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ตัง! แต่ วันที" 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที" 30 มิถุนายน 2561
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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
วันที! 28 กันยายน 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2560 ของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (กองทุนรวม) ตังแต่
" วันที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที! 30 มิถุนายน
2561 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยผลประกอบการของกองทุนรวมในปี ที!ผ่านมา กองทุนรวมขาดทุน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ณ วันที! 30 มิ ถุนายน 2561 เท่ากับ 608.20 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
เท่ากับ 7.3453 บาท โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวันที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที! 30 มิถนุ ายน 2561
กองทุนรวมมี รายได้ จากค่าเช่าชั!วคราว รายได้ จากดอกเบี "ยและรายได้ อื!น ๆ รวมทัง" สิน" 7,102,194 บาท
และมีค่าใช้ จ่ายรวมทัง" สิ น" 42.83 ล้ านบาท เนื!องจากกองทุนรวมถูกเรี ยกเก็บค่าภาษี โรงเรื อนและที!ดิน
จํานวน 31,457,935 บาท (รายละเอียดตามหัวข้ อ การประเมินภาษี โรงเรื อนและที!ดินเพิ!มเติม หน้ า 10) ทํา
ให้ กองทุนรวมขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ 35,724,338 ล้ านบาท และเมื!อพิจารณาร่วมกับรายการขาดทุน
สุทธิที!ยงั ไม่เกิดขึ "นจากเงินลงทุนจํานวน 45.20 ล้ านบาท อันเนื!องมาจากราคาประเมินของทรัพย์สินที!ลดลง
กองทุนรวมจะมีสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานลดลงในรอบการดําเนินงานเดียวกันนี "จํา นวน 80.92 ล้ าน
บาท โดยกองทุนรวมไม่มีการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการในปี 2560
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในไตรมาสที!สองของปี 2561 และแนวโน้ มปี 2561 ดังนี " เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที!สองของปี
2560 ขยายตัวร้ อยละ 4.6 ปรับลดลงเมื!อเทียบกับจากการขยายตัวร้ อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้ า รวม
ครึ!งปี แรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 4.8
ในส่วนของสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้ อยละ 9.4 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้ อยละ
12.8 ในไตรมาสแรก ตามการชะลอตัวลงของจํานวนและรายรับจากนักท่องเที!ยวชาวต่างประเทศ โดยใน
ไตรมาสนี "มีจํานวนนักท่องเที!ยวต่างประเทศ 8.87 ล้ านคน เพิ!มขึ "นร้ อยละ 9.1 และรายรับจากนักท่องเที! ยว
ต่างประเทศ 442.61 พันล้ านบาท เพิ!มขึ "นร้ อยละ 12.1 อัตราการเข้ าพักเฉลี!ยอยู่ที!ร้อยละ 71.4 เพิ!มขึ "นจาก
ร้ อยละ 67.5 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน รวมครึ! งแรกของปี 2561 ภาคการผลิตสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารขยายตัวร้ อยละ 11.1 ปรับตัวดีขึ "นจากการขยายตัวร้ อยละ 6.0 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
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จํานวนนักท่องเที!ยวต่างประเทศเพิ!มขึ "นร้ อยละ 12.5 รายรับจากนักท่องเที!ยวต่างประเทศอยู่ที! 1,015.9
พันล้ านบาท และอัตราการเข้ าพักเฉลี!ยอยูท่ ี!ร้อยละ 73.5
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดการณ์ว่า จะขยายตัวร้ อยละ 4.2 ถึง 4.7 โดยมีปัจจัยจาก (1) การปรับตัวดีขึ "นของเศรษฐกิจโลกซึ!งทํา
ให้ การส่งออกและภาคการผลิตที!สําคัญขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื!อง (2) แรงขับเคลื!อนจากการใช้ จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐที!ยงั มี แนวโน้ มเพิ!มขึ "นตามการ
เบิกจ่ายและความคืบหน้ าของโครงการลงทุนของภาครั ฐ (3) การฟื "นตัวที!ชัดเจนมากขึน" ของการลงทุน
ภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ "นของอัตราการใช้ กําลังการผลิ ตภาคในอุตสาหกรรม การปรับตัวดีขึ "นของ
ความเชื!อมัน! ในภาคธุรกิจและความคืบหน้ าของการลงทุนในโครงสร้ างพื "นฐานที!สําคัญ ๆ และ (4) การ
ปรับตัวดีขึ "นของฐานรายได้ ในระบบเศรษฐกิจ ที!มีความชัดเจนมากขึน" ตามลําดับ ทัง" นี " คาดว่ามูลค่าการ
ส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อยละ 10.0 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 4.1 และ
4.4 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทัว! ไปอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.9 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 8.4 ของ
GDP
สุดท้ ายนี " บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที!ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริ ษัทจะ
บริ หารจัดการกองทุนรวมโดยคํา นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสํา คัญภายใต้ หลักธรร
มาภิบาล เพื!อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
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ข้ อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
ชื!อกองทุน (ไทย)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

ชื!อกองทุน (อังกฤษ)

Samui Buri Property Fund

ชื!อย่อ

SBPF

ประเภทโครงการ

หลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับ
ซื "อคืนหน่วยลงทุน

ประเภทการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์

อายุโครงการ

ไม่กําหนดอายุโครงการ

วันที!เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน วันที! 18 สิงหาคม 2553
จํานวนเงินทุน

828,000,000 บาท

บริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็นเอ จํากัด สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
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วัตถุประสงค์การลงทุน
เพื! อ ระดมเงิ น ทุ น จากนั ก ลงทุ น ทั! ว ไป โดยนํ า เงิ น ที! ไ ด้ จากการระดมเงิ น ทุ น ไปลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเน้ นการลงทุนระยะยาวในโครงการที!สร้ างผลตอบแทนต่อเนื!อง โดยการซื "อ
และ/หรื อเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง
เปลี!ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที!กองทุนรวมได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่า จะ
เป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อดําเนินการอื!นใดเพื!อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื!อมุ่งก่อให้ เกิด
รายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื!น และ/หรื อ
หลักทรัพย์อื!น และ/หรื อการหาดอกผลอื!นโดยวิธีอื!นใด ตามกําหนดกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมาย
อื!นใดที!เกี!ยวข้ องกําหนด
การเปลียนชื อกองทุน
เดิมชื!อ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ# เมอร์ เคียว สมุย (MSPF) และได้ รับอนุมตั ิให้
เปลี!ยนชื!อกองทุนตามมติที!ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั ง" ที! 1/2556 เปลี!ยนเป็ น กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
สมุยบุรี (SBPF) โดยมีผลตังแต่
" วนั ที! 1 เมษายน 2557
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์
การเปลี"ยนแปลงในข้ อกฎหมายที"สาํ คัญ
ลักษณะทรัพย์สินและรายละเอียดทีตัง!
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท เป็ นโรงแรมขนาด 88 ห้ อง ตังอยู
" ่บนที!ดินโฉนดเลขที! 10775, 10779
และ น.ส.3ก. เลขที! 1274, 1275 และ 2035 มีเ นือ" ที!ประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ตัง" อยู่ที! เลขที!
26/24 ซอยวัดหน้ าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตําบลแม่นํ "า อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี โดยกองทุนรวมได้ ลงทุนในที!ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบกิจการโรงแรม
รายละเอียดที!ดนิ จํานวน 5 แปลง
ลําดับที"

โฉนดเลขที"

เลขที"ดนิ

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

เนือ! ที"
งาน
2
1
1
3
0

ตารางวา
32
90
05
27

โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท มี เ นื อ" ที! ใช้ สอยในอาคาร ประมาณ 15,722.86 ตารางเมตร ติด
ชายหาดแม่นํ "า กว้ าง 65 เมตร มีสิ!งอํานวยความสะดวก สระว่ายนํ "า ห้ องอาหาร ไว้ บริ การนักท่องเที!ยวที!มา
พัก รวมถึงที!จอดรถยนต์ซงึ! รองรับรถยนต์ได้ ประมาณ 80 คัน
รายละเอียดห้ องพักโรงแรม
ลําดับ
1
2
3

