สารจากบริษัทจัดการ
เรียน ท่ านผู้ถือหน่ วยลงทุน
จากบรรยากาศการท่องเที่ ย วภายในประเทศที่ เอื อ้ อานวยขึน้ ประกอบการเดิน หน้ า ท า
การตลาดเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยให้ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยสามารถกลับมา
พลิกฟื น้ เติบโตเป็ นบวกได้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2558 โดยตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในเดือน ธันวาคม 2557 ที่มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 2.8 ล้ านคนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.8 ซึ่งดีกว่าที่
คาด นับเป็ นสัญญาณการเริ่มตังที
้ ่ดีของการท่องเที่ยวไทย
เนื่องจากในปี 2558 ภาคการท่องเที่ยวไทยนับเป็ นอีกหนึง่ กิจกรรรมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเป็ น
หนึ่ง ในแรงขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จไทย โดยตัง้ แต่ต้นปี 2558 หน่วยงานภาครั ฐต่างเร่ ง ทาการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยอย่างเข้ มข้ น1
ทังนี
้ ้แนวโน้ มที่ดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทยมีความชัดเจนมากขึ ้น
เรื่ อยๆ จะเห็นได้ ว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวเฉพาะเดือน พฤษภาคม 2558 มีนกั ท่องเที่ยวจานวน 2.31
ล้ านคน ขยายตัวร้ อยละ 38.21 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 อีกทัง้ ยังขยายตัวจากทุกๆ ปี ขณะที่
ภาพรวมตลอด 5 เดือนคือ มกราคม – พฤษภาคม 2558 มีนกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาเที่ยวประเทศไทยมาก
ที่สดุ 5 อันดับแรกคือ จีน ,มาเลเซีย,ญี่ปน,เกาหลี
ุ่
และลาว (ตามลาดับ)2
จากเหตุการณ์ บริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จากัด ในฐานะผู้เช่าทรั พ ย์ สินของกองทุนรวม
ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขตามสัญญาเช่าฯตังแต่
้ วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยการค้ างชาระค่าเช่ากับกองทุน
รวม ส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2558) กองทุนฯ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 53.02 ล้ านบาทมีคา่ ใช้ จ่ายรวม
ทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 68.65 ล้ านบาททาให้ กองทุนฯมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ (ขาดทุน) เป็ นจานวน
15.63 ล้ านบาท (เป็ นรายได้ ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้ วิธี
เส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ส่วนค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ างโดยมีการตังหนี
้ ้สูญและหนี ้สงสัย
จะสูญไว้ )
1

ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

2

www.tourism.go.th
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ทังนี
้ ้กองทุนฯ จึงมีการประกาศงดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยจากผลการดาเนินงานสาหรับปี ที่
ผ่านมานี ้ คือ จากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิ ถุนายน 2558
เนื่องจากกองทุนรวมไม่มีรายได้ จากค่าเช่า ส่งผลให้ ผลประกอบการของกองทุนรวมขาดทุน
บริ ษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจลงทุนกับกองทุน
และจะบริหารกองทุน ให้ มีประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของท่าน ท่านสามารถสอบถามมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุน หรื อ ความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น งานของกองทุน ได้ ที่ ฝ่ ายกองทุน รวม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท จั ด การ ที่ ห มายเลข
โทรศัพท์ 0-2686-9525

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
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บริษัทจัดการ
ชื่อและสถานที่ตัง้ ของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167

รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด หนึง่ ในบริษัทเครื อบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริน
ซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ บริ การด้ านการจัดการกองทุนครบ
วงจร ทัง้ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริ ษัท
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด และเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
แอสเซท แมเนจเม้ นท์ ในประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท
แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันการเงินชันน
้ าทังใน
้
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้ แก่
กลุม่ ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%
กลุม่ พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%
ดังนัน้ จึงทาให้ เรามีความพร้ อมในการให้ บริ การการบริ หารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดับโลก ภายใต้
การสนับสนุนจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังกลุ
้ ม่ ซีไอเอ็มบีและกลุม่ พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล
ในปั จจุบนั บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็ นบริ ษัทจัดการที่มี
ความพร้ อมที่จะให้ บริ การครอบคลุมแก่ลกู ค้ าทุกกลุม่ ทังบุ
้ คคลทัว่ ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
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ย่อม ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐ
ภายใต้ ความแข็งแกร่งด้ านเครื อข่ายการลงทุนที่เชื่อมโยงการลงทุนในทุกภูมิภาคทัว่ โลก ทาให้ เรามี
ความได้ เปรี ยบในด้ านข้ อมูลการลงทุน ด้ วยระบบการบริ หารจัดการลงทุนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ผ่านกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์คณ
ุ ภาพ โดยคัดสรรทังเชิ
้ งคุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ
(Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานของแต่ละบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวาง
กรอบวินยั การลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อให้ เราสามารถที่จะพัฒนา
นวัตกรรมการลงทุนและการสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ภายใต้ การกากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงและธรรมาภิบาลสาหรับการบริหารการลงทุน
ภายใต้ หลักการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ ความสาคัญอันที่จะทาให้ นกั ลงทุนบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินและสร้ างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ด้ วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ภายใต้ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หลักการและแนวคิด
Think

= คิดบวกเพื่อหาทางแก้ ปัญหา และมุง่ มัน่ ที่จะแก้ ปัญหา

Respect

= เคารพความคิดผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์

Unleash

= ไม่หยุดที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง

Show

= แสดงถึงความกล้ าหาญและความคิดริเริ่มและตอบสนองอย่างรวดเร็ว

Teamwork

= ทางานกันเป็ นทีมเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ
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รายชื่อกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด

รายชื่อคณะกรรมการ
1.

คุณราจา นอร์ มา บินติ ราจาออทแมน ประธานกรรมการบริษัท

2.

คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์

กรรมการ

3.

คุณบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา

กรรมการ

4.

คุณเร็กซ์ ปั น ควน อาว หย่ ง

กรรมการ

5.

คุณเปรโด เอสเตปั น บอร์ ดา

กรรมการ

6.

คุณอดิสร เสริมชัยวงศ์

กรรมการ

7.

คุณศิลวัต สันติวิสัฎฐ์

กรรมการ

8.

คุณจุมพล สายมาลา

กรรมการ

เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1.

นายจุมพล สายมาลา

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2.

นางสาวโช ซู ฮุน

ประธานเจ้ าหน้ าที่สายวางแผนและปฏิบัตกิ าร

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
1.

นายสุทธิพันธ์ กรีมหา

2.

นายภพธร กุมภานนท์
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รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
ที่อยู่ เลขที่ 339 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-788-2000

รายชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ที่อยู่ ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-344-1000

รายชื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
ที่อยู่ เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-686-9500
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วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทัว่ ไป โดยนาเงินที่ได้ ไปซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจาหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทน
แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นและ/หรื อการ
หาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด

รายละเอียดกองทุนรวม
จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 828 ล้ านบาท
จำนวนหน่ วยลงทุน

: 82,800,000 หน่ วย

ประเภทหน่ วยลงทุน

: ระบุช่ ือผู้ถือหน่ วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

นำยทะเบียน

: บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด

ที่ปรึกษำ

: ไม่ มี

ผู้บริหำรอสังหำริมทรั พย์

: ไม่ มี

การเปลี่ยนชื่อกองทุน
เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย (MSPF) และได้ รับอนุมตั ิให้
เปลี่ ย นชื่ อ กองทุ น ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ครั ง้ ที่ 1/2556 เปลี่ ย นเป็ น กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) โดยมีผลบังคับเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557
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ข้ อมูลทั่วไป
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
โดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตั ้งขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุน
และนาเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้ วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการ
ประกอบธุรกิจกิจการโรงแรม ณ วัน ที่ 31 สิง หาคม 2558 ผู้ถือ หน่วยลงทุน รายใหญ่ข องกองทุน
ได้ แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 24.15 ของหน่วยลงทุนทังหมด
้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จากัด เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
1. ข้ อกาหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบ
ปี บัญชี กาไรที่ปรับปรุ งแล้ วหมายความว่ากาไรสุทธิที่หกั กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
การประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร วมทั ง้ ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายการอื่ น ตามแนวทางที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะ
เงินสดของกองทุนรวม

(2)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั น
ผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลต้ องไม่ทาให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
กรณีการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละรอบปี บัญชี
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล และจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน
90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล และจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล โดย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

9

2. เงื่อนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปั นผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถื อหน่วยลงทุนแต่ละรายหาก
ปรากฏว่ามีบคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
นันจะไม่
้
มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน กว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 8
หลักเกณฑ์และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ในโครงการ

2)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
การจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผล ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
และทาการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และอาจ
ประกาศ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ

(2)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 1 ฉบับ

3)

บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน แต่ล ะรายตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.1 ในโครงการทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการหักภาษี ณ ที่
จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายกาหนดของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดา
จะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังบริ ษัทจัดการเพื่อดาเนินการเป็ นอย่างอื่นภายใน 3
วันนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

4)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุน หรื อ
นาเงินฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้ งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
เป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ ้น และภาระความเสี่ยง
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จากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี ) โดยบริ ษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวจากจานวนเงินที่จะส่งให้
5)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ บริ ษัทจัดการจะไม่ นาเงิ นปั นผล
จานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน

3. เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึง่ หากเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญ ชี
มีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้
นัน้ และให้ สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้ มีการจ่ายในงวด
ถัดไปสาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่
ระบุไ ว้ เว้ นแต่ กรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานอื่ นใดที่ มี อานาจตามกฎหมาย ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม เติม ประกาศ
กาหนด สั่ง การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้
เป็ นไปตามนัน้
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4. การจ่ ายปั นผลที่ผ่านมา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลมาแล้ ว 8 ครัง้ ดังนี ้
ครัง้ ที่
จ่ ายเงิน
ปั นผล
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5
ครัง้ ที่ 6
ครัง้ ที่ 7
ครัง้ ที่ 8

งวดผลการดาเนินงาน
ที่จ่ายเงินปั นผล
22 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53
1 ม.ค. 54 – 30 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54
1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55
1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55
1 ม.ค. 56 – 30 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56
1 ม.ค. 57 – 30 มิ.ย. 57

วันที่จ่ายเงินปั นผล อัตราการจ่ ายเงิน
ปั นผล
(ต่ อหน่ วยลงทุน)
15 มี.ค. 54
0.2902
20 ก.ย. 54
0.3224
9 มี.ค. 55
0.3375
24 ก.ย. 55
0.3375
15 มี.ค. 56
0.3500
23 ก.ย. 56
0.3500
28 มี.ค. 57
0.3500
26 ก.ย. 57
0.0800
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รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรั พย์ ท่ ลี งทุน
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท เป็ นโรงแรมขนาด 88 ห้ อง ตังอยู
้ ่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 10775,10779 และ
น.ส.3ก. เลขที่ 1275,1275 และ 2035 มีเนื ้อที่ประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ตังอยู
้ ่ที่ เลขที่
26/24 ซอยวัดหน้ าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตาบลแม่น ้า อาเภอเกาะสมุย
จังหวัด สุราษฎร์ ธานี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจ
กิจการโรงแรม (ยกเว้ น ในส่วนของสปอร์ ตคลับ)
โรงแรม สมุยบุรี รี สอร์ ท มีเนื ้อที่ใช้ สอยในอาคาร ประมาณ 15,772. ตารางเมตร ติดชายหาดแม่น ้า
กว้ าง 65 เมตร มีสิ่งอานวยความสะดวก สระว่ายน ้า ห้ องอาหาร สปอร์ ตคลับ ไว้ บริ การนักท่องเที่ย ว
ที่มาพัก รวมถึงที่จอดรถยนต์ซงึ่ รองรับรถยนต์ได้ ประมาณ 80 คัน
รายละเอียดห้ องพักของโรงแรม
ลาดับ
ลักษณะห้ อง
1. เดอร์ ลคุ
2. เดอร์ ลคุ พูล
3. พูลวิลล่า
รวม

