

 

2,436,372 
 
 
 

2,385,512 
 
 
 
 

เป็นบญัชีเพ่ือการด าเนินงานของ
กองทนุฯ  
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สัญญาส าคัญกับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

(ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุเป็นรายเดือน
ในอตัราร้อยละ 0.60 ตอ่ปี ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
(ถ้ามี) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือน ค านวณโดยบริษัทจดัการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
(ข) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือนที ่ค านวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

 
(ค) ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.02 ต่อปี ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือน ท่ีค านวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์  

 
(ง) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาคิดในอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือน
ท่ีค านวณโดยบริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัยงัไม่มีค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว 
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(จ) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 กองทนุฯ จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ประจ างวด 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถนุายน 2558  จ านวน 350,700 บาท 

 
 ค่าบริการอ่ืน (Non – audit fee) 

 กองทนุฯ ไมมี่การจา่ยคา่บริการอ่ืนให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ี
ผู้สอบบญัชีสงักดั และไม่มีภาระท่ีต้องจ่ายในอนาคต อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่
แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมุยบรีุ  (SBPF) ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
(วันปิดสมุดทะเบียน) บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของกองทุนรวมดงักล่าว จึงขอรายงานผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 10 อนัดบัแรก โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  

ล าดับ 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล ผู้ถือหน่วย จ านวนหน่วยที่ถือ 
 

เปอร์เซ็นต์ 
 

1 ธนาคารออมสิน 20,000,000.0000 24.15% 

2 บริษัท สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท   6,285,500.0000 7.59% 

3 นางสาวภรภทัร ประพฤตชิอบ 2,924,720.0000 3.53% 

4 นายกรกฤต ตนัธุวนิตย์ 1,700,000.0000 2.05% 

5 กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั   1,000,000.0000 1.21% 

6 นางสาววรางคณา นาคประเสริฐ 953,600.0000 1.15% 

7 นางสาววฤณ ฐิตาภิวฒันกลุ 705,400.0000 0.85% 

8 นายทวี พลูศริิวิทย์ 677,300.0000 0.82% 

9 บริษัท CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 593,100.0000 0.72% 

10 นางสาวศริิลกัษณ์  ธีระวฒันาเดชา 545,500.0000 0.66% 

  รวม (Total) 35,385,120.0000 42.74% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผูกพัน 

       

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

รายละเอียดการลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย) 
              

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ  

      เงินฝากธนาคาร  2,437,816.73  0.30  

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

 ที่ดิน พร้อมสิง่ปลกูสร้าง โรงแรม สมยุบรีุ รีสอร์ท         822,670,000.00   100.16  

อ่ืน ๆ  

 สนิทรัพย์อื่น     

 หนีส้นิอื่น  (3,789,378.48)  (0.46) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ          821,318,438.25   100.00 

หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว   
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รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝากหรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน  
ของกองทุนรวม 

รายงานสรุปเงนิลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย) 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

      - ตราสารภาครัฐไทย  - ไม่มี -   - ไม่มี -  

      - ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  - ไม่มี -   - ไม่มี -  

 (ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ     

      เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ค า้ประกนั      2,437,816.73        0.30  

 (ค) ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  - ไม่มี -   - ไม่มี -  

 (ง) ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้    

      (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 822,670,000.00 100.16 
สัดส่วนเงนิลงทุนขัน้สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม 
(ง) 0% NAV   

หมายเหต ุ:* มลูคา่ตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว   
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน Port 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย) 
        

  ประเภท ผู้ออก 

ผู้ค า้/ 
ผู้ รับรอง/ 
ผู้สลัก
หลัง 

วันครบ
ก าหนด 

อันดับ 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงินต้น/ 
มูลค่าหน้าตั๋ว  

(บาท) 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

(บาท) 

1 เงินลงทนุใน โรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท - - N/A 822,670,000.00  
 

822,670,000.00  

 อสงัหาริมทรัพย์       

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. - - N/A 
     

2,436,371.78  2,437,816.73 

        

 หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว    
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  
 งบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 โดย 
นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5339 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ว่างบการเงินของกองทุนฯ ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง
ตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 15 ซึง่อธิบายถึง (1) การผิดนดั
ช าระคา่เชา่ของบริษัท สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท จ ากดั (“ผู้ เชา่”) ซึง่เป็นผู้ เชา่เพียงรายเดียวของกองทนุ โดย
กองทนุรวมได้บอกเลิกสญัญาเชา่ซึง่มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2558 และหยดุรับรู้รายได้คา่เช่า
และรายได้อ่ืนตามสญัญาเช่านบัจากวนัดงักลา่ว (2) การปฏิเสธการจา่ยเงินตามภาระค า้ประกนัของ
ธนาคาร และ (3) ความไม่แนน่อนเก่ียวกบัผลของคดีท่ีกองทนุถกูฟ้องร้องโดยผู้ เช่า ปัจจยัดงักลา่ว
แสดงให้เห็นว่า มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระส าคญัซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญั
เก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองของกองทนุ ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีมิได้แสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองนี ้
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 กองทุนฯ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 821,318,438 บาท คิด
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 9.9193 บาทต่อหน่วย โดยทรัพย์สินท่ีกองทุนฯ ลงทุนในหรือมีไว้  มี
ดงันี ้
 

รายการทรัพย์สิน 

30 มิถุนายน 2557 30 มิถุนายน 2557 
มูลค่าตาม

บัญชี / มูลค่า
ตามราคา

ตลาด (บาท) 

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สิน
สุทธิ 

มูลค่าตาม
บัญชี / มูลค่า
ตามราคา

ตลาด (บาท) 

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สิน
สุทธิ 

สินทรัพย์      
1. เงินฝากธนาคาร 2,436,372 0.2966 2,385,512 0.2806 
2. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - 0 - 0.0000 
3. เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 822,670,000 100.1646 829,300,000 97.5410 
4. สนิทรัพย์อื่น       
         รายได้คา่เชา่ค้างรับ 0 0 22,078,082 2.5968 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 1,445 0.0002 7,918 0.0009 
รวมมูลค่าทรัพย์สนิ 825,107,817 100.4614 853,771,512 100.4193 

       
หนีส้นิ       

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย -3,789,379 -0.4614 (3,564,557) (0.4193) 
รวมมูลค่าหนีส้นิ -3,789,379 -0.4614 (3,564,557) (0.4193) 

       
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 821,318,438 100.0000 850,206,955 100.0000 

จ านวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย) 82,800,000  82,800,000  
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ย) 9.9193  10.2682  
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จากเหตกุารณ์บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ปฏิบตัิผิด
เง่ือนไขตามสญัญาเช่าฯตัง้แตว่นัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 โดยการค้างช าระคา่เช่ากบักองทนุรวม ส่งผล
ให้ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา (ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2558) กองทนุฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 53.02 ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เป็น
จ านวน 68.65 ล้านบาทท าให้กองทุนฯมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ (ขาดทุน) เป็นจ านวน 15.63 ล้าน
บาท (เป็นรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเชา่  สว่นคา่ใช้จา่ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยมีการตัง้หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูไว้) 

รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึน้และการด าเนินการแก้ไข 

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้  

 ผู้ เชา่เดมิ ได้ท าสญัญาเชา่ฯ กบักองทนุรวม เพ่ือด าเนินกิจการโรงแรมสมยุบรีุ บีช รีสอร์ท ซึ่ง