ลักษณะห้ อง
ดีลกั ซ์
ดีลกั ซ์ พูล
พูลวิลล่า
รวม

จํานวน/ห้ อง
48
12
28
88
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การตกแต่ง ของโรงแรมเป็ นลักษณะสถาปั ตย์ ท รงไทยประยุกต์ พร้ อมสิ! ง อํ า นวยความสะดวก
ภายในห้ องพักตามมาตรฐานของโรงแรม 4 - 5 ดาว ทัว! ไปคือ เครื! องปรับอากาศ นํ "าอุ่น - เย็น อ่างอาบนํ "า
โทรทัศน์ ตู้เย็น ระบบอินเตอร์ เน็ทไร้ สาย
ห้ องพักแบบวิลล่า ประกอบด้ วยสิ!งอํานวยความสะดวกเหมือนห้ องพักปกติ แต่เพิ!มในส่วนของ
ห้ องรับแขก อ่างอาบนํ "า จากุชชี! สระว่ายนํ "าส่วนตัวหน้ าห้ องพัก
ในส่วนกลางของโรงแรมยังมีการตกแต่งล็อบบีส" ไตล์ไทยประยุกต์ และในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมมี
การจัดสวนหย่อมด้ วยต้ นไม้ นานาชนิดเพื!อสร้ างความร่มรื! นให้ กบั ภายในโครงการ ประกอบกับทางโรงแรม
มีพื "นที!ติดชายหาด และมีที!นงั! สําหรับเล่นนํ "าทะเลและอาบแดดสําหรับนักท่องเที!ยวไว้ คอยบริ การรวมทัง"
สระว่ายนํ "าขนาดใหญ่พร้ อมห้ องฟิ ตเนสที!มีอปุ กรณ์ออกกาลังกายอยู่ติดกับชายหาด และภัตตาคารซึ!งมีไว้
บริการกับแขกที!มาพัก
นอกจากนีท" างโรงแรม มีห้องประชุมสัมมนาไว้ คอยบริ การเพื!อตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ า ทังบริ
" ษัทเอกชนและหน่วยงานราชการที!มีความต้ องการในการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที! ด้ วย
สถานที!ที!มีความสะดวกและด้ วยอุปกรณ์ที!ทนั สมัย
มูลค่ าทรั พย์ สินของกองทุนรวม (ข้ อมูล ณ วันที! 30 มิถุนายน 2561)
ประเภททรัพย์สิน
ที!ตงทรั
ั " พย์สิน
ชื!อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สินจากการประเมิน
วันที!ประเมิน/สอบทานมูลค่า
ระยะเวลาการประเมินมูลค่า
วิธีการประเมินมูลค่า

ที!ดนิ พร้ อมสิ!งปลูกสร้ าง
เลขที! 26/24 ซอยวัดหน้ าพระลาน ถนนสายรอบเกาะ ตําบลแม่นํา"
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จํากัด
601,400,000 (หกร้ อยหนึง! ล้ านสี!แสนบาทถ้ วน)
27 มีนาคม 2561
2 เมษายน 2560 – 26 มีนาคม 2561
ผู้ป ระเมิ น พิ จ ารณาประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น โดยวิ ธี พิ จ ารณาจาก
รายได้ (Income Approach) แบบ Discounted Cash Flow
หน้ า 6
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Technique (DCF) ภายใต้ สมมติฐานการประเมินมูลค่าตามระดับ
ความสามารถทางธุ ร กิ จ (Property Level) ซึ!ง จะมี ร ายได้ และ
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานตามเกณฑ์ตลาดทัว! ไป โดยไม่ได้ พิจารณา
ถึงรายได้ ตามเงื! อนไขในสัญญาจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(สัญญาเช่าที!ดนิ พร้ อมสิ!งปลูกสร้ างเดิม) และ/หรื อ รายได้ ตามเงื!อนไข
ในสัญญาเช่าทรัพย์สินชัว! คราว รวมทังค่
" าใช้ จ่ายอันเกี!ยวเนื!องกับการ
บริหารกองทุนรวม
รายละเอียดเกี!ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการ
สําหรั บรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561
ในรอบปี บัญชีที!ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ!มเติม
รายละเอียดเกี!ยวกับการจําหน่ ายหรื อการโอนสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการสําหรั บ
รอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561
ในรอบปี บัญชีที!ผา่ นมา ไม่มีการจําหน่ายหรื อการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจัดหาผลประโยชน์โดยการนําทรัพย์สินออกให้ บริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จํากัด เช่า
เป็ นระยะเวลา 15 ปี อย่างไรก็ตาม สัญญาดังกล่าวได้ ถูกยกเลิกโดยมีผลตังแต่
" วนั ที! 4 เมษายน 2558
เนื!องจากผู้เช่าผิดสัญญาเช่า
บริษัทจัดการได้ จดั ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง" ที! 1/2560 เพื!อพิจารณาผลการสรรหาผู้ซื "อทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมในวันที! 14 กรกฎาคม 2560 (ตามมติการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง" ที! 1/2559 เมื!อวันที!
16 ธันวาคม 2559) อย่างไรก็ตาม บริ ษัท เฟดเดอรัล เซอร์ วิส จํากัด ซึ!งเสนอซื "อในราคา 550 ล้ านบาท ได้
แจ้ งยกเลิกข้ อเสนอซื "อทรัพย์สินในวันที! 13 กรกฎาคม 2560 ทําให้ ไม่มีการพิจารณาในเรื! องดังกล่าว
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ที!ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวจึงได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการสรรหาผู้
เช่าใหม่ และให้ บริ ษัท สมุยบุรี จํากัด เป็ นผู้เช่าชัว! คราวเป็ นระยะเวลา 12 เดือน (วันที! 1 สิงหาคม 2560 –
31 กรกฎาคม 2561) อัตราค่าเช่าเดือนละ 600,000 บาท ในระหว่างที!ดําเนินการสรรหาผู้เช่ารายใหม่
บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการสรรหาผู้เช่ารายใหม่โดยการเปิ ดประมูล กําหนดการยื!นซองประมูลใน
วันที! 16 มีนาคม 2561 ซึ!งผลการยื!นซองประมูลเป็ นผู้เช่าโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท มีผ้ ูยื!นซองประมูล 1
ราย แต่เนื!องจากผู้ยื!นซองประมูลดังกล่าวไม่ยื!นเอกสารและข้ อมูลประกอบการพิจารณาให้ ครบถ้ วนตามที!
บริษัทจัดการร้ องขอ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื!นซองประมูลรายดังกล่าวต่อไปได้
ดังนัน บริ ษัทจัดการจึงได้ เจรจาเงื"อนไขการต่อสัญญาเช่าชัว" คราวกับบริ ษัท สมุยบุรี จํากัด ซึ"งเป็ นผู้
เช่าชัว" คราวในปั จจุบนั ออกไปอีก 3 ปี โดยมีเงื"อนไขหลัก สรุปได้ ดงั นี
เงื"อนไขการเช่า
ระยะเวลาการเช่า

ค่าเช่า

3 ปี (วันที" 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2564)

ปี ที" 1 เดือนละ 500,000 บาท หรื อเท่ากับ 6,000,000
บาทต่อปี

หมายเหตุ
ระยะเวลาการเช่าชัว" คราวปั จจุบนั 1 ปี (วันที" 1 สิงหาคม
2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
เพิ"มจากระยะเวลาการเช่าชัว" คราวจาก 1 ปี เป็ น 3 ปี
ปั จจุบนั ค่าเช่าเดือนละ 600,000 บาท
ค่าเช่าในปี แรกลดลงรวม 1,200,000 บาท

ปี ที" 2 เดือนละ 600,000 บาท หรื อเท่ากับ 7,200,000
บาทต่อปี
ปี ที" 3 เดือนละ 700,000 บาท หรื อเท่ากับ 8,400,000
บาทต่อปี

เ งิ น ล ง ทุ น เ พื" อ รวมไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท
ปรับปรุงทรัพย์สนิ

ค่าเช่าในปี ที" 2 เท่ากับค่าเช่าชัว" คราวปั จจุบนั
ค่าเช่าในปี ที" 3 มากกว่าค่าเช่าปั จจุบนั 1,200,000 บาท
ค่าเช่าเฉลี" ยตลอดระยะเวลา 3 ปี จะเท่ากับค่าเช่ า
ชัว" คราวที"ได้ รับในปั จจุบนั
สัญญาเช่าชั"วคราวปั จจุบันไม่มีการลงทุนเพื"อปรับปรุ ง
ทรัพย์สิน

หากผู้ เช่ า ลงทุ น เพื" อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น น้ อยกว่ า
3,000,000 บาท ผู้เช่าจะต้ องนํ าส่วนต่างชําระให้ แก่
กองทุนรวมเป็ นค่าเช่าเพิ"มเติม
กองทุ น รวมจะเป็ นผู้ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ผนและ
งบประมาณการปรับปรุ ง รวมทังตรวจสอบปริ มาณและ
มูลค่าของงานที"ทํา
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การเลิ ก สั ญ ญา หากกองทุน รวมได้ คัด เลื อกผู้ เช่ า รายใหม่ หรื อขาย
ทรัพย์สินแก่ผ้ ูสนใจจะซือ กองทุนรวมสามารถบอกเลิก
ก่อนกําหนด

สัญญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ โดยแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่ า 120 วัน โดยผู้ เช่ า จะส่ งมอบการครอบครอง
ทรั พ ย์ สิ น ที" เ ช่ า และโอนใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ
โรงแรมและใบอนุญ าตอื" น ใด ให้ แ ก่ กองทุน รวมหรื อ
บุคคลที"กองทุนรวมกําหนด
ภาษี โรงเรื อนและ กองทุนรวมและผู้เช่า จะร่ วมกันชําระค่าภาษี โรงเรื อน
และที"ดิน โดยผู้เช่าตกลงชําระในอัตราร้ อยละ 30 และ
ที"ดิน
กองทุนรวม ตกลงชําระในอัตราร้ อยละ 70 ของจํานวน
ที"ได้ รับการประเมินจากราชการ

สัญญาเช่าชัว" คราวปั จจุบนั กองทุนรวมเป็ นฝ่ ายชําระค่า
ภาษีโรงเรือนและที"ดินทังหมด

ในการต่อสัญญาเช่าชัว" คราว บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาเงื"อนไขและข้ อเท็จจริ งเห็นว่า เนื"องจากสภาพ
ทรัพย์สินในปั จจุบนั จําเป็ นที"จะต้ องได้ รับการปรับปรุ ง และจากข้ อจํ ากัดทางการเงินของกองทุนรวม โดย
กองทุนรวมมีข้อจํากัดทางการเงิน จากกรณีที" กองทุนรวมต้ องชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที"ดินเพิ"มเติมให้ กับ
สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ"งกองทุนรวมยังอยู่ระหว่างเตรี ยมอุทธรณ์คดีฟ้องเรี ยกเงินค่าภาษี โรงเรื อน
และที"ดินคืน ในคดีหมายเลขแดงที" ภ.77/2561 ทําให้ กองทุนรวมไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที"จะลงทุนปรับปรุง
ทรั พ ย์ สิ น ด้ วยตนเอง ประกอบกั บ ข้ อกฎหมายที" กํ า หนดให้ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" ล งทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมจะต้ องมีผ้ เู ช่าเหมา ไม่สามารถบริ หารโดยการว่าจ้ างผู้บริ หารโรงแรม (Hotel
Operator) โดยตรงได้
แม้ ว่าเงื"อนไขการต่อสัญญาเช่าชัว" คราวจะมีคา่ เช่าเฉลี"ยเท่ากับสัญญาเช่าชัว" คราวฉบับปั จจุบนั แต่
กองทุนรวมจะได้ รับประโยชน์จากการลงทุนเพื"อปรับปรุ งทรัพย์สินรวมไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท รวมทัง
เงื"อนไขการบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนด ซึ"งจะเปิ ดโอกาสให้ กองทุนรวมสามารถเปิ ดรับข้ อเสนอการเช่าและ/
หรื อข้ อเสนอซือทรัพย์สินได้ ตลอดเวลา ไม่เป็ นการปิ ดกันทางเลือกอื"น ๆ ของกองทุนรวมในระหว่างการขยาย
ระยะเวลาการเช่าชัว" คราว ซึง" เป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนรวมมากกว่าเงื"อนไขในปั จจุบนั
ดังนัน บริ ษัทจัดการจึงได้ พิจารณาต่อสัญญาเช่าชัว" คราวกับบริ ษั ท สมุยบุรี จํากัด ออกไปอีก 3 ปี
ตังแต่วนั ที" 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที" 31 กรกฎาคม 2564 ตามเงื"อนไขหลักดังที"ได้ กล่าวข้ างต้ น ทังนี ใน
ระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่าชัว" คราวที"ต่อขยายออกไปนี หากบริ ษัทจัดการได้ รับข้ อเสนอการเช่าและ/หรื อข้ อเสนอ
ซือทรั พย์ สินที" เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า บริ ษัทจัดการก็ จะจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เพื"อนําเสนอผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาต่อไป
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การประเมินภาษีโรงเรื อนและที!ดนิ เพิ!มเติม
การชําระภาษีโรงเรือนและที"ดนิ ของกองทุนรวม
เมื!อวันที! 28 กรกฎาคม 2553 กองทุนรวมได้ เข้ าทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สินอันได้ แก่ ที!ดิน จํานวน
5 แปลง เนื อ" ที! รวมประมาณ 13 ไร่ 27 ตารางวา อาคารและระบบสาธารณูปโภค ที!ใช้ ประกอบกิ จการ
โรงแรมสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท (เดิมชื!อ “โรงแรม เมอร์ เคียว สมุยบุรี รี สอร์ ท โรงแรม”) จากบริ ษัท สมุยบุรี บีช
รี สอร์ ท จํากัด ซึ!งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที!กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง" แรกด้ วยมูลค่า 828,000,000 บาท เพื!อ
จัดหาผลประโยชน์จากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าว
ในวันเดียวกันกองทุนรวม ได้ เข้ าทําสัญญาให้ เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จํากัด (”ผู้เช่า”)
โดยแบ่งสัญญาเช่าเป็ น 2 ฉบับ ได้ แก่ สัญญาเช่าที!ดนิ และสิ!งปลูกสร้ าง และสัญญาเช่างานระบบสาธารณูปโภค
เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ โดยได้ จดทะเบียนสัญญาเช่าที!ดินและสิ!งปลูกสร้ างถูกต้ องตามกฎหมาย ณ สํานักงาน
ที!ดิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สาขาเกาะสมุย สัญญาเช่าทังสองฉบั
"
บมีกําหนดระยะเวลา 15 ปี ตังแต่
" วนั ที! 28
กรกฎาคม 2553 ถึงวันที! 27 กรกฎาคม 2568 โดยสัญญาเช่าดังกล่าวกําหนดให้ ผ้ เู ช่าชําระภาษี โรงเรื อน
และที!ดิน ภาษี บํารุงท้ องที! รวมตลอดถึงภาษี ป้าย และภาษี อื!นๆ ที!อาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงานราชการ ซึ!ง
สัญญาเช่าทังสองฉบั
"
บดังกล่าวได้ ถูกยกเลิกโดยมีผลสิ "นสุดสัญญาเช่าทังสองฉบั
"
บ ตังแต่
" วนั ที! 4 เมษายน
2558
ตลอดระยะเวลาการเช่า ตามสัญ ญาเช่าทัง" สองฉบับ ตัง" แต่วันที! 28 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้ นมา
สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ ประเมินและแจ้ งเรี ยกเก็บภาษีโรงเรื อนและที!ดินสําหรับทรัพย์สิ นของกองทุน
รวม โดยบริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จํากัด ในฐานะผู้เช่าเดิมได้ ชําระค่า ภาษี โรงเรื อนและที!ดินมาโดยตลอด
ดังนี "
ปี ภาษี

จํานวนเงินที"ชาํ ระค่ าภาษี
โรงเรือนและที"ดนิ (บาท)

หมายเหตุ

2553

467,276

ชําระครบถ้ วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยได้ ประเมินและเรี ยกเก็บ

2554

522,148

ชําระครบถ้ วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยได้ ประเมินและเรี ยกเก็บ
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2555

449,208

ชําระครบถ้ วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยได้ ประเมินและเรี ยกเก็บ

2556

428,270

ชําระครบถ้ วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยได้ ประเมินและเรี ยกเก็บ

2557

382,018

ชําระครบถ้ วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยได้ ประเมินและเรี ยกเก็บ