จานวน/ห้ อง
48
12
28
88

การตกแต่งของโรงแรมเป็ นลักษณะสถาปั ตย์ทรงไทยประยุกต์ เพื่อสร้ างบรรยากาศในการพักผ่อน
ของนักท่องเที่ยว พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้ องพักตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาว
ทัว่ ไปคือ เครื่ องปรับอากาศ น ้าอุน่ -เย็น อ่างอาบน ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น ระบบอินเตอร์ เน็ทไวร์ เรสไร้ สาย
ส่วนห้ องพักแบบวิลล่าประกอบด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกเหมือนห้ องพักปกติ แต่เพิ่ มในส่วนของ
ห้ องรับแขก อ่างอาบน ้าจากุชชี่ สระว่ายน ้าส่วนตัวหน้ าห้ องพัก
ในส่วนกลางของโรงแรมยังมีการตกแต่งล็อบบี ้สไตล์ไทยประยุกต์ และในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมมีการ
จัดสวนหย่อมด้ ว ยต้ นไม้ นานาชนิ ดเพื่ อสร้ างความร่ ม รื่ นให้ กับภายในโครงการ ประกอบกับทาง
โรงแรมมีพืน้ ที่ติดชายหาด และมีที่นั่งสาหรับเล่นนา้ ทะเลและอาบแดดสาหรับนักท่องเที่ยวไว้ คอย
บริการรวมทังสระว่
้
ายน ้าขนาดใหญ่พร้ อมห้ องฟิ ตเนสที่มีอปุ กรณ์ออกกาลังกายพร้ อมสรรพซึ่งอยู่ติด
กับชายหาดด้ วย และภัตตาคารซึง่ มีไว้ บริการกับแขกที่มาพัก
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นอกจากนี ท้ างโรงแรม มี ห้องประชุม สัม มนาไว้ คอยบริ การ จ านวน 2 ห้ อง เพื่ อตอบสนองความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ทัง้ บริ ษั ท เอกชน และหน่ ว ยงานราชการที่ มี ค วามต้ อ งการในการจัด
ประชุมสัมมนานอกสถานที่ ด้ วยสถานที่ที่มีความสะดวกและทันสมัยด้ วยอุปกรณ์
ที่ดนิ จานวน 5 แปลง ตังอยู
้ ่ที่ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหน้ าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.
4169) ตาบลแม่น ้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระวางที่ดนิ เลขที่ 4928 II 0858-9 และ
4928 II 176 จานวนเนื ้อที่โดยรวมประมาณ 13 (สิบสาม) ไร่ 0 (ศูนย์) งาน 27 (ยี่สิบเจ็ด) ตารางวา
ซึง่ ที่ดนิ มีรายละเอียดดังนี ้

ลาดับที่

โฉนดเลขที่

เลขที่ดนิ

1
2
3
4
5

10775
10779
น.ส. 3 ก. 1274
น.ส. 3 ก. 1275
น.ส. 3 ก. 2035
รวม

271
270
255
256
261

ไร่
1
1
3
6
13

เนือ้ ที่
งาน
2
1
1
3
0

ตารางวา
32
90
05
27
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การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
มีมติให้ แต่งตังบริ
้ ษัท รี โซเทล กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ของโรงแรม
สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท และอนุมตั ใิ ห้ ยกเลิกการค ้าประกันสัญญาเช่าของนิตบิ คุ คลและบุคคล 4 ราย
ตามหนังสือสัญญาค ้าประกันตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า 15 ปี โดยมีเงื่อนไขให้ ผ้ เู ช่าจัดให้ มีการค ้าประกัน
เพิ่มโดยการวางหนังสือสัญญาค ้าประกันออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
เช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า 15 ปี โดยต่ออายุหนังสือสัญญาค ้าประกันทุก 1 ปี 6 เดือน และให้ ผ้ เู ช่าทา
ข้ อตกลงจะไม่ก่อหนี ้ใหม่เกิน 200 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ที่ประชุมได้ มีมติแก้ ไขชื่อกองทุนเป็ น “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี” ชื่อย่อ“SBPF”
ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ ไขโครงการกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
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รายละเอียดการประเมินราคา

บริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้ นท์ จากัด
บริษัท โปร แอพไพรซัล จากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
895,000,000
25 พฤษภาคม 2553
881,783,000 7 พฤษภาคม 2553
ตามวิธีรายได้
ตามวิธีต้นทุน

รายละเอียดทบทวนการประเมินราคา
ประจาปี 2554
บริษัท โคมายด์ อัลลายน์ แอนซ์ เรี ยลเอสเตท จากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
834,400,000
28 มิถนุ ายน 2554
ตามวิธีรายได้
ประจาปี 2555
บริษัท อินเตอร์ แฟร์ แอนด์ คอนซัลแท้ นท์ จากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
840,120,000
26 มิถนุ ายน 2555
ตามวิธีรายได้
ประจาปี 2556
บริษัท ทรู แวลูเอชั่น จากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
831,000,000
1 มิถนุ ายน 2556
ตามวิธีรายได้
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ประจาปี 2557
บริษัท ทรู แวลูเอชั่น จากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
829,300,000
27 พฤษภาคม 2557
ตามวิธีรายได้
ประจาปี 2558
บริษัท จี.ดับบลิว บราเธอร์ เอสเตท จากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
วิธีประเมิน
822,670,000
21 พฤษภาคม 2558
รายได้
820,200,000
21 พฤษภาคม 2558
รายได้ (Going Concern)
780,797,418
21 พฤษภาคม 2558
ต้ นทุน
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund’s direct expense)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าที่ปรึกษา-Market Study
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - รายปี
ค่าประเมินทรัพย์
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด

จานวนเงิน
หน่ วย : พันบาท
5,558.86
185.30
926.48
-

ร้ อยละของ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
0.64
0.02
0.11
-

236.75
592.67
454.75
350.70
107.00
107.00
60,091.37
43.55

0.03
0.07
0.05
0.04
0.01
0.01
6.94
0.01

68,654.43

7.93

หมายเหตุ *

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ จะบวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิม่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดใน
ทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
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รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการ
บุคคลอื่น (Soft Commission) ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ สมุยบุรี
(เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย)

-ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission) -

ค่ านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษัทสั่งซือ้ ขายหลักทรั พย์ ฯ

-ไม่มี-
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ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
จากสถานการณ์ ทางการเมื องในประเทศที่ ยืดเยื อ้ ทาให้ ภ าพรวมธุ รกิ จโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวของไทยได้ รับผลกระทบและหดตัวเกือบทังปี
้ ยกเว้ นในช่วงไตรมาส 4 ของปี รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจและรายได้ ของนักท่องเที่ยวกลุม่ หลักที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทยชะลอตัว ส่งผลให้ จานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ลดลงเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี

ทีม่ า : กรมการท่องเทีย่ วและธนาคารแห่งประเทศไทย

จะเห็นได้ วา่ จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2557 มีจานวน 24.8 ล้ านคน ลดลงร้ อยละ
6.7 จากปี ก่อน ส่งผลต่ออัตราการเข้ าพักในโรงแรมโดยรวมให้ ลดลงในทิศทางเดียวกันโดยมีอตั ราการ
เข้ าพักเฉลี่ยทังปี
้ 2557 ที่ประมาณร้ อยละ 55.6 หรื อลดลงจากปี ก่อนถึงร้ อยละ 16.72 ถือว่าเป็ นการ
ลดลงครัง้ แรกในรอบ 4 ปี เนื่องจาก
(1) การชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื ้อตังแต่
้ ปลายปี 2556 จนกระทัง่ มีการประกาศพระราชกาหนดการ
บริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน การประกาศกฎอัยการศึก และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดังจะเห็นได้ จากตารางชี ้ภาวการณ์ท่องเที่ยวและโรงแรม ในช่วงไตร
มาส 2 ที่มีจานวนนักท่องเที่ยว และอัตราการเข้ าพักลดลงต่าสุดในรอบปี จากการเปลี่ยนแปลงทาง
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การเมื อ งซึ่ ง ท าให้ จ านวน
ประเทศที่ ประกาศเตื อ น
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ( Travel
Warning) และระดับความ
รุ น แ ร ง ใ น ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น
เพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ

ทีม่ า : กระทรวงการต่างประเทศ วันที ่ 11 ธันวาคม 2557

(2) เศรษฐกิ จรั ส เซี ย , ญี่ ปนุ่ และกลุ่ม ประเทศยุโรปที่ อ่อนแอ และการอ่อนค่าของสกุลเงิ นกลุ่ม
ดังกล่าว ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาไทยน้ อยลง (สัดส่วนรวมประมาณร้ อยละ 30 ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทงหมด)
ั้
และ
(3) การเพิ่ ม ความเข้ มง วดของ
มา ต รก า รห้ า ม รถ โ ดย ส าร ที่ จ ด
ทะเบียนในประเทศมาเลเซียเดิน ทาง
ออกนอกพื น้ ที่ จัง หวัดสงขลา ส่ง ผล
ให้ นกั ท่องเที่ยวมาเลเซียซึ่งเป็ นตลาด
หลักอันดับที่ 2 ของไทย เดินทางมา
ท่องเที่ยวน้ อยลง
ทีม่ า : กรมการท่องเทีย่ ว และคานวณดัชนีนกั ท่องเทีย่ วโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็ นตลาดอันดับที่ 1 ของไทยสามารถฟื น้ ตัวกลับมาได้ อย่าง
รวดเร็วหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศคลี่คลาย และทาสถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์ได้
อีกครัง้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ าย ของปี แม้ ภาวะเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากมาตรการ
เร่งฟื น้ ฟู ความเชื่อมัน่ ของภาครัฐและมาตรการยกเว้ นค่าธรรมเนีย มวีซ่านักท่องเที่ยวจีน และไต้ หวัน
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เป็ นเวลา 3 เดือน ( 9 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2557) การฟื น้ ตัวอย่างแข็งแกร่งของนักท่องเที่ยว
จีนช่วยชดเชยการชะลอตัวของจานวน นักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะรัสเซียที่ได้ รับผลกระทบ
จากปั ญหาเศรษฐกิจ และเป็ นตลาดอันดับที่ 3 ของไทย รวมทังมี
้ ส่วนสาคัญที่ช่วยให้ ภาพรวมการ
ท่องเที่ยวของไทยปรับตัวดีขึ ้นได้ ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2557 และมีแนวโน้ มกลับมาขยายตัวได้ ดีขึ ้น
ต่อเนื่องในปี 2558 [3]
จากบรรยากาศการท่องเที่ ย วภายในประเทศที่ เอื อ้ อานวยขึน้ ประกอบการเดิน หน้ า ท า
การตลาดเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยให้ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยสามารถกลับมา
พลิกฟื น้ เติบโตเป็ นบวกได้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2557 โดยตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในเดือน ธันวาคม 2557 ที่มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 2.8 ล้ านคนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.8 ซึ่งดีกว่าที่
คาด นับเป็ นสัญญาณการเริ่มตังที
้ ่ดีของการท่องเที่ยวไทย
เนื่องจากในปี 2558 ภาคการท่องเที่ยวไทยนับเป็ นอีกหนึง่ กิจกรรรมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเป็ น
หนึ่ง ในแรงขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จไทย โดยตัง้ แต่ต้นปี 2558 หน่วยงานภาครั ฐต่างเร่ ง ทาการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยอย่างเข้ มข้ น4
ทังนี
้ ้แนวโน้ มที่ดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทย มีความชัดเจนมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ จะเห็นได้ วา่ สถานการณ์ท่องเที่ยวเฉพาะเดือน พฤษภาคม 2558 มีนกั ท่องเที่ยวจานวน
2.31 ล้ านคน ขยายตัวร้ อยละ 38.21 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 อีกทังยั
้ งขยายตัวจากทุกๆ ปี
ขณะที่ภาพรวมตลอด 5 เดือนคือ มกราคม – พฤษภาคม 2558 มีนกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาเที่ยวประเทศ
ไทยมากที่สดุ 5 อันดับแรกคือ จีน ,มาเลเซีย,ญี่ปน,เกาหลี
ุ่
และลาว (ตามลาดับ)5