บริหารกิจการโรงแรมโดย บริษัท  รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (ตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ท่ี 1/2556) โดยผู้ เชา่มีหน้าท่ีจะต้องช าระเงินคา่เช่าประจ าปีท่ี 4 ตาม

สญัญาเชา่ฯ จ านวน 67,000,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านบาท) ให้แก่กองทนุรวม โดยมีก าหนดช าระคา่

เชา่ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 จ านวน 33,224,657.55 บาท (สามสิบสามล้านสองแสนสองหม่ืนส่ีพนั

หกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) ส าหรับระยะเวลาการเช่าระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 30 

มิถุนายน 2557 และก าหนดช าระค่าเช่าในวันท่ี 3 มกราคม 2558 จ านวน 33,775,342.45 บาท 

(สามสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันสามร้อยส่ีสิบสองบาทส่ีสิบห้าสตางค์) ส าหรับระยะเวลา

การเชา่ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธนัวาคม 2557 

ตอ่มาผู้ เชา่ได้ผิดนดัช าระคา่เชา่ ส าหรับส าหรับระยะเวลาการเช่าระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 

2557 – 30 มิถุนายน 2557 เป็น จ านวนเงิน 18,224,657.55 บาท (สิบแปดล้านสองแสนสองหม่ืนส่ี

พนัหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)  

ทัง้นี ้ในการท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ด าเนินการใช้สิทธิยกเลิกสญัญาและบงัคบัหลกัประกัน

ของผู้ เช่าเดิมในทนัทีท่ีผู้ เช่าเดิมผิดนดัช าระค่าเช่าในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เน่ืองจาก ในขณะนัน้

บริษัทจดัการยงัไมมี่ข้อมลูเพียงพอท่ีจะสรุปข้อมลูตามท่ีผู้ เชา่เดมิอ้างว่าผลประกอบการของผู้ เช่าเดิม
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ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองนัน้ เป็นจริงหรือไม่ และมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

รวมทัง้เป็นผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในระยะสัน้หรือระยะยาว อีกทัง้การบอกเลิกสญัญาทนัทีอาจ

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทุนรวมเท่าท่ีควร เน่ืองจาก กองทุนรวมอาจบงัคบัหลกัประกันได้เพียง

เท่าจ านวนท่ีผู้ เช่าเดิมผิดนดัในขณะนัน้กล่าวคือจ านวน 18,224,657.55 บาท (สิบแปดล้านสองแสน

สองหม่ืนส่ีพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) เท่านัน้ และการด าเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่

จะต้องใช้เวลานานซึ่งในระหว่างนัน้ กองทนุรวมอาจต้องสญูเสียรายได้จากคา่เช่าไป  ในขณะท่ีการ

คงสญัญาเช่าฯ ไว้ กองทุนรวมก็ยงัมีรายได้จากคา่เช่าท่ีมีหลกัประกันเป็นหนงัสือค า้ประกันธนาคาร

รองรับอยู่ บริษัทจดัการจึงพิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้สิทธิบงัคบัหลกัประกันและบอกเลิกสญัญาใน

กรณีท่ี หากหลงัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระค่าเช่าส าหรับงวดระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 – 31 

ธนัวาคม 2557 ซึง่จะถึงก าหนดในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 แล้วผู้ เช่าเดิมยงัคงไม่ช าระคา่เช่าทัง้ส่วนท่ี

ค้างและคา่เชา่ท่ีถึงก าหนดช าระดงักลา่ว บริษัทจดัการจะได้ด าเนินการตามท่ีท่ีปรึกษากฎหมายได้ให้

ค าแนะน าไว้  

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 บริษัทจดัการได้มีหนงัสือแจ้งเตือนก าหนดการช าระคา่

เช่า ส าหรับงวดระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะถึงก าหนดในวันท่ี 30 

ธนัวาคม 2557 จ านวนเงิน 33,775,342.45 บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนัสามร้อยส่ี

สิบสองบาทส่ีสิบห้าสตางค์) พร้อมกับขอให้ผู้ เช่าเดิมช าระค่าเช่าคงค้างส าหรับงวดระหว่างวันท่ี 1 

มกราคม 2557 – 30 มิถนุายน 2557 เป็นจ านวนเงิน 18,224,657.55 บาท (สิบแปดล้านสองแสนสอง

หม่ืนส่ีพนัหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ 7.375 ตอ่ปี 

ให้แก่กองทนุรวม แตผู่้ เช่าเดิมเพิกเฉยไม่ช าระเงินคา่เช่าและคา่เช่าคงค้างให้กบักองทนุรวมแตอ่ย่าง

ใด 

เม่ือครบก าหนดช าระค่าเช่าส าหรับงวดระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 

2557  แล้ว กองทุนรวมก็ยงัไม่ได้รับช าระค่าเช่าจ านวนรวม 52,000,000 บาท (ห้าสิบสองล้านบาท) 

ไม่รวมดอกเบีย้ผิดนัด ดังกล่าวแต่อย่างใด กองทุนรวมจึงได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ด าเนินการแจ้งเร่ือง การปฎิบัติผิดสัญญาเช่าฯ และเรียกหลักประกันการปฎิบตัิตามสัญญาเช่าฯ 
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ให้กับผู้ เช่าเดิมและผู้ค า้ประกัน เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2558 โดยขอให้ด าเนินการช าระค่าเช่าคงค้าง

และดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่เสียหาย และคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ อนัเป็นการด าเนินการ ตามท่ีโครงการ

จดัการ สญัญาเชา่ฯ และตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจบุนั กองทนุรวมก็ยงัไม่ได้รับช าระเงินคา่เช่าพร้อมดอกเบีย้แตอ่ย่าง

ใด ผู้ เชา่เดมิจงึตกเป็นผู้ผิดนดัตามสญัญาเชา่ฯ ทัง้ 2 ฉบบัดงักลา่วแล้ว  

การด าเนินการแก้ไข 

(1) การติดตามค่าเช่าคงค้างและค่าเสียหายอ่ืนๆ การบอกเลิกสัญญาเช่าฯ และการบังคับ

หลกัประกนัตามสญัญาเชา่ 

จากการท่ีผู้ เช่าเดิมตกเป็นผู้ผิดนดัตามสญัญาเช่า ดงันัน้  บริษัทจดัการจึงได้ด าเนินการ

แจ้งใช้สิทธิการเรียกบังคับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าฯ กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) (“ธนาคาร”) สาขาเกาะสมยุ ในฐานะผู้ค า้ประกนัตามสญัญาเชา่ฯ ให้ช าระเงินให้แก่กองทนุ

รวม จากธนาคารตามหนังสือค า้ประกันของธนาคาร ท่ี 00019/200829/0021/56 ลงวันท่ี 26  ธันวาคม 

2556  รวม 3 ครัง้ คือ  เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558, 3 มีนาคม 2558 และ 15 พฤษภาคม 2558 

นอกจากนี ้กองทุนรวมยงัได้สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้เพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย 

ผลประโยชน์ เงินหรือคา่เสียหายใดๆ ท่ีเกิดแก่กองทนุรวม อนัอาจจะมีอยู่ก่อนหรือภายหลงัท่ีสญัญา

เช่าฯ สิน้สุดและสิทธิในวงเงินค า้ประกนัท่ีคงเหลือจากการเรียกร้องในครัง้นี  ้ รวมทัง้ด าเนินการใดๆ 

ตามกฎหมายเพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่ไปอีกด้วย  

นอกจากนี ้เม่ือกองทุนรวมได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมาย มีหนังสือลงวันท่ี 5 