2558

360,580

กองทุนรวมบอกเลิกสัญญาเช่ามีผลตังแต่
" วนั ที! 4 เมษายน 2558

2559

431,010

กองทุนรวมบอกเลิกสัญญาเช่ามีผลตังแต่
" วนั ที! 4 เมษายน 2558

รวม

3,040,510

การประเมินภาษีโรงเรือนและที"ดนิ เพิ"มเติมย้ อนหลังเป็ นเวลา 5 ปี
ต่อมาเมื!อวันที! 24 เมษายน 2560 กองทุนรวมได้ รับหนังสือจากสํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย
เรื! อง แจ้ งให้ ชําระภาษีโรงเรื อนและที!ดิน ประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 โดยมีเนื "อหาโดยสรุปว่า ในปี
ภาษี 2559 สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย พบข้ อเท็จจริงว่า กองทุนรวมได้ นําทรัพย์สินให้ บริษัท สมุยบุรี บีช
รี สอร์ ท จํากัด เช่าตามสัญญาเช่ามีกําหนดระยะเวลา 15 ปี ตังแต่
" วันที! 28 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที! 27
กรกฎาคม 2568 มีอัตราค่าเช่าเป็ นจํานวนเงิน 724,800,000 บาท คิดเป็ นค่าเช่าปี ละ 48,320,000 บาท
กรณีนี " กองทุนรวมเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ#ในทรัพย์สินจึงเป็ นผู้มีหน้ าที!เสียภาษี โรงเรื อนและที!ดินตามกฎหมาย
เมื! อ ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วนัน" นํ า ออกให้ เช่ า จึ ง ให้ ถื อ ค่ า เช่ า เป็ นค่ า รายปี ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและที!ดิน พ.ศ. 2475 การคํานวณค่ารายปี จึงต้ องนําอัตราค่าเช่าตามสัญญา
เช่าฉบับลงวันที! 28 กรกฎาคม 2553 มาคํานวณเป็ นค่ารายปี และประเมินภาษี โรงเรื อนและที!ดินทังปี
" เป็ น
จํานวนเงิน 6,040,000 บาทต่อปี ทังนี
" " บริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จํากัด ได้ ยื!นแบบแสดงรายการเพื!อเสีย
ภาษีโรงเรื อนและที!ดนิ แทนกองทุนรวมตามสัญญาเช่าไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง สํานักงานเทศบาลนคร
เกาะสมุย จึ ง มี อํ า นาจประเมิ น ภาษี ย้ อ นหลัง ได้ เป็ นระยะเวลาไม่ เ กิ น 5 ปี ตามมาตรา 24 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและที!ดิน พ.ศ. 2475 ส่งผลให้ กองทุนรวมต้ องเสียภาษี โรงเรื อนและที!ดิน
เพิ!มเติม ดังนี "
ปี ภาษี

ค่าภาษีโรงเรื อนและที!ดนิ ชําระไปแล้ ว(บาท)

ค่าภาษีโรงเรื อนและที!ดนิ ที!ต้องชําระเพิม! เติม
(บาท)

2556

428,270

5,611,730

2557

382,018

5,657,982
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2558

360,580

5,679,420

2559

431,010

5,608,990

2560

(ยังไม่ได้ ชําระ)

6,040,000

รวม

3,040,510

28,598,122

การยื"นอุทธรณ์ คัดค้ านการประเมินภาษีโรงเรือนและที"ดนิ
เมื!อวันที! 8 พฤษภาคม 2560 กองทุนรวมได้ ยื!นอุทธรณ์คดั ค้ านการประเมินภาษี โรงเรื อนและที!ดิน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยขอให้ ยกเลิกหนังสือแจ้ งให้ ชําระภาษี โรงเรื อนและที!ดินประจําปี
2556 (เพิ!มเติม) ถึง ปี 2560 ต่อมาเมื!อวันที! 26 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์ ได้ มี
หนังสือแจ้ งคําชี "ขาดการประเมินภาษี โรงเรื อนและที!ดิน โดยชี "ขาดให้ กองทุนรวมชําระค่าภาษี โรงเรื อนและ
ที!ดนิ ตามที!สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุยประเมินค่าภาษี โรงเรื อนและที!ดนิ เพิ!มเติม
กองทุนรวมจึงชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที!ดินประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 พร้ อมด้ วยเงิน
เพิ! ม ตามกฎหมายให้ กับ สํ า นัก งานเทศบาลนครเกาะสมุย รวมเป็ นเงิ น ทัง" สิ น" 31,457,935 บาท
ประกอบด้ วยค่าภาษี โรงเรื อนและที!ดินประจําปี $%%& (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560จํานวน 28,598,122 บาท และ
เงินเพิ!มจํานวน 2,859,813 บาท เพื!อใช้ สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษี โรงเรื อนและที!ดิน ประจําปี 2556
(เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 ต่อศาลภาษีอากรกลางต่อไป
ดัง นัน" บริ ษัทจัดการจึง ได้ แต่งตัง" บริ ษัท สํ านักงานกฎหมายสยามซิ ตี " จํ ากัด เพื! อทํ าหน้ าที! เ ป็ น
ทนายความในการดําเนินการยื!นฟ้องเทศบาลนครเกาะสมุยต่อศาลภาษี อากรกลางเพื!อขอให้ เพิกถอนการ
ประเมินภาษี โรงเรื อนและที!ดิน ประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 ของเทศบาลนครเกาะสมุย และเพิก
ถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ รวมทังขอให้
"
ศาลมีคําสัง! ให้ เทศบาลนครเกาะส
มุยคืนเงินค่าภาษีโรงเรื อนและที!ดินในส่วนที!เทศบาลนครเกาะสมุยจัดเก็บเกินไปเป็ นเงินรวมทังสิ
" "น จํานวน
31,026,925 บาท พร้ อมดอกเบี "ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่วนั ที!คดี
ถึงที!สดุ เป็ นต้ นไปจนกว่าเทศบาลนครเกาะสมุยจะชําระเสร็ จสิ "นให้ แก่กองทุนรวม โดยกองทุนรวมได้ ยื!นคํา
ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเมื!อวันที! 8 กันยายน 2560 เป็ นคดีหมายเลขดําที! ภ.182/2560 ระหว่าง กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์สมุยบุรี โจทก์ กับ เทศบาลนครเกาะสมุย จําเลย ต่อมาศาลภาษี อากรกลางได้ มีคํา
พิพากษาในวันที! 23 พฤษภาคม 2561 เป็ นคดีหมายเลขแดงที! ภ.77/2561 สรุปคําพิพากษาได้ วา่
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“บริ ษัท สมุยบุรี บี ช รี สอร์ ท จํ ากัดซึ งมี หน้าที ยื นแบบแสดงรายการเพื อเสี ยภาษี โรงเรื อนและที ดิ น
แทนกองทุนรวมไม่เคยแนบสัญญาเช่าฉบับลงวันที 28 กรกฎาคม 2553 ให้แก่เทศบาลนครเกาะสมุยถื อว่า
การยื นแบบแสดงรายการเพื อเสี ยภาษี โรงเรื อนและที ดิ นของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง เทศบาลนครเกาะสมุย
จึ งมี อํานาจประเมิ นภาษี โรงเรื อนและที ดิ นกองทุนรวมย้อนหลังได้ และเทศบาลนครเกาะสมุย มี อํานาจ
ประเมิ นค่ารายปี ตามค่าเช่ าในสัญญาเช่ าฉบับลงวันที 28 กรกฎาคม 2553 ได้ เนื องจากทรัพย์ สินของ
โจทก์ยงั คงสภาพเช่นเดิ ม ค่ารายปี ทีเพิมขึ!นตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที 28 กรกฎาคม 2553 จึ งเป็ นการขึ!น
ค่ารายปี ที มี เหตุผลอันสมควร อี กทัง! ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที 20 กรกฎาคม 2560 นัน! โจทก์ มี
สิ ทธิ กําหนดอัตราค่าเช่าได้เอง จึ งเป็ นค่าเช่าที ไม่สมควรให้เช่าได้ ประกอบกับโจทก์ ไม่มีสิทธิ ขอลดค่าภาษี
โรงเรื อนและที ดิ น ดังนัน! การกํ าหนดค่ารายปี ค่าภาษี โรงเรื อนและที ดิ นประจํ าปี 2556 (เพิ มเติ ม) ถึ งปี
2560 ของเทศบาลนครเกาะสมุยและคํ าชี !ขาดของคณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว เทศบาลนครเกาะสมุยจึงไม่ต้องคื นค่าภาษี โรงเรื อนและที ดิ นประจํ าปี ภาษี 2556 (เพิ มเติ ม) ถึงปี ภาษี
2560 พร้อมดอกเบีย! แก่กองทุนรวม พิพากษายกฟ้องกองทุนรวม”
คดีนี "อยูร่ ะหว่างจัดเตรี ยมอุทธรณ์คดั ค้ านคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางดังกล่าว โดยกองทุน
รวมได้ ยื!นคําร้ องขอขยายระยะเวลาการยื!นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลภาษี อากรกลางและศาลภาษี อากร
กลางได้ มีคําสัง! อนุญาตให้ กองทุนรวมยื!นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลภาษี อากรกลางได้ ภายในวันที! 10
กันยายน 2561
หมายเหตุ
กองทุนรวมได้ ชําระภาษี โรงเรื อนและที!ดิน ประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560
พร้ อมด้ วยเงินเพิ!มตามกฎหมายให้ กับ สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย รวมเป็ นเงินทัง" สิน" 31,457,935
บาท แต่กองทุนรวมใช้ สิทธิยื!นฟ้องขอให้ ศาลภาษี อากรกลางมีคําสั!งให้ เทศบาลนครเกาะสมุยคืนเงินค่า
ภาษี โรงเรื อนและที!ดินที!เทศบาลนครเกาะสมุย จัดเก็บไปเกินเป็ นเงินรวมทังสิ
" "น จํานวน 31,026,925 บาท
พร้ อมดอกเบี "ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่วนั ที!คดีถึงที!สุดเป็ นต้ นไป
จนกว่าเทศบาลนครเกาะสมุยจะชําระเสร็จสิ "นให้ แก่กองทุนรวม ซึ!งจํานวนเงินที!ขอคืนน้ อยกว่าจํานวนเงินที!
กองทุนรวมชําระไปนัน" เนื!องจากกองทุนรวมต้ องชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที!ดินประจําปี 2560 ที!ยงั ไมได้
ชําระจํานวน 431,010 บาทให้ แก่เทศบาลนครเกาะสมุยตามกฎหมาย ดังนัน" จํานวนเงินค่าภาษี โรงเรื อน
และที!ดนิ ทังหมดที
"
!กองทุนรวมยื!นฟ้องเพื!อเรี ยกเงินคืนจึงเป็ นเงินจํานวนรวมทังสิ
" "น 31,026,925 บาท
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรม ปี 2560