[1]

ที่มา : ประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

4

ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

5

www.tourism.go.th
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ธุรกิจการท่ องเที่ยวเกาะสมุย


จานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่
เดินทางมายังเกาะสมุยได้ รับความผัน
ผวนในช่วงหลายปี นี ้จานวนของ
ผู้โดยสารขาเข้ า นักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ ณ โรงแรมยอดในปี 2556
ต่ากว่า 1.6 ล้ านคนและเป็ นตัวแทนมี
อัตราการเติบโตประจาปี ประกอบ
12.5% ระหว่างปี 2550 และ 2557



ในปี 2557 จานวนผู้เข้ าพัก ณ โรงแรมแห่งที่จดทะเบียนในเกาะสมุยบันทึกการเจริญเติบโตที่โดด
เด่น จากปี 2556 ก่อนกว่า 78.5%



ข้ อมูลล่าสุดแสดงให้ เห็นว่า กันยายน 2557 เมื่อเทียบกับต้ นปี 2556 ได้ เห็นการเติบโต 4.1% ใน
จานวนของผู้โดยสารขาเข้ าต่างประเทศ แสดงเกาะสมุยที่ได้ รับผลกระทบค่อนข้ างน้ อย ของนักท่อ
เที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศไทยเนื่องจากความกังวลขอเหตุการรัฐประหารพฤษภาคม 2557
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ช่วง High Season คือเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม-สิงหาคม กับ
ฤดูกาล Shoulder Seasonในเดือนเมษายนและกันยายน
ปกตินกั ท่องเที่ยวจะเริ่มลดลงจากเดือนมีนาคม เข้ าสูช่ ว่ ง Low Season ตังแต่
้ เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถนุ ายน และเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของทาเลที่ตัง้ ทรัพย์ สิน หาดแม่ นา้
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดอ่ อน (WEAKNESSES)
 เป็ นชายหาดที่มีความเป็ นส่วนตัวและเงียบ  ห่างไกลสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
สงบ
 น ้าตื ้นเหมาะสาหรับการว่ายน ้าและอาบแดด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับครอบครัวที่มีเด็ก
 อยูใ่ กล้ สนามบิน
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
 มีห้องพักหรู ที่มีศกั ยภาพสาหรับพัฒนา
 ไม่อยูบ่ นถนนหลัก
ต่อไป กับตลาดโรงแรมที่เกิดขึ ้นใหม่
 การเดินทางไปยังสนามบิน หรื อสถานที่
ต่างๆ ไม่สะดวก
 มีโรงแรมใหม่เกิดขึ ้นมาก
การวิเคราะห์ ราคาค่ าห้ องเฉลี่ย และอัตราการเข้ าพัก บริเวณบ่ อผุด และแม่ นา้

 สาหรับตลาดเกาะสมุยโดยรวม มีอตั ราค่าห้ องพักเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง 2552 -

2556 (เส้ นสีแดง)
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 ในขณะที่ อัตราค่าห้ องพักเฉลี่ย ในบริ เวณบ่อผุดและแม่น ้ายังค่อนข้ างคงที่ระหว่างปี 2554

และ 2556
 ในบริ เวณบ่อผุดและแม่น ้ามีอตั ราค่าห้ องพักเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 3,300 – 3,400 บาท (ปี
2554 และ 2556) ส่วนในปี 2557 สูงขึ ้นกว่าปี 2556 ประมาณ 8-9%
 อัตราการเข้ าพักในปี 2555 มีอตั ราการเข้ าพักสูงกว่าปี 2554 ประมาณ 9-10% และในปี
2557 สูงกว่าปี 2556 ประมาณ 7% มีอตั ราการเข้ าพักประมาณ 66.1%

ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงโดยทั่วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ ไป ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ราคาเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลัง ของรัฐ บาล ธนาคารแห่ง ประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่ น ซึ่งมี อิทธิ พ ลต่อผลการ
ดาเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน และภาวะตกต่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อรายได้ ของอสังหาริ ม ทรัพย์และผลการดาเนินงานของกองทุน ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรื อต่ากว่าราคาที่ได้ เสนอขาย โดยราคาของ
หน่วยลงทุนที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก
หลายประการ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่กองทุนไม่สามารถควบคุมได้ อันได้ แก่ ความเคลื่อนไหวหรื อความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินนโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมที่มีผลต่อนาเข้ าหรื อส่งออกเงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิ จของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี่ ยงในการ
ดาเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ ไป ความผันผวนของตลาดเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบ
ข้ อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผู้ลงทุน ไม่มี
หลัก ประกัน ได้ ว่า ความเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ภายนอกดัง กล่า วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน
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ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงานของกองทุน
ก่ อ นการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผู้จัด การกองทุน ได้ ท าการศึก ษาข้ อ มูล รายละเอี ย ดของ
อสัง หาริ มทรัพย์ นัน้ ๆ โดยทาการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง (Due Diligence) ศึกษา
รายละเอี ยดจากรายงานของผู้ประเมิ นราคา อย่างไรก็ ตามการกระทาดัง กล่าวมิ ไ ด้ เป็ นการ
ประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว อาจปลอดจากความเสียหาย หรื อความบกพร่องนอกเหนือ
ความคาดหมาย ที่อาจจะต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยในการปรับปรุงหรื อซ่อมแซม
รายงานของผู้ประเมินราคาของอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ จู ดั การกองทุนใช้ เป็ นพื ้นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสังหาริ มทรัพ ย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถูกต้ อง เนื่องจากความบกพร่ อง
บางอย่างของอสังหาริ ม ทรัพ ย์ อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นข้ อจากัด
ในการตรวจสอบของทังผู
้ ้ ประเมินราคาและวิศวกร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย คือ ความเสี่ยงที่มลู ค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย้ ในท้ องตลาด สินทรั พ ย์ ทางการเงิ นที่อาจทาให้
กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย ได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ยของพันธบัตร
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลต่อ
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อเกิดจาก
ความเสี่ยงในการจัดการเรี ยกเก็บค่าเช่า กองทุนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ
เนื่องจากมีลูกค้ าเพียงรายเดียว ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่รับรู้ ในงบดุลถือเป็ นมูลค่าสูงสุด
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
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แนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ สมุยบุรี
(เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย)
ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ในรอบปี 2557 ได้ จาก
web site ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ สมุยบุรี
(เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย)
ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จากัด
หมายเหตุ : ผู้ล งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับ
กองทุนรวมได้ ที่ บริ ษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ website ของบริ ษัท จัดการ และ
สานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่ างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ ร่วม/
ความสัมพันธ์

รายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
2558
2557

1. ก า ร จั ด ห า บริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท - ผู้เช่าที่ดนิ อาคาร
ผลประโยชน์ ใน จ า กั ด เ ป็ นบ ริ ษั ท ข อ ง ระบบสาธารณูปอสังหาริมทรั พย์ เจ้ าของทรัพย์เดิม
โภค เฟอร์ นิเจอร์
และอุปกรณ์

15,000,000

2. ก า ร บ ริ ห า ร บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การ - การจัดการกองทุน
จัดการกองทุน กองทุน ซี ไ อเอ็ ม บี -พริ น ซิ
เพิล จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน
บี ที จ า กั ด ) ใ น ฐ า น ะ
ผู้ บริ หารจั ด การกองทุ น
แล ะนายทะเ บี ย นข อ ง
กองทุน

5,558,865

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการระหว่ างกัน

66,541,096 กองทุ น ฯ ได้ ลงทุ น โดยซื อ้ ที่ ดิ น
พร้ อมอาคาร โรงแรมเมอร์ เคีย ว
สมุย บีช รี สอร์ ทและอุปกรณ์จาก
บริ ษัทสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จากัด
และได้ น า ที่ ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์ดงั กล่าวให้ เช่าแก่เจ้ าของ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ดิ ม คื อ บริ ษั ท
สมุย บุรี บี ช รี ส อร์ ท จ ากัด ทัง้ นี ้
การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นไป
ตามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของ
สั ญ ญ า เ ช่ า ที่ ไ ด้ ต ก ล ง กั น ไ ว้
ระหว่างกองทุนฯ และบริ ษัท สมุย
บุรี บีช รี สอร์ ท จากัด
หมายเหตุ ผู้เ ช่า เริ่ ม ผิ ด เงื่ อ นไข
ตามสัญญาเช่าเมื่อ 4 กรกฎาคม
2557 โดยไม่ ช าระค่ า เช่ า ตาม
สัญญาเช่า

5,571,228

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ บริ ษัท
จัดการมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียม
การจัด การจากกองทุน เป็ นราย
เดือ นในอัตราร้ อยละ 0.60 ต่อ ปี
ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานอง
เ ดี ย ว กั น ( ถ้ ามี ) ข อ ง มู ล ค่ า
ทรั พย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ
วันสุดท้ ายของเดือน คานวณโดย
บริ ษั ท จั ด การและรั บ รองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
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- น า ย ท ะ เ บี ย น
กองทุน

926,478

928,538

ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดใน
อัต ราร้ อยละ 0.10 ต่ อ ปี ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน
(ถ้ า มี) ของมูล ค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ
ของกองทุน รวม ณ วัน สุด ท้ า ย
ของเดือ นที ่ค านวณโดยบริ ษั ท
จั ด การและรั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์

ธนาคาร ซิ ตี แ้ บงก์ เอ็ น . - ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอ. สาขากรุ งเทพฯ ใน กองทุน
ฐานะผู้ดูแ ลผลประโยชน์
ของกองทุน

185,296

185,708

ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุน
รวมจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นราย
เดือ นในอัตราร้ อยละ 0.02 ต่อ ปี
ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานอง
เ ดี ย ว กั น ( ถ้ ามี ) ข อ ง มู ล ค่ า
ทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม ณ
วัน สุ ด ท้ า ยของเดื อ น ที่ ค านวณ
โดยบริ ษัทจัดการและรั บรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์

2,436,372

2,385,512

เป็ นบัญชีเพื่ อการดาเนินงานของ
กองทุนฯ

3. เงินลงทุนในเงิน ธนาคาร ซิ ตี แ้ บงก์ เอ็ น . - เงินฝากธนาคาร
ฝาก
เอ. สาขากรุ งเทพฯ ใน
ฐานะผู้ดูแ ลผลประโยชน์
ของกองทุน
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สั ญญาสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
(ก) ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเป็ นรายเดือน
ในอัตราร้ อยละ 0.60 ต่อปี ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน
(ถ้ ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ ายของเดือน คานวณโดยบริ ษัทจัดการและ
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้ อยละ 0.10 ต่อปี ไม่ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน รวม ณ วัน สุด ท้ า ยของเดือ นที ่ ค านวณโดยบริ ษั ท จั ด การและรั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
(ค) ค่ าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้ รับค่ าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 0.02 ต่อปี ไม่
รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี) ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ ข องกองทุน รวม ณ วัน สุด ท้ า ยของเดื อน ที่ ค านวณโดยบริ ษั ท จัดการและรั บ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์
(ง) ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาคิดในอัตราร้ อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อ
ภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ ายของเดือน
ที่คานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ยังไม่มีค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าว
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(จ) ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
กองทุนฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด ประจางวด 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถนุ ายน 2558 จานวน 350,700 บาท
ค่ าบริการอื่น (Non – audit fee)
กองทุนฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสงั กัด และไม่มีภาระที่ต้องจ่ายในอนาคต อัน เกิดจากการตกลงที่ยงั ให้ บริ การไม่
แล้ วเสร็จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้ างการถือหุ้นของ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
(วันปิ ดสมุดทะเบียน) บริ ษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของกองทุ นรวมดัง กล่าว จึงขอรายงานผู้ถือ
หน่วยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ถือหน่ วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ธนาคารออมสิน
บริษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
นางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ
นายกรกฤต ตันธุวนิตย์
กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด
นางสาววรางคณา นาคประเสริฐ
นางสาววฤณ ฐิ ตาภิวฒ
ั นกุล
นายทวี พูลศิริวิทย์
บริษัท CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นางสาวศิริลกั ษณ์ ธีระวัฒนาเดชา
รวม (Total)

จานวนหน่ วยที่ถือ
20,000,000.0000
6,285,500.0000
2,924,720.0000
1,700,000.0000
1,000,000.0000
953,600.0000
705,400.0000
677,300.0000
593,100.0000
545,500.0000
35,385,120.0000

เปอร์ เซ็นต์
24.15%
7.59%
3.53%
2.05%
1.21%
1.15%
0.85%
0.82%
0.72%
0.66%
42.74%
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ สมุยบุรี
(เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย)
มูลค่ าตามราคาตลาด
(บาท)*1

% NAV

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร

2,437,816.73

0.30

822,670,000.00

100.16

(3,789,378.48)

(0.46)

821,318,438.25

100.00

เงินลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
ที่ดิน พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง โรงแรม สมุยบุรี รี สอร์ ท

อื่น ๆ
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
หมายเหตุ :

*1

มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับแล้ ว
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่ งหนี ้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนีก้ ่ ึงทุน
ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ สมุยบุรี
(เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย)
มูลค่ าตาม
กลุ่มของตราสาร

ราคาตลาด

% NAV

(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้ค ้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

2,437,816.73
- ไม่มี -

0.30
- ไม่มี -

(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สัดส่ วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่ าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม
(ง) 0% NAV

822,670,000.00

100.16

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับแล้ ว
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ สมุยบุรี
(เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย)

ประเภท

ผู้ออก

ผู้คา้ /
ผู้รับรอง/
ผู้สลัก
หลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่ าเชื่อถือ

1

เงินลงทุนใน
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
อสังหาริ มทรัพย์

-

-

N/A

2

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.