มกราคม 2558 แจ้งให้ผู้ เช่าเดิมช าระค่าเช่าคงค้าง พร้อมทัง้ดอกเบีย้ โดยท่ีผู้ เช่าเดิมได้รับหนังสือ

ดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2558 แตผู่้ เชา่ก็ยงัมิได้ด าเนินการใดๆ ตามท่ีกองทนุรวมเรียกร้อง  

จากการท่ีผู้ เช่าเดิมมิได้ช าระค่าเช่าคงค้างพร้อมทัง้ดอกเบีย้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ตามสญัญา กองทนุรวมจงึได้พิจารณาบอกเลิกสญัญาเช่าฯ โดยมอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้ง

ยกเลิกสัญญาเช่าฯ ตามส าเนาหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกองทุนรวม ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 
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2558 โดยสญัญเช่าฯ มีผลสิน้สุดในวนัท่ี 4 เมษายน 2558 ซึ่งผู้ เช่าเดิมจะต้องช าระเงินคา่เช่าคงค้าง 

ค่าเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาเช่าฯ และด าเนินการย้ายออกและส่งมอบทรัพย์สินคืน

ให้แก่กองทนุรวมภายใน 15 วนั กลา่วคือ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2558 

สาเหตท่ีุบริษัทจดัการพิจารณายกเลิกสญัญาเช่าฯ กบัผู้ เช่าเดิมก่อนท่ีจะได้ผู้ เช่ารายใหม่

นัน้ เน่ืองจากหากไม่ยกเลิก จะท าให้สญัญาเช่าฯ ยงัมีผลอยู่และกองทุนรวมจะไม่สามารถสรรหาผู้

เชา่รายใหมไ่ด้ นอกจากนัน้ เพ่ือบงัคบัให้ผู้ เชา่เดมิออกจากทรัพย์สินท่ีเช่าและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืน

ให้แก่กองทุนรวมก่อน ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีต้องใช้เวลา มิฉะนัน้แล้ว กองทุนรวมจะไม่สามารถเข้าใช้

ทรัพย์สินท่ีเชา่ หรือด าเนินการให้ผู้ เชา่รายใหมเ่ข้าใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ ซึ่งจะท าให้กองทนุรวมขาดรายได้

มากยิ่งขึน้  

ดงันัน้ บริษัทจดัการจงึพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสญัญาเช่าฯ และบงัคบัให้ผู้ เช่าเดิมออก

จากทรัพย์สินท่ีเช่าและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืน และด าเนินการสรรหาผู้ เช่ารายใหม่ตอ่ไป ซึ่งในกรณีนี ้

หากผู้ เช่าเดิมปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบอกเลิกสญัญาโดยการส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่กองทุนรวมภายใน

ก าหนด และกระบวนการสรรหาผู้ เช่ารายใหม่ด าเนินการคดัเลือกเสร็จสิน้ ผู้ เช่ารายใหม่ก็จะสามารถ

ด าเนินการเข้าบริหารทรัพย์สินได้ทนัทีอยา่งตอ่เน่ืองอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวม  

นอกจากนี ้บริษัทจดัการได้พิจารณาต่อไปว่า หากกระบวนการคดัเลือกผู้ เช่ารายใหม่ยงัไม่

เสร็จสิน้ หรือต้องใช้ระยะเวลานาน บริษัทจดัการจะด าเนินการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมเพ่ือเข้ามาบริหาร

โรงแรมในระยะสัน้ โดยท่ีบริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันจากส านักงานฯ ให้สามารถว่าจ้างผู้บริหาร

โรงแรมเพ่ือบริหารโรงแรมได้ในระยะเวลาท่ีสรรหาผู้ เช่ารายใหม่ (ข้อผ่อนผนัสิน้สุด วนัท่ี 31 สิงหาคม 

2558) ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง้หมดโดยยึดหลักการบริหารจัดการ

กองทนุรวมโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ภายหลังจากท่ีกองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฯ กับผู้ เช่าเดิมแล้ว เม่ือวันท่ี 16 
มิถนุายน 2558 กองทนุรวมได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายด าเนินการย่ืนฟ้องคดีธนาคาร ตอ่ศาล
แพง่กรุงเทพใต้ เพ่ือบงัคบัหลกัประกนัตามหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 
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พ.1320/2558 ในข้อหาหรือฐานความผิด “ค า้ประกนั” โดยมีจ านวนทนุทรัพย์ 67,000,000 บาท (หก
สิบเจ็ดล้านบาท) (ตามวงเงินท่ีระบไุว้ในหนงัสือค า้ประกนั)  

นอกจากนี ้เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 กองทุนรวมได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมาย
ด าเนินการย่ืนฟ้องคดีผู้ เช่าและผู้ค า้ประกนั รวม 5 ราย ตอ่ศาลจงัหวดัเกาะสมยุ เป็นคดีหมายเลขด า
ท่ี 158/2558 ในข้อหาหรือฐานความผิด “ผิดสัญญา, ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเช่าค้างช าระและ
ค่าเสียหาย, ค า้ประกัน” โดยมีจ านวนทุนทรัพย์ 89,557,698.75 บาท (แปดสิบเก้าล้านห้าแสนห้า
หม่ืนเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) (ค านวณถึงวันฟ้องคดีวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2558) โดยมีค าขอท้ายฟ้องสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ให้ขบัไลผู่้ เชา่เดมิ พร้อมทัง้บริวารออกไปจากท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างของกองทนุ

รวมซึง่ตัง้อยู่บนท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 10775 และ 10779 ต าบลแมน่ า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี และหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขท่ี 1274, 1275, และ 2035 ต าบลแมน่ า้ 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และสง่มอบทรัพย์ท่ีเชา่คืนให้แก่กองทนุรวมในสภาพของทรัพย์

ท่ีเชา่ในขณะนัน้ตามท่ีได้รับการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงให้คงอยูใ่นสภาพท่ีดี เรียบร้อย 

และเหมาะสมกบัใช้งาน โดยไมด้่อยไปกวา่สภาพของทรัพย์ท่ีเชา่ในวนัท่ีผู้ เชา่เดมิรับโอนทรัพย์ท่ีเชา่

จากกองทนุรวม โดยให้ผู้ เชา่เดมิ เป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย รวมทัง้ห้ามมิให้เข้าไปเก่ียวข้องกบัท่ีดนิ สิ่งปลกู

สร้าง งานระบบสาธารณปูโภค เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ท่ีตดิตัง้และใช้งานอยูใ่นอาคารโรงแรมสมยุ

บรีุ บีช รีสอร์ท ของกองทนุรวมอีกตอ่ไป 

(2) ให้ผู้ เช่าเดิมและผู้ค า้ประกันร่วมกนัหรือแทนกันช าระเงินจ านวน  54,638,115.97 

บาท (ห้าสิบส่ีล้านหกแสนสามหม่ืนแปดพนัหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) (ค านวณจากค่า

เช่าคงค้างส าหรับงวดวนัท่ี  1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557  จ านวน 18,224,657.55 บาท 

และงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 33,775,342.45 บาท พร้อมดอกเบีย้

ค านวณถึงวนัฟ้อง 6 กรกฎาคม 2558) พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.375 ตอ่ปี ของต้นเงินจ านวน 

52,000,000 บาท (ห้าสิบสองล้านบาท) นบัถัดจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระแก่กองทุนรวม