ตังแต่
" ปี 2550 จนถึง 2560 มีนักท่องเที!ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย เพิ!มขึน" จาก
14.46 ล้ านคนในปี 2550 เป็ น 35.38 ล้ านคนในปี 2560 หรื อเพิ!มขึ "นเฉลี!ยร้ อยละ 9.77 ต่อปี ถึงแม้ ว่าจะมี
เหตุการณ์สําคัญ ๆ ที!มีผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที!ยวโดยรวมของประเทศเกิดขึ "นหลายครัง"

ในช่วงปี 2557 จนถึง 2560 ที!ผ่านมา จํานวนนักท่องเที!ยวพักโรงแรมปรับตัวสูงขึ "นโดยตลอด จาก
ประมาณ 100 ล้ าน คน/ครัง" เป็ นประมาณ 153 ล้ าน คน/ครัง" ซึ!งในจํานวนนี "เป็ นทังนั
" กท่องเที!ยวชาวไทย
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และชาวต่างประเทศ โดยในปี 2560 นักท่องเที!ยวชาวไทยที!เข้ าพักโรงแรมมีจํานวน 87 ล้ านคน/ครัง" เพิ!มขึ "น
จาก 60 ล้ าน คน/ครัง" ในปี 2557 ในขณะที!นกั ท่องเที!ยวชาวต่างประเทศที!เข้ าพักโรงแรมในปี 2560 มี
จํานวน 66 ล้ าน คน/ครัง" เพิ!มจาก 41 ล้ านคนครัง" ในปี 2557

ในส่วนของตลาดการท่องเที!ยวบนเกาะสมุย จํานวนนักท่องเที!ยวพักโรงแรมในช่วงปี 2558 ถึง
2560 มีรวมประมาณปี ละ 2.6 ล้ าน เพิ!มขึ "นจากประมาณ 2.3 ล้ านคน ในปี 2557 ซึ!งเกือบทังหมดเป็
"
น
นักท่องเที!ยวชาวต่างประเทศ
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สําหรับในช่วงระยะหกเดือนแรกของปี 2561 (มกราคมถึงมิถนุ ายน) จะมีนกั ท่องเที!ยวพักโรงแรม
บนเกาะสมุยประมาณ 1.2 ถึง 1.3 ล้ านคน ประมาณครึ! งหนึ!งของนักท่องเที!ยวพักโรงแรมตลอดทังปี
" ซึ!ง
สัดส่วนระหว่างนักท่องเที!ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือเกือบทังหมดจะ
"
เป็ นนักท่องเที!ยวชาวต่างประเทศ

สําหรับจํานวนห้ องพักบนเกาะสมุยคิดเฉพาะห้ องพักที!อยู่นอกเมือง ซึ!งจะกระจายอยู่ตามชายหาด
ต่าง ๆ ในรอบ 4 ปี ที!ผา่ นมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื!อง นับตังแต่
" ปี 2558 จนถึงกลางปี 2561 มีห้องพักบน
เกาะสมุยเพิ!มขึ "นเฉพาะที!อยูน่ อกเมืองเฉลี!ยปี ละ 1 พันห้ อง
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โดยที!ห้องพักส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 40 หรื อ 9,290 ห้ อง ตังอยู
" ่บริ เวณหาดเฉวง รองลงมาอยู่
บริเวณหาดละไม ร้ อยละ 20 หรื อ 4,375 ห้ อง และตามด้ วย 2,258 ห้ อง บริ เวณหาดแม่นํ "า หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 10