-

-

N/A

หมายเหตุ :

*1

จานวนเงินต้ น/
มูลค่ าหน้ าตั๋ว
(บาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด *1
(บาท)

822,670,000.00 822,670,000.00

2,436,371.78

2,437,816.73

มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับแล้ ว
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ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 โดย
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด ได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินของกองทุ นฯ ได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง
ตามที่ควร ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 15 ซึง่ อธิบายถึง (1) การผิดนัด
ชาระค่าเช่าของบริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จากัด (“ผู้เช่า”) ซึง่ เป็ นผู้เช่าเพียงรายเดียวของกองทุน โดย
กองทุนรวมได้ บอกเลิกสัญญาเช่าซึง่ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558 และหยุดรับรู้รายได้ คา่ เช่า
และรายได้ อื่นตามสัญญาเช่านับจากวันดังกล่าว (2) การปฏิเสธการจ่ายเงินตามภาระค ้าประกันของ
ธนาคาร และ (3) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่กองทุนถูกฟ้องร้ องโดยผู้เช่า ปั จจัยดังกล่าว
แสดงให้ เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุน ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีมิได้ แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี ้
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กองทุนฯ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เท่ากับ 821,318,438 บาท คิด
เป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 9.9193 บาทต่อหน่วย โดยทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนในหรื อมีไว้ มี
ดังนี ้

รายการทรัพย์ สิน

สินทรัพย์
1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
3. เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
4. สินทรัพย์อื่น
รายได้ คา่ เช่าค้ างรับ
ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ย
รวมมูลค่ าทรัพย์ สนิ

30 มิถุนายน 2557
มูลค่ าตาม ร้ อยละของ
บัญชี / มูลค่ า
มูลค่ า
ตามราคา
ทรัพย์ สิน
ตลาด (บาท)
สุทธิ

30 มิถุนายน 2557
มูลค่ าตาม ร้ อยละของ
บัญชี / มูลค่ า
มูลค่ า
ตามราคา
ทรัพย์ สิน
ตลาด (บาท)
สุทธิ

2,436,372
822,670,000

0.2966
0
100.1646

2,385,512
829,300,000

0.2806
0.0000
97.5410

0
1,445
825,107,817

0
0.0002
100.4614

22,078,082
7,918
853,771,512

2.5968
0.0009
100.4193

-3,789,379
-3,789,379

-0.4614
-0.4614

(3,564,557)
(3,564,557)

(0.4193)
(0.4193)

821,318,438
82,800,000
9.9193

100.0000

850,206,955
82,800,000
10.2682

100.0000

หนีส้ นิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รวมมูลค่ าหนีส้ นิ
มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิของกองทุน
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)
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จากเหตุการณ์ บริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จากัด ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ปฏิบตั ิผิด
เงื่อนไขตามสัญญาเช่าฯตังแต่
้ วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยการค้ างชาระค่าเช่ากับกองทุนรวม ส่งผล
ให้ ผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2558) กองทุนฯ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 53.02 ล้ านบาทมีค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้นเป็ น
จานวน 68.65 ล้ านบาททาให้ กองทุนฯมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ (ขาดทุน) เป็ นจานวน 15.63 ล้ าน
บาท (เป็ นรายได้ ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า ส่วนค่าใช้ จา่ ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ างโดยมีการตังหนี
้ ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญไว้ )
รายงานเหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ และการดาเนินการแก้ ไข
เหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้
ผู้เช่าเดิม ได้ ทาสัญญาเช่าฯ กับกองทุนรวม เพื่อดาเนินกิจการโรงแรมสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ซึ่ง
บริ หารกิจการโรงแรมโดย บริ ษัท รี โซเทล กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (ตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ ที่ 1/2556) โดยผู้เช่ามีหน้ าที่จะต้ องชาระเงินค่าเช่าประจาปี ที่ 4 ตาม
สัญญาเช่าฯ จานวน 67,000,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้ านบาท) ให้ แก่กองทุนรวม โดยมีกาหนดชาระค่า
เช่าในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จานวน 33,224,657.55 บาท (สามสิบสามล้ านสองแสนสองหมื่นสี่พนั
หกร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบห้ าสตางค์) สาหรับระยะเวลาการเช่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30
มิ ถุน ายน 2557 และก าหนดช าระค่า เช่า ในวัน ที่ 3 มกราคม 2558 จ านวน 33,775,342.45 บาท
(สามสิบสามล้ านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้ าพันสามร้ อยสี่สิบสองบาทสี่สิบห้ าสตางค์) สาหรับระยะเวลา
การเช่าระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557
ต่อมาผู้เช่าได้ ผิดนัดชาระค่าเช่า สาหรับสาหรับระยะเวลาการเช่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2557 – 30 มิถุนายน 2557 เป็ น จานวนเงิน 18,224,657.55 บาท (สิบแปดล้ านสองแสนสองหมื่นสี่
พันหกร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบห้ าสตางค์)
ทังนี
้ ้ ในการที่บริ ษัทจัดการยังไม่ดาเนินการใช้ สิทธิยกเลิกสัญญาและบังคับหลักประกัน
ของผู้เช่าเดิมในทันทีที่ผ้ เู ช่าเดิมผิดนัดชาระค่าเช่าในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก ในขณะนัน้
บริษัทจัดการยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปข้ อมูลตามที่ผ้ เู ช่าเดิมอ้ างว่าผลประกอบการของผู้เช่าเดิม
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ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทางการเมืองนัน้ เป็ นจริ งหรื อไม่ และมีผลกระทบมากน้ อยเพียงใด
รวมทังเป็
้ นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในระยะสันหรื
้ อระยะยาว อีกทังการบอกเลิ
้
กสัญญาทันทีอาจ
ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่กองทุนรวมเท่าที่ควร เนื่องจาก กองทุนรวมอาจบังคับหลักประกันได้ เพียง
เท่าจานวนที่ผ้ เู ช่าเดิมผิดนัดในขณะนันกล่
้ าวคือจานวน 18,224,657.55 บาท (สิบแปดล้ านสองแสน
สองหมื่นสี่พันหกร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบห้ าสตางค์) เท่านัน้ และการดาเนินการหาผู้เช่ารายใหม่
จะต้ องใช้ เวลานานซึ่งในระหว่างนัน้ กองทุนรวมอาจต้ องสูญเสียรายได้ จากค่าเช่าไป ในขณะที่การ
คงสัญญาเช่าฯ ไว้ กองทุนรวมก็ยงั มีรายได้ จากค่าเช่าที่มีหลักประกันเป็ นหนังสือค ้าประกันธนาคาร
รองรับอยู่ บริ ษัทจัดการจึงพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ ใช้ สิทธิบงั คับหลักประกันและบอกเลิกสัญญาใน
กรณี ที่ หากหลังจากวันที่ครบกาหนดชาระค่าเช่าสาหรับงวดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31
ธันวาคม 2557 ซึง่ จะถึงกาหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แล้ วผู้เช่าเดิมยังคงไม่ชาระค่าเช่าทังส่
้ วนที่
ค้ างและค่าเช่าที่ถึงกาหนดชาระดังกล่าว บริษัทจัดการจะได้ ดาเนินการตามที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ ให้
คาแนะนาไว้
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริ ษัทจัดการได้ มีหนังสือแจ้ งเตือนกาหนดการชาระค่า
เช่า สาหรับงวดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะถึงกาหนดในวันที่ 30
ธันวาคม 2557 จานวนเงิน 33,775,342.45 บาท (สามสิบสามล้ านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้ าพันสามร้ อยสี่
สิบสองบาทสี่ สิบห้ าสตางค์) พร้ อมกับขอให้ ผ้ ูเช่าเดิมชาระค่าเช่าคงค้ างสาหรับงวดระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2557 – 30 มิถนุ ายน 2557 เป็ นจานวนเงิน 18,224,657.55 บาท (สิบแปดล้ านสองแสนสอง
หมื่นสี่พนั หกร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบห้ าสตางค์) พร้ อมดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ 7.375 ต่อปี
ให้ แก่กองทุนรวม แต่ผ้ เู ช่าเดิมเพิกเฉยไม่ชาระเงิ นค่าเช่าและค่าเช่าคงค้ างให้ กบั กองทุนรวมแต่อย่าง
ใด
เมื่อครบกาหนดชาระค่าเช่าสาหรับงวดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม
2557 แล้ ว กองทุนรวมก็ยงั ไม่ได้ รับชาระค่าเช่าจานวนรวม 52,000,000 บาท (ห้ าสิบสองล้ านบาท)
ไม่ ร วมดอกเบี ย้ ผิ ด นัด ดัง กล่ า วแต่อ ย่า งใด กองทุน รวมจึ ง ได้ ม อบหมายให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ดาเนินการแจ้ งเรื่ อง การปฎิบัติผิดสัญญาเช่า ฯ และเรี ยกหลักประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาเช่า ฯ
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ให้ กับผู้เช่าเดิมและผู้ค ้าประกัน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยขอให้ ดาเนินการชาระค่าเช่าคงค้ าง
และดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้น อันเป็ นการดาเนินการ ตามที่โครงการ
จัดการ สัญญาเช่าฯ และตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี จนถึงปั จจุบนั กองทุนรวมก็ยงั ไม่ได้ รับชาระเงินค่าเช่าพร้ อมดอกเบี ้ยแต่อย่าง
ใด ผู้เช่าเดิมจึงตกเป็ นผู้ผิดนัดตามสัญญาเช่าฯ ทัง้ 2 ฉบับดังกล่าวแล้ ว
การดาเนินการแก้ ไข
(1)