เสร็จสิน้ 
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(3) ให้ผู้ เช่าเดิมและผู้ค า้ประกนัร่วมกนัหรือแทนกนัช าระเงินจ านวน  17,522,125.64 

บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหม่ืนสองพนัหนึ่งร้อยย่ีสิบห้าบาทหกสิบส่ีสตางค์) (ค านวณจากค่าเช่า

ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ีการบอกเลิกสญัญามีผล คือวนัท่ี 4 เมษายน 2558 พร้อม

ดอกเบีย้ค านวณถึงวนัฟ้อง 6 กรกฎาคม 2558) พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.25 ตอ่ปี ของต้นเงิน

จ านวน 17,254,794.52 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยเก้าสิบส่ีบาทห้าสิบสอง

สตางค์) นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะช าระแก่กองทนุรวมเสร็จสิน้ 

(4) ให้ผู้ เช่าเดิมและผู้ ค า้ประกันร่วมกันหรือแทนกันช าระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์ 

(กองทนุรวม)จ านวน 17,397,457.12 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพนัส่ีร้อยห้าสิบเจ็ดบาท

สิบสองสตางค์) (ค านวณจากจ านวนวนัท่ีผู้ เช่าครอบครองทรัพย์สินนบัถดัจากวนัท่ีบอกเลิกสญัญามี

ผลถึงวนัฟ้อง พร้อมดอกเบีย้ค านวณถึงวนัฟ้อง 6 กรกฎาคม 2558) พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 

7.50 ตอ่ปี ของต้นเงินจ านวน 17,071,232.88 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดหม่ืนหนึ่งพนัสองร้อยสามสิบสอง

บาทแปดสิบแปดสตางค์) นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะช าระแก่กองทนุรวมเสร็จสิน้ 

(5) ให้ผู้ เชา่เดมิและผู้ค า้ประกนัร่วมกนัหรือแทนกนัช าระเงินคา่เสียหายแก่กองทนุรวม 

(การครอบครองทรัพย์สินหลงับอกเลิกสญัญาเช่า) ในอตัราวนัละ 183,561.64 บาท (หนึ่งแสนแปด

หม่ืนห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบส่ีสตางค์) นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี จนกว่าผู้ เช่าเดิม จะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของ

กองทุนรวมตามฟ้อง และกองทุนรวมสามารถเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามฟ้อง และได้รับช าระคา่เเสียหายดงักลา่วครบถ้วนแล้ว 

(6) ให้ผู้ เช่าเดิมโอนใบอนุญาตเปิดโรงแรมและใบอนุญาตอ่ืนท่ีเก่ียวข้องภายใต้

พระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมถึงใบอนุญาตอ่ืนใดท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจโรงแรม

เมอร์เคียว สมุยบุรี รีสอร์ท หรือโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ท่ีผู้ เช่าเดิมมีอยู่ในวนัท่ีสัญญาเช่าท่ีดิน

และสิ่งปลกูสร้างสิน้สุดลงให้แก่โจทก์ หากผู้ เช่าเดิมไม่ปฏิบตัิตาม ขอให้ถือเอาค าพิพากษาแทนการ

แสดงเจตนาของผู้ เชา่เดมิ  
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(7) ให้หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินรวม 2 โฉนด มีก าหนด 15 ปี ฉบบัวันท่ี 28 กรกฎาคม 

2553 หนงัสือสญัญาเช่าท่ีดิน มีก าหนด 15 ปี รวม 3 แปลง ฉบบัวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 สญัญา

เช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบบัวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 และสญัญาเช่างานระบบสาธารณูปโภค 

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ฉบับวันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ผลตัง้แต่วันท่ี 4 

เมษายน 2558 และให้ผู้ เช่าเดิมไปด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกการเช่าตามหนงัสือสญัญาเช่าท่ีดิน

รวม 2 โฉนด มีก าหนด 15 ปี ฉบบัวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 และหนงัสือสญัญาเช่าท่ีดิน มีก าหนด 15 

ปี รวม 3 แปลง ฉบบัวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 และสญัญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบบัวนัท่ี 28 

กรกฎาคม 2553 กบัส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง หากผู้ เช่าเดิมไม่ปฏิบตัิตามขอให้ถือเอาค าพิพากษา

แทนการแสดงเจตนาของผู้ เชา่เดมิ  

(8) ให้ผู้ เช่าเดิมและผู้ค า้ประกันร่วมกันหรือแทนกันช าระหนีเ้งินค่าฤชาธรรมเนียม 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดี และคา่ทนายความแทนกองทนุรวมในอตัราอย่างสงูด้วย 

 





รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์สมุยบุรี 

 

 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สมุยบุรี ซึ! งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ  
งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินที!สําคญัสําหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี 

ที!สาํคญัและหมายเหตุเรื!องอื!น ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี"  โดยถูกตอ้งตามที!ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี!ยวกบัการควบคุมภายในที!ผูบ้ริหารของกองทุนพิจารณาวา่จาํเป็นเพื!อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินที!ปราศจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ!งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื!อให้ไดค้วามเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื!อใหไ้ดม้าซึ!งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี!ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบที!เลือกใชขึ้"นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ!งรวมถึงการประเมินความเสี!ยงจาก
การแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี!ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที!เกี!ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามที!ควรของกิจการ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวตัถุประสงค ์

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีที!ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที!จดัทาํขึ"นโดยผูบ้ริหาร รวมทั"ง
การประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เชื!อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที!ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื!อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 



ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นี" แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี ณ วนัที! 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2558 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที!ควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที เน้น 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที! 15 ซึ!งอธิบายถึง (1) การผิดนดัชาํระค่าเช่าของบริษทั สมุยบุรี บีช 
รีสอร์ท จาํกดั (“ผูเ้ช่า”) ซึ! งเป็นผูเ้ช่าเพียงรายเดียวของกองทุน โดยกองทุนรวมไดบ้อกเลิกสัญญาเช่าซึ! งมีผลตั"งแต่วนัที!  
4 เมษายน พ.ศ. #$$% และหยดุรับรู้รายไดค้่าเช่าและรายไดอื้!นตามสัญญาเช่านบัจากวนัดงักล่าว (2) การปฏิเสธการ
จ่ายเงินตามภาระคํ" าประกนัของธนาคาร และ (3) ความไม่แน่นอนเกี!ยวกับผลของคดีที!กองทุนถูกฟ้องร้องโดยผูเ้ช่า 
ปัจจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ มีความไม่แน่นอนที!มีสาระสาํคญัซึ! งอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัเกี!ยวกบั
ความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื!องของกองทุน ทั"งนี"  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื!อนไขในเรื!องนี"  
 

 

 

 

 

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที! 5339 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

 

งบการเงิน 

วนัที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

งบดุล

ณ วนัที! 30 มถุินายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม 
   (ราคาทุน 828,000,000 บาท) 6 822,670,000 829,300,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,436,372 2,385,512

รายไดค้่าเช่าคา้งรับสุทธิ 11, 15 - 22,078,082

ดอกเบี!ยคา้งรับสุทธิ 11, 15 1,445 7,918

รวมสินทรัพย์ 825,107,817 853,771,512

หนี"สิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 3,789,379 3,564,557

รวมหนี"สิน 3,789,379 3,564,557

สินทรัพย์สุทธิ 821,318,438 850,206,955

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
   (82,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 8 828,000,000 828,000,000