จากการห้ องพักมีจํานวนเพิ!มขึ "นอย่างต่อเนื!อง อัตราการเข้ าพักของโรงแรมนอกเมือง และบริ เวณ
หาดแม่นํ "าได้ ปรับตัวลดลงในปี 2560 โดยที! ในปี 2559 อัตราการเข้ าพักโรงแรมนอกเมืองรวมมีประมาณ
ร้ อยละ 74 ได้ ปรับตัวลดลงเหลือประมาณร้ อยละ 72 ในปี 2560 ซึ!งอัตราการเข้ าพักโรงแรมบริ เวณหาด
แม่นํ "าก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือลดลงจากร้ อยละ 71 ในปี 2559 เหลือประมาณร้ อยละ 68 ในปี 2560
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อย่างไรก็ตาม เมื!อพิจารณาเฉพาะช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 (มกราคมถึงมิถนุ ายน) ภาพรวม
การเข้ าพักโรงแรมนอกเมืองมีการปรับตัวที!ดีขึ "น โดยอัตราการเข้ าพักโดยรวมในช่วงครึ!งปี แรกปรับตัวสูงขึ "น
จากร้ อยละ 72 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 76 ในปี 2561 และร้ อยละ 68 เป็ นร้ อยละ 75 สําหรับโรงแรมบริ เวณ
หาดแม่นํ "า
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ คาดว่าจํานวนนักท่องเที!ยวยัง
มีแนวโน้ มที! จะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื! องโดยมีปัจ จัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวในเกณฑ์ ดี
ต่อเนื!องของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที!เป็ นแหล่งต้ นทางของนักท่องเที!ยวสําคัญ ๆ (2) ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยที!อยูใ่ นฐานะจุดหมายการท่องเที!ยวชันนํ
" าของโลกมาอย่างต่อเนื!อง (3) สถานการณ์ความสงบ
เรี ยบร้ อยในประเทศและการดําเนินมาตรการส่งสริ มการท่องเที!ยวของภาครัฐ และ (4) การขยายเส้ นทาง
การบินของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศและการเพิ!มขึ "นของสายการบินต้ นทุนตํ!าที!เดินทางระหว่าง
ประเทศในระยะใกล้
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ปั จจัยความเสี"ยง
ความเสี!ยงเกี!ยวกับอสังหาริมทรั พย์ ท!กี องทุนรวมจะลงทุน
1) ความเสียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จในประเทศ หรื อปัจจัยมหภาคอืน ๆ
โครงการที! กองทุน รวมจะลงทุน มี ความเสี! ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จ ทัง" ในและ
ต่างประเทศ เนื!องจากผู้เข้ าพักจะเป็ นผู้ที!มีทงคนไทยและนั
ั"
กท่องเที!ยวต่างประเทศ นอกจากนี " โรงแรมอาจ
ได้ รับผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื!น ๆ เช่น การเปลี!ยนแปลงในทางลบของสภาวะ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ!มค่าเงินบาท มุมมองในทางลงของชาวต่างประเทศเกี!ยวกับประเทศ
ไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้ วง หรื อการปิ ดล้ อม หรื อการแพร่
ระบาดของโรคหวัด 2009 โรคไข้ หวัดนก หรื อโรคอื!นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี!ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลซึ!งอาจจะมีผลกระทบร้ ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ
และการเติบโตของกองทุนรวม
2) ความเสียงจากโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา
โดยที!กองทุนรวมมีโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา ดังนัน" กองทุนรวมจึงมีความ
เสี!ยงจากการที!ผ้ เู ช่าไม่ชําระค่าเช่า อันเนื!องมาจากสภาพธุรกิจที!ไม่เป็ นไปตามแผนธุรกิจ หรื อแม้ แต่สภาพ
ธุรกิจจะเป็ นไปตามแผนธุรกิจก็ยงั มีความเสี!ยงที!ผ้ เู ช่าจะไม่ชําระค่าเช่า
3) ความเสียงจากการคํ!าประกัน
แม้ วา่ กองทุนรวมจะได้ กําหนดให้ ผ้ เู ช่าจัดหาหนังสือคํ "าประกันธนาคาร แต่ในกรณีที!บริ ษัทจัดการ
เรี ยกบังคับหลักประกัน ธนาคารพาณิชย์ อาจจะใช้ ข้ออ้ างทางกฎหมายปฏิเสธการชําระ ทําให้ กองทุนรวม
ต้ องใช้ สิทธิทางกฎหมาย ฟ้องร้ องบังคับให้ ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ "าประกันดังกล่าวชําระตามข้ อผูกพันที!มี
ตามหนังสือคํ "าประกัน
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4) ความเสี ยงทางการเมื อง
ผลกระทบทางด้ านการเมืองอันเนื!องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตัวประท้ วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที!ยวของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึง! อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี
บีช รี สอร์ ท สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผู้ เช่า ซึ!งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานกองทุนรวมด้ วย ทังนี
" " จึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั
หรื อ ในอนาคตหรื อ การเปลี! ย นแปลงของนโยบายทางการเมื อ งของรั ฐ บาลจะไม่มี ผ ลกระทบต่อ การ
ดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผู้เช่าและ
การเติบโตของกองทุนรวม
5) ความเสียงทางธุรกิ จของกิ จการโรงแรม
การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที!มีความเสี!ยงสูงเมื!อเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื!น ๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้ า อาคารสํานักงานให้ เช่า เป็ นต้ น เนื!องจากการ
ประกอบกิ จ การโรงแรมนัน" ขึน" อยู่กับปั จ จัยแวดล้ อมหลายด้ าน รวมถึง อุตสาหกรรมการท่องเที! ยวของ
ประเทศไทย ดังนัน" การที!กองทุนรวมมีการให้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื!อให้ ผ้ ูเช่านําทรัพย์สินไป
ประกอบกิจการโรงแรมและหากผู้เช่าตามสัญญาเช่าได้ รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการ
โรงแรมและผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าได้ ตามที!กําหนดหรื อค่าเช่าผันแปรที!ได้ ไม่เป็ นไปตามที!กองทุนรวม
คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนรวมได้
6) ความเสี ยงจากการแข่งขันที สูงขึ!น
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที!ยวในจังหวัด
ภาคใต้ การเพิ!มขึ "นของจํานวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพิ!มขึ "นหรื อลดลงของจํานวนโรงแรมหรื อที!พกั การที!
มีจํานวนโรงแรมหรื ออาคารที!พกั อาศัยเพิ!มขึ "นจะส่งผลทําให้ อปุ ทานเพิ!มขึ "น ทําให้ การแข่งขันในการจัดหาผู้
เช่าห้ องเพิ!มขึ "น
7) ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงความนิ ยมในรู ปแบบของโครงการ
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โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ที!กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของ
ความนิยมของนักท่องเที! ยว เพราะหากพฤติกรรมของผู้บริ โภคลักษณะมุ่ง เน้ นการเข้ า ถึง ธรรมชาติซึ!ง
แตกต่างจากโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที!ยวที!มาใช้ บริ การในโครงการ หากโครงการไม่
สามารถปรับปรุงเปลี!ยนแปลงรูปแบบ หรื อภาพลักษณ์ของโครงการได้ ทนั ต่อการเปลี!ยนแปลงดังกล่าว
8) ความเสียงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดิ นไหว หรื อเหตุการณ์สึนามิ อุบตั ิ ภยั และการก่อวิ นาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์สึนามี อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้ จะ
มีโอกาสเกิดขึ "นไม่บอ่ ยนัก แต่หากเกิดขึ "นในบริ เวณที!ตงอสั
ั " งหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจากจะสร้ าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มา
ใช้ บริ การในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ ทําประกันภัยที!
ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที!เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์
สึนามิ อุบตั ภิ ยั และการก่อวินาศกรรมไว้ สําหรับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
นอกจากนี " การซ่อมแซมที!จําเป็ นใด ๆ เพื!อแก้ ไขความเสียหายของอสังหาริ มทรัพย์อาจมีคา่ ใช้ จ่าย
สูงและต้ องใช้ เวลานาน รวมถึงอาจทําให้ กองทุนรวมสูญเสียรายได้ ในจนวันที!มีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ซึ!งทําให้ การดําเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดังนันเหตุ
" การณ์ร้ายแรงและ/หรื อความเสียหายที!
เกิดขึ "นต่ออสังหาริ มทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้ จัดให้ มีการประกันภัยในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุ้มครองและวงเงินประกันภัยที!สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริ มทรัพย์ที!มีลกั ษณะการ
ใช้ งานสอดคล้ องกับการใช้ งานของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ความเสี!ยงที!เกิดขึ"นจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสียงจากการเปลียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
หรื อมีการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี เนื "อหาสาระที!จะมีการเปลี!ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีไม่อาจ
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คาดหมายได้ หรื อมีการเปลี!ยนแปลงกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อหน่วยงานที!
เกี! ย วข้ อ งในเรื! อ งการบัน ทึ ก บัญ ชี ข องกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผู้จัด การกองทุน รวมไม่ สามารถ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวได้ อีกทังไม่
" สามารถประกันได้ ว่าการเปลี!ยนแปลงดังกล่าว
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี "
มูลค่าของทรัพย์สินทางบัญชีของกองทุนรวม อาจจะมีการเปลี!ยนแปลงได้ ในอนาคตหากมุมมองของผู้
ประเมิ นราคาทรั พ ย์ สินมี การเปลี! ยนแปลงไปซึ!ง จะมี ผลกระทบต่อมูลค่าทางบัญ ชี ของทรั พ ย์ สิน ทัง" นี "
กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี!ยนบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดที!กําหนดโครงการ
2) ความเสียงเรื องความสามารถในการจ่ายเงิ นปันผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมนันจะถู
"
กกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมนันขึ
" "นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทังในและต่
"
างประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดํ า เนิ น งาน การแข่ง ขัน จากโครงการอื! น การเปลี! ย นแปลงของข้ อ บัง คับ และกฎหมายที! เ กี! ย วข้ อ งกับ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม โดยค่า เช่ า ดัง กล่ า วขึ น" อยู่กั บ ความสามารถของผู้เ ช่ า ในการชํ า ระค่ า เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า และ
ความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขันตอนและในเวลาอั
"
นควรตามรายละเอียดที!
ระบุไว้ ข้างต้ นเมื!อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนัน" ความผันผวนของค่าเช่าแปรผันอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนมีความ
เสี!ยงที!จะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที!ได้ ประมาณการเอาไว้ ณ ที!นี " หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที!จะรักษา
ระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ!มการจ่ายเงินปั นผลในปี ต่อ ๆ ไป
3) ความเสี ยงจากเงิ นชดเชยที ได้จากการทํ าประกันภัยอสังหาริ มทรัพย์ อาจได้ไม่ ครบตามค่าเสี ยหายที
เกิ ดขึ!นจริ ง
ภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาเช่าที!ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันวินาศภัยที!
ครอบคลุมความเสี! ยงทัง" หมด (All Risks Insurance) และจะให้ ผ้ ูเ ช่าทําประกันภัยธุ รกิ จหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) โดยผู้เช่าเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จา่ ยทังหมดตลอดระยะเวลาเช่
"
า โดยระบุ
ให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี " กองทุนรวมจะให้ ผ้ เู ช่าจัดให้ มีการ
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ทําประกันภัยบุคคลภายนอกที!อาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุ ดบกพร่ องของทรัพย์สินที!ลงทุนอีก
ด้ วย
อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ ที!มิไ ด้ อยู่ภายใต้ การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความ
เสียหายนันเกิ
" นกว่าวงเงินที!ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อกองทุนไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้
ครบถ้ วนตามกรมธรรม์ ซึง! ในกรณีดงั กล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
ทําให้ รายได้ ในอนาคตของอสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั " เป็ นไปตามประมาณการ ในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจ
ได้ รับความเสียหายทางการเงินเนื!องจากเงินชดเชยที!ได้ จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ ไม่
ทังหมด
"
นอกจากนี "ความเสี!ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกันภัยคุ้มครองได้ หรื อค่าเบี "ยประกันอาจจะ
สูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที!จะทําการประกันเพื!อคุ้มครองความเสี!ยงในกรณี ดงั กล่าว ใน
กรณีที!เกิดความเสียหายในส่วนที!ไม่ได้ รับความคุ้มครองหรื อความเสียหายดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าวงเงิน
ประกัน หรื อกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้ ครบถ้ วนตามกรมธรรม์กองทุนรวมอาจจะต้ องมี
ค่าใช้ จา่ ยเพิ!มมากขึ "น ทําให้ รายได้ ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นนไม่
ั " เป็ นตามประมาณการ
4) ความเสียงจากการทีผลการดําเนิ นงานทีแท้จริ งและทรัพย์สินของกองทุนรวมอาจแตกต่างจากประมาณ
การทีได้ระบุไว้
รายงานทางการเงินต่าง ๆ ที! ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี " ซึ!งไม่ใช่ข้ อมูลในอดีตที!
เกิดขึ "นจริ ง (รวมถึงรายงานใด ๆที!เกี!ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื!น ๆ และวัตถุประสงค์
ของผู้บริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต หรื อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรื อสมมติฐานหรื อการคาดการณ์
ที!เกี!ยวข้ องใด ๆ ) แต่เป็ นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็ นจริ งตามนัน" เช่น การประมาณ
การรายได้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมขึ "นอยู่กบั ข้ อสมมติฐานหลายข้ อซึ!งอาจเปลี!ยนแปลงได้ ซึ!งสมมติฐาน
เหล่านี "มีความไม่แน่นอนและอยูเ่ หนือการควบคุมของกองทุนรวมเช่นการลดลงของนักท่องเที!ยว และอัตรา
ค่าเช่าที! ลดลง เป็ นต้ น ซึ!ง ปั จ จัยเหล่านี อ" าจก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ!ง
เหตุก ารณ์ ที! เ กิ ดขึน" จริ ง หรื อการลงทุน และผลการดํ าเนิน งานของกองทุน รวมอาจจะแตกต่า งอย่า งมี
นัยสําคัญจากสิ!งที!ได้ คาดการณ์ไว้ ณ ที!นี "
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ประมาณการดังกล่าวเป็ นการคาดการณ์เกี!ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี!ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับของทางราชการที!เกี! ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื!น ๆ ซึ!งเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัทจัดการใน
ปั จจุบนั และมิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและการประมาณการ
ดังกล่าวตังอยู
" ่บนข้ อสมมติฐานหลายประการซึ!งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน" หรื อไม่ก็ได้ และเป็ น
ปั จจัยที!อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึ "นจริ ง การดําเนินการ
บางประการของกองทุนรวมย่อมไม่เป็ นไปตามประมาณการที!ระบุไว้ และอาจส่งผลให้ ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมที!เกิดขึ "นจริ ง หรื อการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญจากสิ!งที!ได้ คาดการณ์ไว้ ณ ที!นี "
5) ความเสียงด้านภาษี และการเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกี ยวข้องในอนาคต
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณี ที!
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน" อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที!เกิดจากการซือ"
หรื อขายหรื อโอนกรรมสิทธิ#ในสิทธิการเช่าหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ซึ!งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
"
อ
บางส่วน และอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที!กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที!
เป็ นอยู่ในปั จจุบนั หรื ออาจมีการเปลี!ยนแปลงในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื! องภาษี จากผลการดําเนินงาน ใน
เรื! องภาระภาษี อื!น ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพ ย์ หรื อเกี! ยวกับภาระภาษี ของเงินปั นผลที!ผ้ ถู ื อหน่วย
ได้ รับจากกองทุนรวม หรื ออาจมีการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกํ าหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ
แนวนโยบาย และ/หรื อคําสัง! ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที!มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต อัน
เป็ นเหตุการณ์ที!ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ!งหากมีการเปลี!ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางด้ านลบต่อ
ผลประกอบการและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผู้ลงทุนได้ รวมถึงอาจทําให้ ภาระภาษี ของผู้ถือ
หน่วยเปลี!ยนแปลงไปจากเดิม
6) ความเสียงทีเกิ ดขึ!นเมื อต้องมี การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที!พกั อาศัยลักษณะนีแ" ต่ละแห่งจะต้ องมีการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ องกับรูปแบบความต้ องการของลูกค้ าอยู่เสมอ เพื!อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ า
มาใช้ บริ การอย่างต่อเนื!อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อการซ่อมแซมบํารุ ง รักษาประจํ าปี จะไม่ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณี ที!เ ป็ นการปรั บปรุ ง ซ่อมแซมใหญ่ การ
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ปรับปรุ งเพื!อเปลี!ยนแปลงภาพลักษณ์ ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที!พกั อาศัย ซึ!งปกติจะ
ดําเนินการทุก ๆ 5-7 ปี หรื อเป็ นการเปลี!ยนงานระบบสําคัญของโครงการ ซึ!งปกติจะดําเนินการทุ ก ๆ $' ปี
โดยประมาณการปรับปรุ งดังกล่าวจะดําเนินการเป็ นส่วน ๆ เฉพาะพื "นที!ที!ต้องการปรับปรุ งเท่านัน" ดังนัน"
ผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวมจะเกิดขึ "นเฉพาะบริเวณพื "นที!ที!มีการปรับปรุง หรื อพื "นที!ใกล้ เคียงที!ได้ รับ
การรบกวนจากการปรับปรุง
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง" ผู้บริ หารโครงการจะมีการวางแผนเพื!อให้
เกิดผลกระทบต่อลูกค้ าน้ อยที!สดุ และจะต้ องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที!ได้ รับทุกครัง" ก่อน
ดําเนินการ นอกจากนี " ในระหว่างระยะเวลาที!มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง" ผู้เช่ายังคงต้ องชําระ
ค่าเช่าอัตราคงที!ให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ดงั กล่าวเกิดขึ "นจากเหตุการณ์ที!เป็ น
เหตุสดุ วิสยั
7) ความเสียงเกี ยวกับใบอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ วใบอนุญ าตการประกอบกิ จ การโรงแรมจะต้ อ งมี การต่ออายุทุก ๆ % ปี หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรื อไม่มีการต่ออายุ หรื อผู้เช่าไม่สามารถดําเนินการ
เพื!อให้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรื อ ทังหมด)
"
อาจจะทําให้ มีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทําให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถประกอบกิจการดําเนินกิจ การโรงแรม (บางส่วนหรื อทังหมด)
"
ต่อไปได้ และอาจทําให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวม และ/หรื อ ทําให้ รายได้ ของกองทุนรวม
ไม่เป็ นไปตามที!คาดการณ์ และอาจเป็ นผลให้ ผ้ ูเช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนดและหน้ าที! ภายใต้
สัญญาเช่าได้ ทัง" นี " กฎเกณฑ์ หรื อ ข้ อบังคับต่าง ๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้ าหน้ าที!ของ
หน่วยงานที!เกี!ยวข้ องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี!ยนแปลงได้ ในอนาคตซึ!งอาจจะทําให้ การขอ
ต่อใบอนุญาตล่าช้ า หรื ออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ ซึ!งในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
ยกเลิกสัญ ญาเช่าโดยนําอาคารโรงแรม และ/หรื อบ้ านพัก (วิลล่า) บางส่วนหรื อทัง" หมดในโครงการมา
ดําเนินการหาผลประโยชน์ในรู ปแบบอื!น ๆ ได้ เช่น อาคารที!พกั อาศัยแบบเช่าระยะยาว หรื อ สามารถนํา
อาคารโรงแรม และ/หรื อบ้ านพัก (วิลล่า) ดังกล่าวแยกขายเป็ นหลัง ๆ ได้
8) ความเสียงจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาเช่าของผูเ้ ช่า
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การที!ผ้ เู ช่าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและหน้ าที!ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าได้ จะเป็ นเหตุเลิกสัญญา
และกองทุนรวมจะมีสิทธิที!จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทังนี
" "กองทุนรวมอาจจะต้ องดําเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ ถ้ า
หากกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ ภายในเวลาอันควร หรื อไม่สามารถเจรจาตกลงกับคูส่ ญ
ั ญา
รายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีข้อกําหนดที!เป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนรวมได้ กระแสรายได้ ของกองทุน
รวมอาจหยุดชะงักหรื อลดลง ซึง! อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการของกองทุน
รวม
9) ความเสี ยงจากการที ผูเ้ ช่าและ/หรื อเจ้าของไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของผูบ้ ริ หารโรงแรม
ผู้เช่าอาจมีความเสี!ยงในการที!ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรื อ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใน
จํานวนที!เพียงพอตามที!ผ้ บู ริ หารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริ หารโรงแรมตามมาตรฐานของผู้บริ หาร
โรงแรม และอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่าผิดสัญญาบริหารโรงแรม
การยกเลิกสัญญาระหว่างผู้บริ หารโรงแรมกับผู้เช่าอาจเกิดขึ "นได้ หากผู้บริ หารโรงแรมและ/หรื อผู้
เช่า ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง! ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหน้ าที!ภายใต้ สญ
ั ญานัน" ๆ (หรื อคูส่ ญ
ั ญาอาจจะ
ตกลงยกเลิกสัญญาด้ วยความสมัครใจทัง" สองฝ่ าย) อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูเช่าต้ องหาผู้บริ หารโรงแรมรายใหม่
ถึงแม้ บริษัทจัดการเชื!อว่าผู้เช่าจะสามารถหาผู้บริหารโรงแรมรายใหม่แทนได้ ในระยะเวลาอันควร เนื!องจาก
มีผ้ ูบริ หารโรงแรมมื ออาชีพ อยู่เ ป็ นจํ านวนมากทั!วโลก และน่าจะมี ผ้ ูบริ หารโรงแรมรายอื!นหลายรายที!
ต้ องการเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารโรงแรมนี "อันเนื!องมาจากคุณภาพและสถานที!ตงของโครงการ
ั"
อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างที!เจรจาและติดต่อกับผู้บริ หารโรงแรมรายใหม่นนกระแสรายได้
ั"
ของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรื อ
ลดลง ซึง! อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
10) มู ล ค่ าสิ นทรั พย์ สุทธิ ของกองทุนรวมอาจมิ ได้เป็ นมู ล ค่ าที แท้จริ ง ซึ งกองทุนรวมจะได้รับ หากมี การ
จํ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง! หมด หรื อมี การเลิ กกองทุนรวม
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมซึ!งได้ กล่าวไว้ ณ ที!นี " ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินที!ลงทุนเป็ นข้ อมูลพื "นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที!แท้ จริ งซึ!งกองทุนรวม
จะได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด
"
หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
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11) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง
เนื!องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนประเภทกองทุนปิ ดซึ!งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซื "อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี!และปริ มาณการซื "อขายหน่วยลงทุนนัน"
ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ซึ!งอยู่บนพื น" ฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ" -ผู้ขาย (BidOffer) ซึ!งปริ มาณความต้ องการของผู้ซื "อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึ "นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที!กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาวะการซือ" ขายหลักทรัพย์ ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนัน" จึงมี
ความเสี!ยงที!หน่วยลงทุนนีจ" ะขาดสภาพคล่องในการซื "อขายในตลาดรอง นอกจากนี " การที!กองทุนรวมมี
ขนาดการจดทะเบียนที!ตํ!ากว่า 2,000 ล้ านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื "อขายหน่วย
ลงทุนและราคาเสนอซือ" -ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตอ่ หน่วย (NAV) อย่างมีนยั สําคัญ
12) ความเสียงทีเกี ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ สินที เช่าของผู้เช่าซึ งจะส่งผล
กระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(1)