การติดตามค่าเช่าคงค้ างและค่าเสี ยหายอื่ นๆ การบอกเลิกสัญญาเช่าฯ และการบังคับ

หลักประกันตามสัญญาเช่า
จากการที่ผ้ เู ช่าเดิมตกเป็ นผู้ผิดนัดตามสัญญาเช่า ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงได้ ดาเนินการ
แจ้ ง ใช้ สิ ท ธิ ก ารเรี ย กบัง คับ หลัก ประกัน การปฏิ บัติต ามสัญ ญาเช่า ฯ กับ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) (“ธนาคาร”) สาขาเกาะสมุย ในฐานะผู้ค ้าประกันตามสัญญาเช่าฯ ให้ ชาระเงินให้ แก่กองทุน
รวม จากธนาคารตามหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ที่ 00019/200829/0021/56 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2556 รวม 3 ครัง้ คือ เมื่ อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558, 3 มีนาคม 2558 และ 15 พฤษภาคม 2558
นอกจากนี ้ กองทุนรวมยังได้ สงวนสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นเพิ่มเติม ค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์ เงินหรื อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่กองทุนรวม อันอาจจะมีอยู่ก่อนหรื อภายหลังที่สญ
ั ญา
เช่าฯ สิ ้นสุดและสิทธิในวงเงินค ้าประกันที่คงเหลือจากการเรี ยกร้ องในครัง้ นี ้ รวมทังด
้ าเนินการใดๆ
ตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอีกด้ วย
นอกจากนี ้ เมื่ อ กองทุน รวมได้ ม อบหมายให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย มี ห นัง สื อ ลงวัน ที่ 5
มกราคม 2558 แจ้ งให้ ผ้ ูเช่าเดิมชาระค่าเช่าคงค้ าง พร้ อมทังดอกเบี
้
้ย โดยที่ผ้ ูเช่าเดิมได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 แต่ผ้ เู ช่าก็ยงั มิได้ ดาเนินการใดๆ ตามที่กองทุนรวมเรี ยกร้ อง
จากการที่ผ้ เู ช่าเดิมมิได้ ชาระค่าเช่าคงค้ างพร้ อมทัง้ ดอกเบี ้ยภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามสัญญา กองทุนรวมจึงได้ พิจารณาบอกเลิกสัญญาเช่าฯ โดยมอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายแจ้ ง
ยกเลิกสัญญาเช่า ฯ ตามสาเนาหนังสือของที่ปรึ กษากฎหมายของกองทุนรวม ลงวันที่ 3 มีนาคม
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2558 โดยสัญญเช่าฯ มีผลสิ ้นสุดในวันที่ 4 เมษายน 2558 ซึ่งผู้เช่าเดิมจะต้ องชาระเงินค่าเช่าคงค้ าง
ค่าเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาเช่า ฯ และดาเนินการย้ ายออกและส่งมอบทรัพย์สินคืน
ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 15 วัน กล่าวคือ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2558
สาเหตุที่บริษัทจัดการพิจารณายกเลิกสัญญาเช่า ฯ กับผู้เช่าเดิมก่อนที่จะได้ ผ้ เู ช่ารายใหม่
นัน้ เนื่องจากหากไม่ยกเลิก จะทาให้ สญ
ั ญาเช่าฯ ยังมีผลอยู่และกองทุนรวมจะไม่สามารถสรรหาผู้
เช่ารายใหม่ได้ นอกจากนัน้ เพื่อบังคับให้ ผ้ เู ช่าเดิมออกจากทรัพย์สินที่เช่าและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน
ให้ แก่ กองทุนรวมก่อน ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ ต้ องใช้ เวลา มิ ฉะนัน้ แล้ ว กองทุนรวมจะไม่สามารถเข้ าใช้
ทรัพย์สินที่เช่า หรื อดาเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายใหม่เข้ าใช้ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ซึ่งจะทาให้ กองทุนรวมขาดรายได้
มากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญาเช่าฯ และบังคับให้ ผ้ เู ช่าเดิมออก
จากทรัพย์สินที่เช่าและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน และดาเนินการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ตอ่ ไป ซึ่งในกรณีนี ้
หากผู้เช่าเดิมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาโดยการส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่กองทุนรวมภายใน
กาหนด และกระบวนการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ดาเนินการคัดเลือกเสร็ จสิน้ ผู้เช่ารายใหม่ก็จะสามารถ
ดาเนินการเข้ าบริหารทรัพย์สินได้ ทนั ทีอย่างต่อเนื่องอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนรวม
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาต่อไปว่า หากกระบวนการคัดเลือกผู้เช่ารายใหม่ยงั ไม่
เสร็ จสิ ้น หรื อต้ องใช้ ระยะเวลานาน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการว่าจ้ างผู้บริ หารโรงแรมเพื่อเข้ ามาบริ หาร
โรงแรมในระยะสัน้ โดยที่บริ ษัทจัดการได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานฯ ให้ สามารถว่าจ้ างผู้บริ หาร
โรงแรมเพื่อบริ หารโรงแรมได้ ในระยะเวลาที่สรรหาผู้เช่ารายใหม่ (ข้ อผ่อนผันสิ ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม
2558) ซึ่งบริ ษัทจัดการพิจารณาดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ หมดโดยยึดหลักการบริ หารจัดการ
กองทุนรวมโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายหลังจากที่ กองทุนรวมใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่า ฯ กับผู้เช่าเดิมแล้ ว เมื่อวันที่ 16
มิถนุ ายน 2558 กองทุนรวมได้ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายดาเนินการยื่นฟ้องคดีธนาคาร ต่อศาล
แพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อบังคับหลักประกันตามหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร เป็ นคดีหมายเลขดาที่
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พ.1320/2558 ในข้ อหาหรื อฐานความผิด “ค ้าประกัน” โดยมีจานวนทุนทรัพย์ 67,000,000 บาท (หก
สิบเจ็ดล้ านบาท) (ตามวงเงินที่ระบุไว้ ในหนังสือค ้าประกัน)
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 กองทุนรวมได้ มอบหมายให้ ที่ปรึ กษากฎหมาย
ดาเนินการยื่นฟ้องคดีผ้ เู ช่าและผู้ค ้าประกัน รวม 5 ราย ต่อศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็ นคดีหมายเลขดา
ที่ 158/2558 ในข้ อ หาหรื อ ฐานความผิ ด “ผิด สัญ ญา, ละเมิ ด , ขับ ไล่, เรี ยกค่าเช่า ค้ างช าระและ
ค่าเสียหาย, ค ้าประกัน ” โดยมีจานวนทุนทรัพย์ 89,557,698.75 บาท (แปดสิบเก้ าล้ านห้ าแสนห้ า
หมื่ นเจ็ ดพันหกร้ อยเก้ าสิ บแปดบาทเจ็ ดสิบห้ าสตางค์) (คานวณถึง วันฟ้ องคดีวันที่ 6 กรกฎาคม
2558) โดยมีคาขอท้ ายฟ้องสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ให้ ขบั ไล่ผ้ เู ช่าเดิม

พร้ อมทังบริ
้ วารออกไปจากที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างของกองทุน

รวมซึง่ ตังอยู
้ ่บนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 10775 และ 10779 ตาบลแม่น ้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1274, 1275, และ 2035 ตาบลแม่น ้า
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนให้ แก่กองทุนรวมในสภาพของทรัพย์
ที่เช่าในขณะนันตามที
้
่ได้ รับการบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงให้ คงอยูใ่ นสภาพที่ดี เรี ยบร้ อย
และเหมาะสมกับใช้ งาน โดยไม่ด้อยไปกว่าสภาพของทรัพย์ที่เช่าในวันที่ผ้ เู ช่าเดิมรับโอนทรัพย์ที่เช่า
จากกองทุนรวม โดยให้ ผ้ เู ช่าเดิม เป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย รวมทังห้
้ ามมิให้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับที่ดนิ สิ่งปลูก
สร้ าง งานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่ตดิ ตังและใช้
้
งานอยูใ่ นอาคารโรงแรมสมุย
บุรี บีช รี สอร์ ท ของกองทุนรวมอีกต่อไป
(2)

ให้ ผ้ เู ช่าเดิมและผู้ค ้าประกันร่วมกันหรื อแทนกันชาระเงินจานวน 54,638,115.97

บาท (ห้ าสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยสิบห้ าบาทเก้ าสิบเจ็ดสตางค์) (คานวณจากค่า
เช่าคงค้ างสาหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 จานวน 18,224,657.55 บาท
และงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 จานวน 33,775,342.45 บาท พร้ อมดอกเบี ้ย
คานวณถึงวันฟ้อง 6 กรกฎาคม 2558) พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.375 ต่อปี ของต้ นเงินจานวน
52,000,000 บาท (ห้ าสิบสองล้ านบาท) นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระแก่กองทุนรวม
เสร็จสิ ้น
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(3)

ให้ ผ้ เู ช่าเดิมและผู้ค ้าประกันร่ วมกันหรื อแทนกันชาระเงินจานวน 17,522,125.64

บาท (สิบเจ็ดล้ านห้ าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้ อยยี่สิบห้ าบาทหกสิบสี่สตางค์) (คานวณจากค่าเช่า
สาหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่การบอกเลิกสัญญามีผล คือวันที่ 4 เมษายน 2558 พร้ อม
ดอกเบี ้ยคานวณถึงวันฟ้อง 6 กรกฎาคม 2558) พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.25 ต่อปี ของต้ นเงิน
จ านวน 17,254,794.52 บาท (สิ บเจ็ ดล้ า นสองแสนห้ าหมื่ น สี่ พันเจ็ ด ร้ อยเก้ า สิบสี่ บาทห้ าสิบ สอง
สตางค์) นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระแก่กองทุนรวมเสร็จสิ ้น
(4)

ให้ ผ้ ูเ ช่า เดิม และผู้ค า้ ประกันร่ ว มกันหรื อแทนกันช าระเงิ น ค่าเสี ยหายแก่โ จทก์

(กองทุนรวม)จานวน 17,397,457.12 บาท (สิบเจ็ดล้ านสามแสนเก้ าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้ าสิบเจ็ดบาท
สิบสองสตางค์) (คานวณจากจานวนวันที่ผ้ เู ช่าครอบครองทรัพย์สินนับถัดจากวันที่บอกเลิกสัญญามี
ผลถึงวันฟ้อง พร้ อมดอกเบี ้ยคานวณถึงวันฟ้อง 6 กรกฎาคม 2558) พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.50 ต่อปี ของต้ นเงินจานวน 17,071,232.88 บาท (สิบเจ็ดล้ านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้ อยสามสิบสอง
บาทแปดสิบแปดสตางค์) นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระแก่กองทุนรวมเสร็จสิ ้น
(5)

ให้ ผ้ เู ช่าเดิมและผู้ค ้าประกันร่วมกันหรื อแทนกันชาระเงินค่าเสียหายแก่กองทุนรวม

(การครอบครองทรัพย์สินหลังบอกเลิกสัญญาเช่า) ในอัตราวันละ 183,561.64 บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นห้ าร้ อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไป พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อย
ละ 7.5 ต่อปี จนกว่าผู้เช่าเดิม จะขนย้ ายทรัพย์สินและบริ วารออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของ
กองทุนรวมตามฟ้อง และกองทุนรวมสามารถเข้ าครอบครองใช้ ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ตามฟ้อง และได้ รับชาระค่าเเสียหายดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว
(6)

ให้ ผ้ ูเ ช่า เดิม โอนใบอนุญ าตเปิ ดโรงแรมและใบอนุญ าตอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมถึงใบอนุญาตอื่นใดที่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจโรงแรม
เมอร์ เคียว สมุยบุรี รี สอร์ ท หรื อโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ที่ผ้ เู ช่าเดิมมีอยู่ในวันที่สัญญาเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างสิ ้นสุดลงให้ แก่โจทก์ หากผู้เช่าเดิมไม่ปฏิบตั ิตาม ขอให้ ถือเอาคาพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของผู้เช่าเดิม
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(7)

ให้ หนังสือสัญญาเช่าที่ดินรวม 2 โฉนด มีกาหนด 15 ปี ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม

2553 หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน มีกาหนด 15 ปี รวม 3 แปลง ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 สัญญา
เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 และสัญญาเช่างานระบบสาธารณูปโภค
เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละอุป กรณ์ ฉบับ วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2553 เป็ นอัน ยกเลิ ก หรื อ สิ น้ ผลตัง้ แต่วัน ที่ 4
เมษายน 2558 และให้ ผ้ เู ช่าเดิมไปดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกการเช่าตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน
รวม 2 โฉนด มีกาหนด 15 ปี ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 และหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน มีกาหนด 15
ปี รวม 3 แปลง ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 และสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ฉบับวันที่ 28
กรกฎาคม 2553 กับสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้ อง หากผู้เช่าเดิมไม่ปฏิบตั ิตามขอให้ ถือเอาคาพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของผู้เช่าเดิม
(8)