(ขาดทุน)กาํไรสะสม 8 (6,681,562) 22,206,955

สินทรัพย์สุทธิ 821,318,438 850,206,955

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.9193 10.2682

จาํนวนหน่วยลงทุนที"จาํหน่ายแลว้ทั!งหมด ณ วนัสิ!นปี (หน่วย) 82,800,000 82,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!
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ประเภทของเงนิลงทุน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)

ที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบนที ดิน

   ประกอบดว้ย 1) ที ดิน 5 แปลง จาํนวนเนื"อที รวม 13 ไร่ 27 ตารางวา

      2) อาคารที มีเนื"อที ใชส้อยในอาคารประมาณ 15,772.86 ตารางเมตร

      ตลอดจนสิ งอาํนวยความสะดวก สระวา่ยนํ"า ห้องอาหาร และที จอดรถ

      สาํหรับใชป้ระกอบธุรกิจโรงแรม 828,000,000 828,000,000 822,670,000 829,300,000 100 100

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 828,000,000 828,000,000 822,670,000 829,300,000 100 100

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี"

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที! 30 มถิุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของมูลค่าเงนิลงทุน
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

งบกาํไรขาดทุน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่า 11 51,030,137 66,541,096

รายไดด้อกเบี ย 11 1,989,777 15,263

รวมรายได้ 53,019,914 66,556,359

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 5,558,865 5,571,228

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 10 185,296 185,708

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10, 11 926,478 928,538

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 350,700 335,180

หนี สูญและหนี สงสยัจะสูญ 11, 15 60,091,366 18,224,658

ค่าใชจ่้ายอื!น 1,541,726 871,485

รวมค่าใช้จ่าย 68,654,431 26,116,797

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (15,634,517) 40,439,562

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที!ยงัไม่เกิดขึ นจากเงินลงทุน 6 (6,630,000) (1,700,000)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"น (6,630,000) (1,700,000)

การ(ลดลง)เพิ!มขึ"นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (22,264,517) 38,739,562

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 30 มถุินายน พ.ศ. 2558
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

การ(ลดลง)เพิ!มขึ"นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (15,634,517) 40,439,562

รายการขาดทุนสุทธิที ยงัไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน (6,630,000) (1,700,000)

การ(ลดลง)เพิ!มขึ"นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (22,264,517) 38,739,562

เงินปันผลจ่าย 9 (6,624,000) (57,960,000)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (28,888,517) (19,220,438)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 850,206,955 869,427,393

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัสิ"นปี 821,318,438 850,206,955

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี!

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 30 มถุินายน พ.ศ. 2558
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การ(ลดลง)เพิ มขึ!นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (22,264,517) 38,739,562

ปรับกระทบรายการ(ลดลง)เพิ มขึ!นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจาก

   การดาํเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

   กิจกรรมดาํเนินงาน

หนี! สูญและหนี!สงสยัจะสูญ 11 60,091,366 18,224,658

การเพิ มขึ!นในรายไดค้่าเช่าคา้งรับ (36,030,138) (110,959)

การเพิ มขึ!นในดอกเบี!ยคา้งรับ (1,976,673) (1,254)

การเพิ มขึ!น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 224,822 (101,323)

รายการขาดทุนสุทธิที ยงัไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน 6,630,000 1,700,000

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,674,860 58,450,684

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินปันผลจ่าย 9 (6,624,000) (57,960,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (6,624,000) (57,960,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ!มขึ"นสุทธิ 50,860 490,684

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2,385,512 1,894,828

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ"นปี 2,436,372 2,385,512

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี!

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 30 มถุินายน พ.ศ. 2558
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สําหรับงวดตั งแต่วนัที!
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(วนัจดทะเบียน
จัดตั งกองทุน) ถงึวนัที!

30 มถุินายน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

บาท บาท บาท บาท บาท
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.2682 10.5003 10.5850 10.4587 -

บวก  ทุนที!ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน - - - - 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (0.1888) 0.4884 0.7130 0.7171 0.6716

   (ขาดทุน)กาํไรที!เกิดขึ"นและยงัไม่เกิดขึ"นจากเงินลงทุน (0.0801) (0.0205) (0.1102) 0.0691 0.0773

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั"งสิ"น (0.2689) 0.4679 0.6028 0.7862 0.7489

หกั เงินปันผลจ่าย (0.0800) (0.7000) (0.6875) (0.6599) (0.2902)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ นปี 9.9193 10.2682 10.5003 10.5850 10.4587

อตัราส่วนของ(ขาดทุน)กาํไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถวัเฉลี!ยระหว่างปี (ร้อยละ) (2.5730) 4.4670 5.7198 7.5260 7.3239

อตัราส่วนทางการเงนิที!สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ!มเตมิที!สําคญั
มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิสิ"นปี (บาท) 821,318,438 850,206,955 869,427,393 876,438,582 865,981,243

อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายรวมต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉลี!ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 7.9341 3.0115 0.8577 0.8521 0.7226

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉลี!ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 6.1273 7.6745 7.6226 7.7168 7.2907

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี!ยของการซื"อขายเงินลงทุนระหวา่งปี
   ต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี!ยระหวา่งปี (ร้อยละ) - - 0.1100 0.0300 97.7900

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี!ยระหวา่งปี (บาท) 865,310,598 867,235,057 872,643,357 864,964,942 846,675,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
ข้อมูลทางการเงนิที!สําคญั
สําหรับปีสิ นสุดวนัที! 30 มถุินายน พ.ศ. 2558
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 30 มถุินายน พ.ศ. 2558 
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1 ข้อมูลทั"วไป 

 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์สมุยบุรี (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจดัตั!งเมื"อวนัที" 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยไม่มี
การกําหนดอายุโครงการและเป็นกองทุนรวมที"จัดตั! งขึ! น โดยมีวตัถุประสงค์เพื"อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและ 

นาํเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชย ์ซึ"งประกอบดว้ยที"ดิน อาคาร (ยกเวน้ในส่วนของสปอร์ตคลบั) 
ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ในการประกอบกิจการโรงแรม 

 

ณ วนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ซึ" งถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละ 24.15 

 

เมื"อวนัที" 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 กองทุนไดจ้ดทะเบียนเปลี"ยนชื"อกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยจ์าก “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธิ#  เมอร์เคียว สมุย” เป็น “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
สมุยบุรี” 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม โดยมีธนาคารซิตี!แบงก ์
เอน็.เอ. เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

งบการเงินนี!ไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของกองทุนรวม เมื"อวนัที" 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีที"สาํคญัที"ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของกองทุนรวม มีดงัต่อไปนี!  
 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

 

งบการเงินนี! ได้จดัทาํขึ!นตามหลกัการบญัชีที"รับรองทั"วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ" ง
หมายความถึงมาตรฐานการบญัชีที"ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนี!งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ!นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ
ที"กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 106 เรื"อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที"ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี"ยนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินที"สําคญั) ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบที"สมบูรณ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที"
อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัถดัไป 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที"รับรองทั"วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการ
ทางบญัชีที"สาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ"งจดัทาํขึ!นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเรื"องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี"ยวกบั 

ขอ้สมมติฐานและประมาณการที"มีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที" 4 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ!นจากงบการเงินตามกฎหมายที"เป็นภาษาไทย ในกรณีที"มีเนื!อความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที"มกีารปรับปรุง 