ความเสียงทีเกิ ดจากความผันผวนของรายได้
นับจากวันที!กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง" แรก กองทุนรวมจะนํา โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
ออกหาประโยชน์โดยการนําออกให้ เช่าทังโครงการภายใต้
"
สญ
ั ญาเช่าที!มีสาระสําคัญเกี!ยวกับค่า
เช่าที!กองทุนรวมจะได้ รับดังต่อไปนี "
(ก) กองทุนรวมจะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเช่าคงที! ตามที!กําหนดไว้ ในสรุ ป
สาระสําคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินที!กองทุนรวมลงทุนครัง" แรก และ ค่าเช่าแปรผัน ที!จะได้ จากผู้
เช่า ภายใต้ สตู รการคํานวณที!กําหนดในสัญญาดังกล่าว
(ข) ในกรณีที!ผ้ เู ช่าแสดงให้ กองทุนรวมเห็นได้ ว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที!ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที! ยวของประเทศอย่างมี นัยสําคัญ อาทิ ไข้ หวัดนก ไข้ หวัด 2009 โดย
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ "นเป็ นกรณีชวั! คราว กองทุนรวมจะใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาให้ ผ้ เู ช่าอาจชําระ
ค่าเช่าให้ แ ก่กองทุนรวมในจํ านวนที! น้อยกว่าอัตราค่าเช่า คงที! หากเหตุการณ์ ดัง กล่าวถื อเป็ น
เหตุการณ์ ที!เกิดขึน" กรณี ถาวร กองทุนรวมและผู้เช่าจะเจรจากันเกี! ยวกับค่าเช่าที!กองทุนรวมจะ
ได้ รับ
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ทังนี
" "ค่าเช่าในจํานวนที!กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือเป็ นค่าเช่า
ค้ างชําระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ ผ้ เู ช่าชําระค่าเช่าดังกล่าวคืนให้ แก่กองทุนรวม ซึ!ง
กองทุนรวมจะได้ รับชําระค่าเช่าตามลําดับดังต่อไปนี "
ก.
ค่าเช่าตามจํานวนที!กําหนดในสัญญา
ข.
ค่าเช่าค้ างชําระ (Accrued Unpaid Amount)
ค.
ค่าเช่าอื!น ๆ ตามที!กําหนดในสัญญา(ถ้ ามี)
โดยทางกองทุนรวม มีกําหนดให้ มี การค้ างชําระได้ ไ ม่เ กิ น &' วัน โดยกองทุนรวมคิด
ดอกเบี "ยปรับตามอัตราดอกเบี "ยปรับตามประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ความเสี ยงจากการแข่ งขันที สูงขึ! นซึ งอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริ การโรงแรม สมุยบุรี บี ช รี สอร์ ท
ลดลงอย่างมี นยั สําคัญ
ผู้เช่ามีรายได้ หลักจากการให้ บริการห้ องพักของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท และบริ การอื!น
ที!เกี!ยวข้ องแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และรายได้ ที!ผ้ เู ช่าได้ รับจากการให้ บริ การดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
ค่าเช่าที!กองทุนรวมจะได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผันซึ!งคํานวณตาม
สัดส่วนของรายได้ ที!ผ้ เู ช่าได้ รับ
หากในอนาคตการให้ บริ การห้ องพักในเกาะสมุยมีการแข่งขันที!สูงขึ "นโดยผู้ประกอบการ
รายอื!น ได้ ก่อสร้ างโรงแรมขึ "นใหม่หรื อปรับปรุงโรงแรมที!มีอยู่เดิมให้ ดีกว่าโรงแรม สมุยบุรี บีช รี
สอร์ ท ในบริ เวณใกล้ เคียงกันกับที!ตงของโรงแรม
ั"
สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท อาจส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การของ
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท มีจํานวนเปลี!ยนแปลงลดลงซึ!งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
ผู้เช่า และต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ ายที!สดุ
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี ที!ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายนอกเหนือจากกรณี ภาษี โรงเรื อนและ
ที!ดนิ ตามหัวข้ อการประเมินภาษีโรงเรื อนและที!ดินเพิ!มเติม ซึง! ระบุในหน้ าที! 10
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ส่ วนที" 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที"กองทุนรวมเป็ นผู้ออก
ข้ อมูลหน่ วยลงทุน
จํานวนเงินทุนของโครงการ