ให้ ผ้ ูเช่าเดิมและผู้ค ้าประกันร่ วมกันหรื อแทนกันชาระหนีเ้ งินค่าฤชาธรรมเนียม

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินคดี และค่าทนายความแทนกองทุนรวมในอัตราอย่างสูงด้ วย
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของกองทุ น รวมอสังหาริ มทรั พย์ สมุยบุ รี ซึ! ง ประกอบด้ว ยงบดุ ลและงบประกอบ
รายละเอียดเงิ นลงทุน ณ วันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
งบกระแสเงิ นสดและข้อมูลทางการเงิ นที! สําคัญสําหรับปี สิ" นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี
ที!สาํ คัญและหมายเหตุเรื! องอื!น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกองทุนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี" โดยถูกต้องตามที!ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี!ยวกับการควบคุมภายในที!ผบู ้ ริ หารของกองทุนพิจารณาว่าจําเป็ นเพื!อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที!ปราศจากการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ!งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบเพื!อให้ได้ความเชื! อมัน! อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นปราศจากการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพื!อให้ได้มาซึ!งหลักฐานการสอบบัญชีเกี!ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที!เลือกใช้ข" ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ!งรวมถึงการประเมินความเสี! ยงจาก
การแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี! ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที!เกี!ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที!ควรของกิจการ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชี ที!ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที!จดั ทําขึ"นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั"ง
การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื!อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที!ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื!อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงิ นข้างต้นนี" แสดงฐานะการเงิ นของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี ณ วันที! 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสําหรั บปี สิ" นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที! ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที! 15 ซึ!งอธิบายถึง (1) การผิดนัดชําระค่าเช่าของบริ ษทั สมุยบุรี บีช
รี สอร์ท จํากัด (“ผูเ้ ช่า”) ซึ! งเป็ นผูเ้ ช่าเพียงรายเดียวของกองทุน โดยกองทุนรวมได้บอกเลิกสัญญาเช่าซึ! งมีผลตั"งแต่วนั ที!
4 เมษายน พ.ศ. #$$% และหยุดรับรู ้รายได้ค่าเช่าและรายได้อื!นตามสัญญาเช่านับจากวันดังกล่าว (2) การปฏิ เสธการ
จ่ายเงิ นตามภาระคํ"าประกันของธนาคาร และ (3) ความไม่แน่ นอนเกี! ยวกับผลของคดี ที!กองทุนถูกฟ้ องร้องโดยผูเ้ ช่ า
ปั จจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคัญซึ! งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี!ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื!องของกองทุน ทั"งนี" ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื!อนไขในเรื! องนี"

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที! 5339
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 สิ งหาคม พ.ศ. 2558

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
งบการเงิน
วันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
งบดุล
ณ วันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

6
7
11, 15
11, 15

822,670,000
2,436,372
1,445

829,300,000
2,385,512
22,078,082
7,918

825,107,817

853,771,512

3,789,379

3,564,557

3,789,379

3,564,557

821,318,438

850,206,955

828,000,000
(6,681,562)

828,000,000
22,206,955

821,318,438

850,206,955

9.9193
82,800,000

10.2682
82,800,000

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามราคายุติธรรม
(ราคาทุน 828,000,000 บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ค่าเช่าค้างรับสุทธิ
ดอกเบี!ยค้างรับสุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
หนีส" ิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11

รวมหนีส" ิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ :
ทุนที"ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(82,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
(ขาดทุน)กําไรสะสม

8
8

สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนที"จาํ หน่ายแล้วทั!งหมด ณ วันสิ! นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 23 เป็ นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี!
3

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประเภทของเงินลงทุน

ราคาทุน
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ร้ อยละของมูลค่ าเงินลงทุน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
ทีดิ นพร้อมสิ งปลูกสร้างบนทีดิน
ประกอบด้วย 1) ทีดิน 5 แปลง จํานวนเนื"อทีรวม 13 ไร่ 27 ตารางวา
2) อาคารทีมีเนื"อทีใช้สอยในอาคารประมาณ 15,772.86 ตารางเมตร
ตลอดจนสิ งอํานวยความสะดวก สระว่ายนํ"า ห้องอาหาร และทีจอดรถ
สําหรับใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม

828,000,000

828,000,000

822,670,000

829,300,000

100

100

รวมเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์

828,000,000

828,000,000

822,670,000

829,300,000

100

100

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 23 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี"
4

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

11
11

51,030,137
1,989,777

66,541,096
15,263

53,019,914

66,556,359

5,558,865
185,296
926,478
350,700
60,091,366
1,541,726

5,571,228
185,708
928,538
335,180
18,224,658
871,485

68,654,431

26,116,797

(15,634,517)

40,439,562

(6,630,000)

(1,700,000)

(6,630,000)

(1,700,000)

(22,264,517)

38,739,562

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื!น

10, 11
10
10, 11
11, 15

รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิ ที!ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุนที!ยงั ไม่ เกิดขึน"
การ(ลดลง)เพิม! ขึน" สุ ทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 23 เป็ นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี
5

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

การ(ลดลง)เพิม! ขึน" ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิ ทียังไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน

(15,634,517)
(6,630,000)

40,439,562
(1,700,000)

การ(ลดลง)เพิม! ขึน" สุ ทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินปันผลจ่าย

(22,264,517)
(6,624,000)

38,739,562
(57,960,000)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่ างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี

(28,888,517)
850,206,955

(19,220,438)
869,427,393

สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ"นปี

821,318,438

850,206,955

หมายเหตุ

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 23 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี!
6

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

(22,264,517)

38,739,562

60,091,366
(36,030,138)
(1,976,673)
224,822
6,630,000

18,224,658
(110,959)
(1,254)
(101,323)
1,700,000

6,674,860

58,450,684

(6,624,000)

(57,960,000)

(6,624,000)

(57,960,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม! ขึน" สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

50,860
2,385,512

490,684
1,894,828

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ"นปี

2,436,372

2,385,512

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การ(ลดลง)เพิมขึ!นสุทธิ ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการ(ลดลง)เพิมขึ!นสุทธิ ในสินทรัพย์สุทธิ จาก
การดําเนินงานให้เป็ นเงินสดสุทธิ ได้มาจาก
กิจกรรมดําเนินงาน
หนี!สูญและหนี!สงสัยจะสูญ
การเพิมขึ!นในรายได้ค่าเช่าค้างรับ
การเพิมขึ!นในดอกเบี!ยค้างรับ
การเพิมขึ!น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายการขาดทุนสุทธิ ทียังไม่เกิดขึ!นจากเงินลงทุน

11

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 23 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี!
7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
ข้อมูลทางการเงินทีส! ําคัญ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที! 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

สําหรับงวดตังแต่วนั ที!
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(วันจดทะเบียน
จัดตังกองทุน ) ถึงวันที!
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ ปี
บวก ทุนที!ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมการลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
(ขาดทุน)กําไรที!เกิดขึ"นและยังไม่เกิดขึ"นจากเงินลงทุน

10.2682
-

10.5003
-

10.5850
-

10.4587
-

10.0000

(0.1888)
(0.0801)

0.4884
(0.0205)

0.7130
(0.1102)

0.7171
0.0691

0.6716
0.0773

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั"งสิ"น
หัก เงินปั นผลจ่าย

(0.2689)
(0.0800)

0.4679
(0.7000)

0.6028
(0.6875)

0.7862
(0.6599)

0.7489
(0.2902)

9.9193

10.2682

10.5003

10.5850

10.4587

(2.5730)

4.4670

5.7198

7.5260

7.3239

821,318,438 850,206,955 869,427,393 876,438,582

865,981,243

มูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิสินปี
อัตราส่ วนของ(ขาดทุน)กําไรสุ ทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลีย! ระหว่างปี (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส! ําคัญและข้ อมูลประกอบเพิม! เติมทีส! ําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ สิ"นปี (บาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี!ยระหว่างปี (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี!ยระหว่างปี (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี!ยของการซื" อขายเงินลงทุนระหว่างปี
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี!ยระหว่างปี (ร้อยละ)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี!ยระหว่างปี (บาท)

7.9341

3.0115

0.8577

0.8521

0.7226

6.1273

7.6745

7.6226

7.7168

7.2907

0.1100
0.0300
865,310,598 867,235,057 872,643,357 864,964,942

97.7900
846,675,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ!งของงบการเงินนี"
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
1

ข้ อมูลทัว" ไป
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั!งเมื"อวันที" 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยไม่มี
การกําหนดอายุโครงการและเป็ นกองทุ นรวมที" จัดตั!งขึ! น โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื"อระดมเงิ นทุ นจากนักลงทุ นและ
นําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิ ชย์ ซึ"งประกอบด้วยที"ดิน อาคาร (ยกเว้นในส่วนของสปอร์ ตคลับ)
ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ในการประกอบกิจการโรงแรม
ณ วันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนได้แก่ ธนาคารออมสิ น ซึ" งถือหน่ วยลงทุน
ร้อยละ 24.15
เมื"อวันที" 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 กองทุนได้จดทะเบียนเปลี"ยนชื"อกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จาก “กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบมีกรรมสิ ทธิ# เมอร์ เคียว สมุย” เป็ น “กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
สมุยบุรี”
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี - พริ นซิ เพิล จํากัด เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารซิ ต! ีแบงก์
เอ็น.เอ. เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
งบการเงินนี!ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารของกองทุนรวม เมื"อวันที" 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2558

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที"สาํ คัญที"ใช้ในการจัดทํางบการเงินของกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี!
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี! ได้จดั ทําขึ!นตามหลักการบัญชี ที"รับรองทั"วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ" ง
หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที"ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี!งบการเงินได้จดั ทําขึ!นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบ
ที"กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที" 106 เรื" อง “การบัญชีสาํ หรับกิจการที"ดาํ เนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงิ นหลัก (คือ งบดุ ล งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี"ยนแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงิ นสด และข้อมูลทางการเงิ นที"สําคัญ) ได้จดั ทําให้เป็ นรู ปแบบที" สมบูรณ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ!นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที"
อธิ บายในนโยบายการบัญชี ในลําดับถัดไป
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที"รับรองทัว" ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที"สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ"งจัดทําขึ!นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของ
กองทุนรวมไปถือปฏิ บตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื" องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี" ยวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการที"มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที" 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ! นจากงบการเงินตามกฎหมายที"เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที"มีเนื! อความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม" กี ารปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที"มีการปรับปรุ งที" มีผลบังคับใช้ ณ วันที" 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ
เกี"ยวข้องกับกองทุนรวมมีดงั นี!
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 24 (ปรับปรุ ง 2555)

เรื" อง งบกระแสเงินสด
เรื" อง สัญญาเช่า
เรื" อง รายได้
เรื" อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี"ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที"เกี"ยวข้องกัน
เรื" อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื" อง ส่วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 4 เรื" อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที" 27
เรื" อง การประเมินเนื!อหาของรายการที"เกี"ยวกับ
รู ปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
ผูบ้ ริ ห ารของกองทุ น รวมได้ป ระเมิ น และเห็ น ว่า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบัญ ชี แ ละมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามที" เ กี" ย วข้อ งดัง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบที" เ ป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ
งบการเงินที"นาํ เสนอ
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม" กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที" มีการปรับปรุ ง ซึ" งมีผล
บัง คับใช้ ณ วัน ที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ" ง เกี" ย วข้อ งกับ กองทุ นรวมและยัง ไม่ไ ด้นํา มาใช้ก่อ นวัน
ถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที"คาดว่าจะส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกองทุนรวม
มีดงั ต่อไปนี!
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 13