 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุงที"มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ
เกี"ยวขอ้งกบักองทุนรวมมีดงันี!  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 7 (ปรับปรุง 2555) เรื"อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 17 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 18 (ปรับปรุง 2555) 

เรื"อง สญัญาเช่า 

เรื"อง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 24 (ปรับปรุง 2555) 

 

เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบับุคคลหรือ
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 34 (ปรับปรุง 2555) เรื"อง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 8  

   (ปรับปรุง 2555) 

เรื"อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 4 เรื"อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 

สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 27 เรื"อง การประเมินเนื!อหาของรายการที"เกี"ยวกบั
รูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า  

 

ผูบ้ริหารของกองทุนรวมได้ประเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และการตีความที" เกี"ยวข้องดังกล่าวไม่มีผลกระทบที" เป็นสาระสําคัญต่อ 

งบการเงินที"นาํเสนอ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที"มกีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง ซึ" งมีผล
บังคับใช้ ณ วนัที"  1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ" งเกี"ยวข้องกับกองทุนรวมและยงัไม่ได้นํามาใช้ก่อนวนั 

ถือปฏิบติั  

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที"คาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกองทุนรวม  
มีดงัต่อไปนี!  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 13 เรื"อง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 13 มีวตัถุประสงคเ์พื"อปรับปรุง และลดความซํ! าซอ้นของ
คาํนิยามของมูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และ
การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยผูบ้ริหารของกองทุนรวมอยู่
ในระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบันี!  

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เปลี"ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงันี!  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 7 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 8 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง นโยบายการบญัชี การเปลี"ยนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 10 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 17 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 18 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 24 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบับุคคล หรือ
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 37 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง ประมาณการหนี! สิน หนี! สินที"อาจเกิดขึ!น 
และสินทรัพยที์"อาจเกิดขึ!น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 5  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที"ถือไวเ้พื"อขาย
และการดาํเนินงานที"ยกเลิก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที"มกีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง ซึ" งมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ" งเกี"ยวขอ้งกบักองทุนรวมและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือ
ปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เปลี"ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงันี!  (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 8    

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 15  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ"งจูงใจที"ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 27  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง การประเมินเนื!อหาสญัญาเช่าที"ทาํขึ!นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที" 1 (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง การเปลี"ยนแปลงในหนี! สินที"เกิดขึ!นจากการ
รื!อถอน การบูรณะ และหนี! สินที"มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที" 4 (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง การประเมินวา่ ขอ้ตกลง ประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที" 5 (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน การรื!อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที" 10 (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที" 15 (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที" 18 (ปรับปรุง 2557) 

เรื"อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที"มกีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ"งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงันี!  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 4 (ปรับปรุง 2557) เรื"อง สญัญาประกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที"  4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั! งหมด (รวมถึงสัญญา
ประกนัภยัต่อ) ที"กิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกันภยัต่อที"กิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันี!ไม่เกี"ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

2.3 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์สดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดการกองทุนกําหนดราคายุติธรรมของ 

เงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัที"ในงบการเงินงวดแรกที"ได้ซื! ออสังหาริมทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการ 

ซื!ออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะกาํหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที"ในงบการเงินงวดถดัไป 

โดยใช้ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที"ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ซึ"งบริษทัจดัการกองทุนจะจดัให้มีการประเมินค่าใหม่ทุกสองปีนบัแต่วนัที"มีการประเมินค่าเพื"อ
ซื!อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วนัที" มีการประเมินค่า 

ครั! งล่าสุด บริษัทจัดการกองทุนจะไม่แต่งตั! งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ" งให้ประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อเกิน 2 ครั! ง 

 

กาํไรหรือขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากการเปลี"ยนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะถูกรับรู้ 

ในงบกาํไรขาดทุนในงวดที"เกิด 

 

2.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพยก์ับธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั! น 

ที"มีสภาพคล่องสูง ซึ"งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัที"ไดม้า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 ลูกหนี!ค่าเช่า 

 

ลูกหนี! ค่าเช่ารับรู้เริ"มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี!  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที"เหลืออยู่หักดว้ย 

ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสูญ ซึ"งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ!นปี ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ หมายถึง 
ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหนี!ค่าเช่าเปรียบเทียบกบัมูลค่าที"คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี! ค่าเช่า หนี! สูญ 

ที"เกิดขึ!นระหวา่งปีจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ"งของค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม 

 

2.6 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ดอกเบี!ยรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี!ยที"แทจ้ริง 

 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

2.7 ภาษีเงนิได้ 

 

กองทุนรวมนี! เป็นกองทุนที"ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีสาํรองภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลบนัทึกไวใ้นงบการเงินนี!  

 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 

ขอ้กาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงันี!  
 

1) ในกรณีที"กองทุนรวม มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที"ปรับปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี กาํไรที"ปรับปรุงแลว้หมายความว่า กาํไรสุทธิที"หัก 

กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์รวมทั! งปรับปรุงด้วยรายการอื"นตามแนวทางที"สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

2) ในกรณีที"กองทุนรวมมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้
โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ"มขึ!นในรอบระยะเวลาบญัชี 

ที"มีการจ่ายเงินปันผลนั!น 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า 

ตํ"ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการกองทุนสงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั! งนั!น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพื"อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที"จะใหมี้การจ่ายในงวดสิ!นปีบญัชี 
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4 ประมาณการทางบัญชีที"สําคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

กองทุนรวมมีการประมาณการทางบญัชี และการใชข้อ้สมมติฐานที"เกี"ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณ
การทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที" เกิดขึ! นจริง ประมาณการทางบัญชีและขอ้สมมติฐานที"มีความเสี"ยงอย่างเป็น
สาระสําคญัที"อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า 

มีดงันี!  
 

(ก) มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ์" งไม่มีการซื!อขายในตลาดซื!อขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใช้การ
พิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที"คาดว่าจะไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยคิ์ดลดดว้ยอตัราที"เหมาะสมกบัความเสี"ยง 

ที"เกี"ยวขอ้ง ทั!งนี!กองทุนรวมใชผู้ป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของอสงัหาริมทรัพย ์

 

(ข) ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ 

 

บริษทัจดัการกองทุนไดพิ้จารณาค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสูญเพื"อใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยคา่ลงของลูกหนี! ซึ"งเกี"ยวพนักบั
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการที"ลูกหนี! ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี!  ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญนั!น
เป็นผลมาจากการที"บริษทัจดัการกองทุนไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซึ" งการประเมินนั!นอยูบ่น
พื!นฐานเกี"ยวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ที"ทาํให้ทราบหรือระบุไดว้า่จะมีการ 

ผิดนดัชาํระหนี!  และการพิจาณาแนวโนม้ของตลาด 

 

5 การจดัการความเสี"ยงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกองทุนรวม ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั!น เพื"อดาํรงไวซึ้" งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอย่างต่อเนื"องของกองทุนรวม เพื"อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูที้"มี 

ส่วนไดเ้สียอื"น และเพื"อดาํรงไวซึ้"งโครงสร้างของทุนที"เหมาะสมเพื"อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื"อลดภาระหนี! สินที"อาจเกิดขึ!น  
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6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุตธิรรม 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

   

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 829,300,000 831,000,000 

ขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากการประเมินราคาระหวา่งปี (6,630,000) (1,700,000) 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสิ์!นปี 822,670,000 829,300,000 

 

เมื"อวนัที" 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กองทุนรวมไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพย ์โรงแรมเมอร์เคียว สมุยบุรี รีสอร์ท เป็น
โรงแรมขนาด 88 ห้อง ซึ" งประกอบดว้ย 1) ที"ดิน จาํนวน 5 แปลง เนื!อที"รวมประมาณ 13 ไร่ 27 ตารางวา 2) อาคาร  
มีเนื!อที"ใชส้อยในอาคารประมาณ 15,772.86 ตารางเมตร ติดชายหาดแม่นํ! ากวา้ง 6.5 เมตร มีสิ"งอาํนวยความสะดวก 
สระว่ายนํ! า ห้องอาหาร รวมถึงที"จอดรถ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 828 ลา้นบาท ที"ดินและอาคารดังกล่าวตั!งอยู่ที"  
เลขที" 26/24 ซอยวดัหนา้พระลาน ตาํบลแม่นํ! า อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดว้่าจา้งบริษทัประเมินราคาอิสระไดแ้ก่ บริษทั จี.ดบับลิว. 
บราเธอร์ เอสเตท จํากัด ประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได ้ 
(Income Approach) ซึ" งไดม้าจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของรายไดสุ้ทธิโดยพิจารณาจากระยะเวลาประมาณการ 
10 ปี และมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ ณ สิ!นปีที"  10 ตามรายงานลงวันที"  14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วนัที"  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นราคายุติธรรมใหม่มูลค่า 822.67  
ลา้นบาท และบนัทึกขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่ไดเ้กิดขึ!นจากเงินลงทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีจาํนวน 6.63 ลา้นบาท 

 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

ณ วนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงันี!  
 

 เงนิต้น อตัราดอกเบี!ยต่อปี 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 

     

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์     

- ธนาคาร ซิตี!แบงก ์เอน็.เอ  2,436,372 2,385,512 0.05 - 0.10 0.10 

รวม 2,436,372 2,385,512   

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 30 มถุินายน พ.ศ. 2558 

17 

 

8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

ณ วนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนที"จดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้มีจาํนวน 
82,800,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 

รายการเคลื"อนไหวของหน่วยลงทุนมีดงันี!  

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 จาํนวน  จาํนวน  

 หน่วยลงทุน บาท หน่วยลงทุน บาท 

     

หน่วยลงทุนที"จดทะเบียน ออกจาํหน่าย     

   และชาํระแลว้ 82,800,000 828,000,000 82,800,000 828,000,000 

     

ยอดตน้ปี 82,800,000 828,000,000 82,800,000 828,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - - - 

ยอดสิ!นปี 82,800,000 828,000,000 82,800,000 828,000,000 

 

รายการเคลื"อนไหวของกาํไรสะสม มีดงันี!  
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลือตน้ปี  22,206,955 41,427,393 

บวก  การ(ลดลง)เพิ"มขึ!นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานระหวา่งปี (22,264,517) 38,739,562 

หกั   จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9) (6,624,000) (57,960,000) 

ยอดคงเหลือสิ!นปี  (6,681,562) 22,206,955 
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9 เงนิปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปนี!  
 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

ครั!งที" ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที"จ่าย บาท ล้านบาท 

     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 26 กนัยายน พ.ศ. 2557 0.08 6.62 

    6.62 

 

มีมติงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
เนื"องจากกองทุนรวมไม่ไดรั้บค่าเช่าสาํหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปนี!  
 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

ครั!งที" ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที"จ่าย บาท ล้านบาท 

     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 23 กนัยายน พ.ศ. 2556 0.35 28.98 

2 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.35 28.98 

    57.96 

 

10 ค่าธรรมเนียม 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คาํนวณดว้ย
อตัราดงัต่อไปนี!  
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 

บริษทัจดัการกองทุนจะไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวม เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
คาํนวณโดยบริษทัจดัการกองทุนและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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10 ค่าธรรมเนียม (ต่อ) 
 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม คาํนวณ
โดยบริษทัจดัการกองทุน และรับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทั!งนี!  ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื"น ๆ ตามที"เกิดจริง อาทิเช่น 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจสินทรัพยข์องกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื"นใดในทาํนองเดียวกัน) ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม คาํนวณโดยบริษทัจัดการ
กองทุนและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

11 รายการกบักจิการที"เกี"ยวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนักบักองทุนรวม หมายถึงบุคคลหรือกิจการที"มีอาํนาจควบคุมกองทุนรวม หรือถูกควบคุม
โดยกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวม รวมถึงกิจการ 

ที"ทาํหน้าที"ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที"เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี! บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

ยงัหมายถึงกิจการร่วมและบุคคลซึ" งถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสําคญักับกองทุนรวม ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวม ตลอดทั! งสมาชิกในครอบครัว 

ที"ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที"เกี"ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั!น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคาํนึงถึง
เนื!อหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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11 รายการกบักจิการที"เกี"ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัเป็นดงันี!  
 

ชื"อบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี  ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนของกองทุน 

   -พรินซิเพิล จาํกดั  

 

รายการที"มีสาระสาํคญักบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี!  
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที"มีสาระสาํคญัสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงันี!  
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล จาํกดั   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,558,865 5,571,228 

   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 926,478 928,538 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั ณ วนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงันี!  
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล จาํกดั   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,753,524 2,762,131 

   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 458,921 460,355 

 

12 การจดัการความเสี"ยงทางการเงนิ 

 

ณ วนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมตอ้งเผชิญกบัความเสี"ยงทางการเงินที"สาํคญั ไดแ้ก่ ความเสี"ยงจากอตัรา
ดอกเบี!ย ความเสี"ยงดา้นการใหสิ้นเชื"อ และความเสี"ยงดา้นสภาพคล่อง 

 

ความเสี"ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

 

ความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี! ย คือ ความเสี"ยงที"มูลค่าของเครื"องมือทางการเงินจะเปลี"ยนแปลงไปเนื"องจากการ
เปลี"ยนแปลงของอตัราดอกเบี! ยในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินที"อาจทาํให้กองทุนรวมมีความเสี"ยงจากอตัรา
ดอกเบี!ย ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร 
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12 การจดัการความเสี"ยงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ความเสี"ยงด้านการให้สินเชื"อ 

 

ความเสี"ยงดา้นการใหสิ้นเชื"อ คือ ความเสี"ยงที"คู่สญัญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซึ" งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวม ความเสี"ยงดา้นการให้สินเชื"อเกิดจากความเสี"ยงในการจดัการเรียกเก็บค่าเช่า 
กองทุนมีความเสี"ยงเกี"ยวกบัการกระจุกตวัของสินเชื"อ เนื"องจากมีลูกคา้เพียงรายเดียว ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์"
รับรู้ในงบดุลถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ!น 

 

ความเสี"ยงด้านสภาพคล่อง 

 

จาํนวนเงินสดที"มีอยา่งเพียงพอแสดงถึงการจดัการความเสี"ยงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ"งเพียงพอกบักิจกรรมของกองทุน 

 

มูลค่ายุตธิรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามที"ปรากฏ
ในงบการเงินมีมูลค่าที"ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 

13 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กกาํหนดให้รายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที"นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที"มีหน้าที"ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ"งพิจารณาวา่เป็นผูที้"ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

กองทุนรวมดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคือ การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั!น
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากส่วนงานนี!  เป็นตวัเลขเดียวกนักับที"แสดงในงบกาํไรขาดทุน ดังนั!นจึงไม่มีความจาํเป็น 

ในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

14 ภาระผูกพนั 

 

กองทุนรวมมีภาระผกูพนัที"จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนตามเงื"อนไขที"ระบุในสญัญาหรือบนัทึกขอ้ตกลง 
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15 คดฟ้ีองร้อง และอื"นๆ  
 

15.1 บริษทั สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จาํกดั (“ผูเ้ช่า”) ซึ" งเป็นผูเ้ช่าเพียงรายเดียวของกองทุนรวมไม่ปฏิบติัตามเงื"อนไข 

ของสัญญาเช่าโดยผิดนดัการชาํระค่าเช่าตั!งแต่วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที" 4 เมษายน พ.ศ. 2558  
รวมทั!งสิ!น 69,254,765 บาท กองทุนรวมไดด้าํเนินการบงัคบัหลกัประกนัตามหนงัสือคํ!าประกนัที"ออกโดย
ธนาคารในประเทศแห่งหนึ"ง(“ธนาคาร”) อยา่งไรก็ตามธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามภาระคํ!าประกนัวงเงิน 
67,000,000 บาท เนื"องจากผูเ้ช่าขอใหธ้นาคารระงบัการจ่ายเงินให้กบักองทุนรวม ดว้ยเหตุที"ผูเ้ช่าปฏิเสธการ
ปฏิบัติผิดสัญญาเช่า ดังนั! นกองทุนรวมจึงบอกเลิกสัญญาเช่าโดยมีผลให้สัญญาเช่าสิ!นสุดลงในวนัที"  
4 เมษายน พ.ศ. 2558 และเรียกร้องให้ผูเ้ช่าส่งมอบทรัพยสิ์นที"เช่าคืนรวมถึงโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมและกิจการที"เกี"ยวขอ้งใหแ้ก่กองทุนรวม แต่ผูเ้ช่าไดป้ฏิเสธการส่งมอบทรัพยสิ์นที"เช่าคืนแก่กองทุนรวม 
และยงัคงใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นอยา่งต่อเนื"อง 

 

ดงันั!น กองทุนรวมจึงไดส้าํรองค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญไวเ้ป็นจาํนวน 71,237,942 บาท สาํหรับค่าเช่าคา้งรับ
เป็นจาํนวน 69,254,795 บาท และดอกเบี!ยคา้งรับสาํหรับช่วงเวลาตั!งแต่วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที"  
4 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นจาํนวน 1,983,147 บาท และหลงัวนัที" 4 เมษายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดห้ยดุ
รับรู้รายไดค้่าเช่าและรายไดอื้"นตามสญัญาเช่า  ทั!งนี!  บริษทัจดัการกองทุนไดเ้ลื"อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนออกไปใหส้อดคลอ้งกบัค่าเช่าที"คงคา้ง 

 

สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมมีค่าใชจ่้ายหนี! สูญและหนี! สงสัยจะสูญรวมเป็น
จาํนวน 60,091,366 บาท ซึ" งเกิดจากหนี! สูญที"เกิดจากการกลบัรายการรายไดค้่าเช่าที"รับรู้ตามเกณฑเ์ส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่าจาํนวน 7,078,082 บาท และการสาํรองค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวน 53,013,284 บาท 

 

15.2 เมื"อวนัที" 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูเ้ช่าไดย้ื"นฟ้องกองทุนรวมและผูที้"เกี"ยวขอ้ง กล่าวคือ ผูจ้ดัการกองทุนรวม 
บริษทัจดัการ กรรมการผูมี้อาํนาจ และเจา้หนา้ที"ของบริษทัจดัการ รวม 10 คน เป็นจาํเลย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
ตามคดีหมายเลขดาํที" พ.698/2558 เพื"อเพิกถอนหนงัสือบอกเลิกสญัญาเช่า และเรียกร้องค่าเสียหายในมูลเหตุ
ละเมิด โดยมีจาํนวนทุนทรัพย ์350,000,000 บาท โดยกองทุนรวมได้รับหมายเรียกและสําเนาคาํฟ้อง 

คดีดงักล่าวเมื"อวนัที" 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในการนี!  กองทุนรวมไดม้อบหมายให้บริษทั เบเคอร์ แอนด ์
แมค็เคน็ซี" จาํกดั เป็นทนายความต่อสูค้ดีดงักล่าวรวมทั!งดาํเนินการใดๆ ตามกฎหมาย  

 

15.3 เมื"อวนัที" 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดม้อบหมายให้บริษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จาํกดั ยื"นฟ้อง
ธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ตามคดีหมายเลขดาํที" พ.1320/2558 ระหว่างกองทุนรวมในฐานะโจทก์ กับ
ธนาคารในฐานะจาํเลย ในขอ้หาหรือฐานความผิด “คํ! าประกนั” โดยมีจาํนวนทุนทรัพย ์67,000,000 บาท 
(ตามวงเงินที"ระบุไวใ้นหนงัสือคํ!าประกนั) 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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15.4 เมื"อวนัที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผูเ้ช่าได้ยื"นฟ้องกองทุนรวมและผูที้" เกี"ยวขอ้ง กล่าวคือ บริษทัจัดการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจ และทนายความของบริษทัจัดการ รวม 11 คน เป็นจาํเลย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ 
ตามคดีหมายเลขดาํที" พ.1475/2558 การยื"นฟ้องดงักล่าวเพื"อให้ชดใชค้่าเสียหายจากการที"จาํเลยทั!งสองได้
จดัทาํและส่งหนงัสือฉบบัลงวนัที" 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ไปถึงผูค้ ํ!าประกนัทั!งสี"ราย ทาํให้โจทก์ไดรั้บความ
เสียหายเกี"ยวกบัชื"อเสียง เกียรติคุณ และเสียหายต่อทางทาํมาหากิน และทางเจริญของโจทก์ โดยมีจาํนวนทุนทรัพย ์
350,000,000 บาท ในการนี!  กองทุนรวมได้มอบหมายให้บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี"  จาํกัด เป็น
ทนายความต่อสูค้ดีดงักล่าวรวมทั!งดาํเนินการใดๆ ตามกฎหมาย 

 

15.5 เมื"อวนัที"  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้มอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี"  จ ํากัด  
ยื"นฟ้องผูเ้ช่าและผูค้ ํ! าประกนั รวม 5 ราย ต่อศาลจงัหวดั เกาะสมุย ตามคดีหมายเลขดาํที" 158/2558 คดีความ
ดงักล่าวเป็นคดีระหวา่งกองทุนรวมในฐานะโจทก์ กบัผูเ้ช่าและผูค้ ํ! าประกนั 5 รายในฐานะจาํเลย เพื"อเรียกค่าเช่า
คา้งชาํระและค่าเสียหายและเพื"อบงัคบัใหผู้เ้ช่าออกจากพื!นที" โดยมีจาํนวนทุนทรัพยท์ั!งสิ!น 89,557,699 บาท  

 

15.6 เมื"อวนัที" 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดรั้บหมายเรียกจากสถานีตาํรวจภูธร บ่อผุด เกาะสมุย ดว้ยเหตุที" 
ผูเ้ช่าแจง้ความกล่าวหาว่ากองทุนรวม “ร่วมกนัหมิ"นประมาทโดยการโฆษณา” ในการนี!  กองทุนรวมไดว้า่จา้ง
บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี" จาํกดั เป็นทนายความต่อสู้คดีดงักล่าว รวมทั!งดาํเนินการใดๆ ตามกฎหมาย 

เพื"อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 