เรื" อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 13 มีวตั ถุประสงค์เพื"อปรับปรุ ง และลดความซํ!าซ้อนของ
คํานิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และ
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผูบ้ ริ หารของกองทุนรวมอยู่
ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี!
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที" เปลี"ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี!
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 5
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื" อง งบกระแสเงินสด
เรื" อง นโยบายการบัญชี การเปลี"ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื" อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื" อง สัญญาเช่า
เรื" อง รายได้
เรื" อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี"ยวกับบุคคล หรื อ
กิจการที"เกี"ยวข้องกัน
เรื" อง ประมาณการหนี!สิน หนี!สินที"อาจเกิดขึ!น
และสิ นทรัพย์ที"อาจเกิดขึ!น
เรื" อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขาย
และการดําเนินงานที"ยกเลิก
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม" กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที" มีการปรับปรุ ง ซึ" งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ" งเกี" ยวข้องกับกองทุนรวมและยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถื อ
ปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที" เปลี"ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี! (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที" 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที" 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที" 1 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื" อง ส่วนงานดําเนินงาน
เรื" อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ" งจูงใจที"ให้แก่ผเู ้ ช่า

เรื" อง การประเมินเนื!อหาสัญญาเช่าที"ทาํ ขึ!นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
เรื" อง การเปลี"ยนแปลงในหนี!สินที"เกิดขึ!นจากการ
รื! อถอน การบูรณะ และหนี!สินที"มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื" อง การประเมินว่า ข้อตกลง ประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที" 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื" อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุน การรื! อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที" 5 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื" อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที" 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื" อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที" 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื" อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที" 18 (ปรับปรุ ง 2557)
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม" กี ารปรับปรุง (ต่อ)
3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ"งมีผลบังคับใช้ ณ วันที" 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี!
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 4 (ปรับปรุ ง 2557) เรื" อง สัญญาประกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที" 4 ถื อปฏิ บัติ กับ สัญญาประกันภัย ทั!ง หมด (รวมถึ ง สัญ ญา
ประกันภัยต่อ) ที" กิจการเป็ นผูอ้ อกและสัญญาประกันภัยต่อที" กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี!ไม่เกี"ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนรวม

2.3

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในอสังหาริ มทรั พ ย์แ สดงด้วยมูล ค่า ยุติ ธรรม บริ ษ ัทจัดการกองทุ น กําหนดราคายุติ ธรรมของ
เงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า ว ณ วัน ที" ใ นงบการเงิ น งวดแรกที" ไ ด้ซ!ื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ม าโดยใช้ร าคาทุ น จากการ
ซื! ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าว ณ วันที" ในงบการเงินงวดถัดไป
โดยใช้ร าคาประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น อิ ส ระที" ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ซึ"งบริ ษทั จัดการกองทุนจะจัดให้มีการประเมินค่าใหม่ทุกสองปี นับแต่วนั ที"มีการประเมินค่าเพื"อ
ซื! อหรื อเช่ า อสังหาริ มทรั พย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมิ น ค่าทุ ก ปี นับแต่วนั ที" มีการประเมิ นค่ า
ครั! งล่ าสุ ด บริ ษ ัทจัด การกองทุ น จะไม่ แต่ งตั!งบริ ษ ัทประเมิ นค่ าทรั พย์สิ นรายใดรายหนึ" งให้ ประเมิ นค่ า
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อเกิน 2 ครั!ง
กําไรหรื อขาดทุนที" ยงั ไม่เกิดขึ!นจากการเปลี"ยนมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จะถูกรับรู ้
ในงบกําไรขาดทุนในงวดที"เกิด

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสดรวมถึ ง บัญ ชี เงิ นฝากออมทรั พย์กับ ธนาคาร และเงิ นลงทุ น ระยะสั!น
ที"มีสภาพคล่องสูง ซึ"งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที"ได้มา
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

ลูกหนีค! ่ าเช่ า
ลูกหนี! ค่าเช่ารับรู ้เริ" มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี! และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที" เหลืออยู่หักด้วย
ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ ซึ"งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ!นปี ค่าเผื"อหนี! สงสัยจะสู ญ หมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี! ค่าเช่าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที"คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี! ค่าเช่า หนี! สูญ
ที"เกิดขึ!นระหว่างปี จะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ"งของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

2.6

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบี!ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี!ยที"แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.7

ภาษีเงินได้
กองทุนรวมนี!เป็ นกองทุนที"ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีสาํ รองภาษีเงินได้นิติ
บุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี!

3

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นดังนี!
1) ในกรณี ที"กองทุนรวม มีกาํ ไรสุ ทธิ ในแต่ละปี บริ ษทั จัดการกองทุนจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ที" ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี กําไรที" ปรับปรุ งแล้วหมายความว่า กําไรสุ ทธิ ที"หัก
กําไรที" ย งั ไม่เกิ ดขึ! นจากการประเมิ นค่ าหรื อการสอบทานการประเมิ นค่าอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสั ง หาริ มทรั พย์ร วมทั!ง ปรั บ ปรุ ง ด้วยรายการอื" นตามแนวทางที" สํา นักงานคณะกรรมการหลักทรั พย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด เพื"อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
2) ในกรณี ที"กองทุนรวมมีกาํ ไรสะสม บริ ษทั จัดการกองทุนอาจจ่ายเงิ นปั นผลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้
โดยการจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ"มขึ!นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที"มีการจ่ายเงินปั นผลนั!น
ในการพิจารณาจ่ ายเงิ นปั นผล ถ้าเงิ นปั นผลระหว่างกาลที" จะประกาศจ่ ายต่อหน่ วยลงทุ นระหว่างปี บัญชี มีมูลค่า
ตํ"ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษทั จัดการกองทุนสงวนสิ ทธิ ที"จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครั!งนั!น และให้สะสมเงินปั นผล
ดังกล่าวเพื"อนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที"จะให้มีการจ่ายในงวดสิ!นปี บัญชี
14
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ประมาณการทางบัญชีทสี" ําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
กองทุนรวมมีการประมาณการทางบัญชี และการใช้ขอ้ สมมติฐานที"เกี" ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณ
การทางบัญ ชี อ าจไม่ ต รงกับ ผลที" เ กิ ดขึ! น จริ ง ประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ สมมติ ฐ านที" มี ค วามเสี" ย งอย่า งเป็ น
สาระสําคัญที" อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี! สินในรอบระยะเวลาบัญชี หน้า
มีดงั นี!
(ก) มูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์ซ" ึ งไม่มีการซื! อขายในตลาดซื! อขายคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้การ
พิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที" คาดว่าจะได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์คิดลดด้วยอัตราที" เหมาะสมกับความเสี" ยง
ที"เกี"ยวข้อง ทั!งนี!กองทุนรวมใช้ผปู ้ ระเมินอิสระในการประเมินราคาของอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ค่ าเผือ" หนีส! งสัยจะสู ญ
บริ ษทั จัดการกองทุนได้พิจารณาค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญเพื"อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี!ซ" ึงเกี"ยวพันกับ
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที"ลูกหนี! ไม่มีความสามารถในการชําระหนี! ค่าเผื"อหนี! สงสัยจะสู ญนั!น
เป็ นผลมาจากการที"บริ ษทั จัดการกองทุนได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ" งการประเมินนั!นอยูบ่ น
พื!นฐานเกี"ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ที"ทาํ ให้ทราบหรื อระบุได้วา่ จะมีการ
ผิดนัดชําระหนี! และการพิจาณาแนวโน้มของตลาด

5

การจัดการความเสี"ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุ นรวม ในการบริ หารทุ นของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นนั!น เพื"อดํารงไว้ซ" ึ งความสามารถในการ
ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื" องของกองทุ นรวม เพื"อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี" มี
ส่วนได้เสี ยอื"น และเพื"อดํารงไว้ซ" ึงโครงสร้างของทุนที"เหมาะสมเพื"อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื"อลดภาระหนี!สินที"อาจเกิดขึ!น
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6

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามราคายุตธิ รรม

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตน้ ปี
ขาดทุนสุทธิที"ยงั ไม่เกิดขึ!นจากการประเมินราคาระหว่างปี
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์สิ!นปี

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

829,300,000
(6,630,000)
822,670,000

831,000,000
(1,700,000)
829,300,000

เมื"อวันที" 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรมเมอร์ เคียว สมุยบุรี รี สอร์ ท เป็ น
โรงแรมขนาด 88 ห้อง ซึ" งประกอบด้วย 1) ที"ดิน จํานวน 5 แปลง เนื! อที"รวมประมาณ 13 ไร่ 27 ตารางวา 2) อาคาร
มีเนื!อที"ใช้สอยในอาคารประมาณ 15,772.86 ตารางเมตร ติดชายหาดแม่น! าํ กว้าง 6.5 เมตร มีสิ"งอํานวยความสะดวก
สระว่ายนํ!า ห้องอาหาร รวมถึ งที" จอดรถ คิดเป็ นจํานวนเงิ นรวม 828 ล้านบาท ที" ดินและอาคารดังกล่าวตั!งอยู่ที"
เลขที" 26/24 ซอยวัดหน้าพระลาน ตําบลแม่น! าํ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สําหรับปี สิ! นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้ว่าจ้างบริ ษทั ประเมินราคาอิสระได้แก่ บริ ษทั จี.ดับบลิว.
บราเธอร์ เอสเตท จํา กัด ประเมิ น ราคาเงิ น ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ดัง กล่ า ว โดยใช้วิธี พิ จ ารณาจากรายได้
(Income Approach) ซึ" งได้มาจากผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้สุทธิ โดยพิจารณาจากระยะเวลาประมาณการ
10 ปี และมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของสิ น ทรั พ ย์ ณ สิ! น ปี ที" 10 ตามรายงานลงวัน ที" 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 ณ วัน ที"
30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้ปรั บมูลค่าเงิ นลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์เป็ นราคายุติธรรมใหม่มูลค่า 822.67
ล้านบาท และบันทึกขาดทุนสุทธิที"ยงั ไม่ได้เกิดขึ!นจากเงินลงทุนไว้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี จํานวน 6.63 ล้านบาท
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังนี!

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
- ธนาคาร ซิต! ีแบงก์ เอ็น.เอ
รวม

เงินต้ น
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

อัตราดอกเบีย! ต่ อปี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,436,372
2,436,372

0.05 - 0.10

2,385,512
2,385,512

0.10
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
8

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ณ วันที" 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หน่ วยลงทุ นที" จดทะเบี ยน ออกจําหน่ ายและชําระแล้วมีจาํ นวน
82,800,000 หน่วย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท
รายการเคลื"อนไหวของหน่วยลงทุนมีดงั นี!
พ.ศ. 2558
จํานวน
หน่ วยลงทุน

บาท

พ.ศ. 2557
จํานวน
หน่ วยลงทุน

บาท

หน่วยลงทุนที"จดทะเบียน ออกจําหน่าย
และชําระแล้ว
ยอดต้นปี
ออกจําหน่ายหน่วยลงทุน
ยอดสิ!นปี

82,800,000

828,000,000

82,800,000

828,000,000

82,800,000
82,800,000

828,000,000
828,000,000

82,800,000
82,800,000

828,000,000
828,000,000

รายการเคลื"อนไหวของกําไรสะสม มีดงั นี!

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก การ(ลดลง)เพิ"มขึ!นสุทธิในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานระหว่างปี
หัก จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9)
ยอดคงเหลือสิ!นปี

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

22,206,955
(22,264,517)
(6,624,000)
(6,681,562)

41,427,393
38,739,562
(57,960,000)
22,206,955
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
9

เงินปันผล
รายละเอียดเงินปั นผลสําหรับปี สิ!นสุดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีดงั ต่อไปนี!

ครั!งที"
1

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด

วันทีจ" ่ าย

1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 26 กันยายน พ.ศ. 2557

อัตราต่ อ
หน่ วยลงทุน
บาท
0.08

รวมเป็ นเงิน
ล้ านบาท
6.62
6.62

มีมติงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เนื"องจากกองทุนรวมไม่ได้รับค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว
รายละเอียดเงินปั นผลสําหรับปี สิ!นสุดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี!
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ครั!งที"

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด

วันทีจ" ่ าย

1
2

1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

23 กันยายน พ.ศ. 2556
28 มีนาคม พ.ศ. 2557

อัตราต่ อ
หน่ วยลงทุน
บาท
0.35
0.35

รวมเป็ นเงิน
ล้ านบาท
28.98
28.98
57.96

ค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คํานวณด้วย
อัตราดังต่อไปนี!
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั จัดการกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทุนรวม เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม" ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื"นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
คํานวณโดยบริ ษทั จัดการกองทุนและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ค่ าธรรมเนียม (ต่อ)
ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม จะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื"นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม คํานวณ
โดยบริ ษทั จัดการกองทุน และรับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทั!งนี! ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื"น ๆ ตามที"เกิดจริ ง อาทิเช่น
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจสิ นทรัพย์ของกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิ จ
เฉพาะ หรื อภาษี อื"นใดในทํานองเดี ยวกัน) ของมูลค่าสิ นทรั พย์สุทธิ ของกองทุ นรวม คํานวณโดยบริ ษทั จัดการ
กองทุนและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
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รายการกับกิจการทีเ" กีย" วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที"เกี"ยวข้องกันกับกองทุนรวม หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที"มีอาํ นาจควบคุมกองทุนรวม หรื อถูกควบคุม
โดยกองทุ นรวม ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับกองทุ นรวม รวมถึ งกิ จการ
ที"ทาํ หน้าที" ถือหุ ้น กิ จการย่อย และกิ จการที"เป็ นกิ จการย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี! บุคคลหรื อกิ จการที" เกี" ยวข้องกัน
ยังหมายถึงกิจการร่ วมและบุคคลซึ" งถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับกองทุ นรวม ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกองทุ นรวม ตลอดทั!งสมาชิ กในครอบครั ว
ที"ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที"เกี"ยวข้องกับบุคคลเหล่านั!น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที" เกี"ยวข้องกันกับกองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคํานึ งถึง
เนื!อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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รายการกับกิจการทีเ" กีย" วข้ องกัน (ต่อ)
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการที"เกี"ยวข้องกันเป็ นดังนี!
ชื"อบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี
-พริ นซิเพิล จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนของกองทุน

รายการที"มีสาระสําคัญกับกิจการที"เกี"ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี!
รายได้และค่าใช้จ่ายที"มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ!นสุดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงั นี!

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี - พริ นซิเพิล จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

5,558,865
926,478

5,571,228
928,538

ยอดคงเหลือกับกิจการที"เกี"ยวข้องกัน ณ วันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงั นี!

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี - พริ นซิเพิล จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
12

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

2,753,524
458,921

2,762,131
460,355

การจัดการความเสี"ยงทางการเงิน
ณ วันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมต้องเผชิญกับความเสี" ยงทางการเงินที"สาํ คัญ ได้แก่ ความเสี" ยงจากอัตรา
ดอกเบี!ย ความเสี" ยงด้านการให้สินเชื"อ และความเสี" ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี"ยงด้ านอัตราดอกเบีย!
ความเสี" ยงจากอัตราดอกเบี! ย คื อ ความเสี" ย งที" มู ลค่ าของเครื" อ งมื อ ทางการเงิ นจะเปลี" ยนแปลงไปเนื" องจากการ
เปลี"ยนแปลงของอัตราดอกเบี! ยในท้องตลาด สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที" อาจทําให้กองทุนรวมมีความเสี" ยงจากอัตรา
ดอกเบี!ย ได้แก่ เงินฝากธนาคาร
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การจัดการความเสี"ยงทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี"ยงด้ านการให้ สินเชื"อ
ความเสี" ยงด้านการให้สินเชื"อ คือ ความเสี" ยงที"คู่สญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ" งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี" ยงด้านการให้สินเชื"อเกิดจากความเสี" ยงในการจัดการเรี ยกเก็บค่าเช่า
กองทุนมีความเสี" ยงเกี"ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื"อ เนื" องจากมีลูกค้าเพียงรายเดียว ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที"
รับรู ้ในงบดุลถือเป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสี" ยงที"อาจเกิดขึ!น
ความเสี"ยงด้ านสภาพคล่ อง
จํานวนเงินสดที"มีอย่างเพียงพอแสดงถึงการจัดการความเสี" ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุนแสดงให้เห็นได้จากทุนที"ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ"งเพียงพอกับกิจกรรมของกองทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี! สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามที"ปรากฏ
ในงบการเงินมีมูลค่าที"ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกกําหนดให้รายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที" นาํ เสนอให้ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุคคลที" มีหน้าที" ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ"งพิจารณาว่าเป็ นผูท้ ี"ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
กองทุนรวมดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคือ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และดําเนินงานในประเทศไทยเท่านั!น
รายได้และค่าใช้จ่ายจากส่ วนงานนี! เป็ นตัวเลขเดี ยวกันกับที" แสดงในงบกําไรขาดทุน ดังนั!นจึ งไม่มีความจําเป็ น
ในการแสดงข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
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ภาระผูกพัน
กองทุนรวมมีภาระผูกพันที"จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยม
นายทะเบียนตามเงื"อนไขที"ระบุในสัญญาหรื อบันทึกข้อตกลง
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คดีฟ้องร้ อง และอืน" ๆ
15.1 บริ ษทั สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จํากัด (“ผูเ้ ช่า”) ซึ" งเป็ นผูเ้ ช่าเพียงรายเดียวของกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามเงื"อนไข
ของสัญญาเช่าโดยผิดนัดการชําระค่าเช่าตั!งแต่วนั ที" 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที" 4 เมษายน พ.ศ. 2558
รวมทั!งสิ! น 69,254,765 บาท กองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการบังคับหลักประกันตามหนังสื อคํ!าประกันที"ออกโดย
ธนาคารในประเทศแห่งหนึ"ง(“ธนาคาร”) อย่างไรก็ตามธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามภาระคํ!าประกันวงเงิน
67,000,000 บาท เนื"องจากผูเ้ ช่าขอให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินให้กบั กองทุนรวม ด้วยเหตุที"ผเู ้ ช่าปฏิเสธการ
ปฏิ บัติ ผิ ด สัญ ญาเช่ า ดัง นั!น กองทุ น รวมจึ ง บอกเลิ ก สัญ ญาเช่ า โดยมี ผ ลให้ สั ญ ญาเช่ า สิ! น สุ ด ลงในวัน ที"
4 เมษายน พ.ศ. 2558 และเรี ยกร้องให้ผเู ้ ช่าส่ งมอบทรัพย์สินที"เช่าคืนรวมถึงโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมและกิจการที"เกี"ยวข้องให้แก่กองทุนรวม แต่ผเู ้ ช่าได้ปฏิเสธการส่ งมอบทรัพย์สินที"เช่าคืนแก่กองทุนรวม
และยังคงใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างต่อเนื"อง
ดังนั!น กองทุนรวมจึงได้สาํ รองค่าเผื"อหนี! สงสัยจะสู ญไว้เป็ นจํานวน 71,237,942 บาท สําหรับค่าเช่าค้างรับ
เป็ นจํานวน 69,254,795 บาท และดอกเบี!ยค้างรับสําหรับช่วงเวลาตั!งแต่วนั ที" 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที"
4 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็ นจํานวน 1,983,147 บาท และหลังวันที" 4 เมษายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้หยุด
รับรู ้รายได้ค่าเช่าและรายได้อื"นตามสัญญาเช่า ทั!งนี! บริ ษทั จัดการกองทุนได้เลื"อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม
การจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนออกไปให้สอดคล้องกับค่าเช่าที"คงค้าง
สําหรับปี สิ! นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายหนี! สูญและหนี! สงสัยจะสู ญรวมเป็ น
จํานวน 60,091,366 บาท ซึ" งเกิดจากหนี! สูญที"เกิดจากการกลับรายการรายได้ค่าเช่าที"รับรู ้ตามเกณฑ์เส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าจํานวน 7,078,082 บาท และการสํารองค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญไว้เป็ นจํานวน 53,013,284 บาท
15.2 เมื"อวันที" 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูเ้ ช่าได้ยื"นฟ้ องกองทุนรวมและผูท้ ี" เกี"ยวข้อง กล่าวคือ ผูจ้ ดั การกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และเจ้าหน้าที"ของบริ ษทั จัดการ รวม 10 คน เป็ นจําเลย ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
ตามคดีหมายเลขดําที" พ.698/2558 เพื"อเพิกถอนหนังสื อบอกเลิกสัญญาเช่า และเรี ยกร้องค่าเสี ยหายในมูลเหตุ
ละเมิ ด โดยมี จาํ นวนทุ น ทรั พ ย์ 350,000,000 บาท โดยกองทุ น รวมได้รั บหมายเรี ยกและสํา เนาคํา ฟ้ อง
คดีดงั กล่าวเมื"อวันที" 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในการนี! กองทุนรวมได้มอบหมายให้บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี" จํากัด เป็ นทนายความต่อสูค้ ดีดงั กล่าวรวมทั!งดําเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
15.3 เมื"อวันที" 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้มอบหมายให้บริ ษทั กฎหมาย เอชเอ็น พี จํากัด ยื"นฟ้ อง
ธนาคารต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ตามคดี หมายเลขดําที" พ.1320/2558 ระหว่างกองทุ นรวมในฐานะโจทก์ กับ
ธนาคารในฐานะจําเลย ในข้อหาหรื อฐานความผิด “คํ!าประกัน” โดยมีจาํ นวนทุนทรัพย์ 67,000,000 บาท
(ตามวงเงินที"ระบุไว้ในหนังสื อคํ!าประกัน)
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คดีฟ้องร้ อง และอืน" ๆ (ต่อ)
15.4 เมื" อวันที" 30 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2558 ผูเ้ ช่ า ได้ยื"นฟ้ องกองทุ นรวมและผูท้ ี" เกี" ยวข้อง กล่าวคื อ บริ ษทั จัดการ
กรรมการผูม้ ี อาํ นาจ และทนายความของบริ ษทั จัดการ รวม 11 คน เป็ นจําเลย ต่ อศาลแพ่ง กรุ งเทพใต้
ตามคดีหมายเลขดําที" พ.1475/2558 การยื"นฟ้ องดังกล่าวเพื"อให้ชดใช้ค่าเสี ยหายจากการที" จาํ เลยทั!งสองได้
จัดทําและส่งหนังสื อฉบับลงวันที" 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ไปถึงผูค้ ! าํ ประกันทั!งสี" ราย ทําให้โจทก์ได้รับความ
เสี ยหายเกี"ยวกับชื"อเสี ยง เกียรติคุณ และเสี ยหายต่อทางทํามาหากิน และทางเจริ ญของโจทก์ โดยมีจาํ นวนทุนทรัพย์
350,000,000 บาท ในการนี! กองทุ นรวมได้ม อบหมายให้บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็น ซี" จํา กัด เป็ น
ทนายความต่อสูค้ ดีดงั กล่าวรวมทั!งดําเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
15.5 เมื" อวันที" 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองทุ นรวมได้มอบหมายให้บริ ษ ัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็ นซี" จํากัด
ยื"นฟ้ องผูเ้ ช่าและผูค้ ! าํ ประกัน รวม 5 ราย ต่อศาลจังหวัด เกาะสมุย ตามคดี หมายเลขดําที" 158/2558 คดี ความ
ดังกล่าวเป็ นคดีระหว่างกองทุนรวมในฐานะโจทก์ กับผูเ้ ช่าและผูค้ ! าํ ประกัน 5 รายในฐานะจําเลย เพื"อเรี ยกค่าเช่า
ค้างชําระและค่าเสี ยหายและเพื"อบังคับให้ผเู ้ ช่าออกจากพื!นที" โดยมีจาํ นวนทุนทรัพย์ท! งั สิ!น 89,557,699 บาท
15.6 เมื"อวันที" 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้รับหมายเรี ยกจากสถานี ตาํ รวจภูธร บ่อผุด เกาะสมุย ด้วยเหตุที"
ผูเ้ ช่าแจ้งความกล่าวหาว่ากองทุนรวม “ร่ วมกันหมิ"นประมาทโดยการโฆษณา” ในการนี! กองทุนรวมได้วา่ จ้าง
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี" จํากัด เป็ นทนายความต่อสู ้คดี ดงั กล่าว รวมทั!งดําเนิ นการใดๆ ตามกฎหมาย
เพื"อปกป้ องสิ ทธิและผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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