828,000,000 บาท

มูลค่าที!ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

10.00 บาท

จํานวนหน่วยลงทุน

82,800,000 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื!อผู้ถือ

ราคาของหน่วยลงทุนที!เสนอขาย

10.00 บาท

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั

828,000,000 บาท

ข้ อมูลราคาหลักทรั พย์
ราคาปิ ด ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2561

หน่วยละ 2.96 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2561

245,088,000 บาท

มูลค่าการซื "อขาย ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2561

36,890 บาทต่อวัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2561

608,196,753 บาท

หน้ า 31

รายงานประจําปี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี ประจําปี 2560

ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที! 23 มิถนุ ายน 2560 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน : XM
กลุม่ ผู้ถือหน่วยที!ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก
ลําดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.

ธนาคารออมสิน

2.

จํานวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

20,000,000

24.15

บริษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท

6,285,500

7.59

3.

นางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ

2,306,120

2.79

4.

นายกรกฤต ตันธุวนิตย์

1,700,000

2.05

5.

นางสาววาริ นดา จันทรังษี

1,218,500

1.47

6.

นางนงนาด เพ็ญโฉม

1,113,500

1.34

7.

กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)

1,000,000

1.21

8.

นางสาววรางคณา นาคประเสริฐ

893,500

1.08

9.

นางสาววฤณ ฐิ ตาภิวฒ
ั นกุล

705,400

0.85

10.

นายทวี พูลศิริวิทย์

677,300

0.82
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ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตังแต่
" ร้อยละ 10 ขึ "น ไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกัน)
ลําดับ
1.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

ธนาคารออมสิน

% หุ้น

20,000,000

24.15

กลุ่มผูถ้ ื อหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที โดยพฤติ การณ์ มีอิทธิ พลต่อการกํ าหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การจัดการหรื อการดําเนิ นงานของบริ ษัทจัดการอย่างมี นยั สําคัญ
ไม่มี
ประวัติการลดทุนจดทะเบียน
ในรอบปี ที!ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มีการลดทุน
ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล
ครัง" ที!

งวดผลการดําเนินงาน
ที!จ่ายเงินปั นผล

วันที!จ่ายเงินปั นผล

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(ต่อหน่วยลงทุน)

อัตราการจ่าย
ผลตอบแทน (ร้ อยละ)

1

22 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53

15 มี.ค. 54

0.2902

2.902

2

1 ม.ค. 54 – 30 มิ.ย. 54

20 ก.ย. 54

0.3224

3.224

3

1 ก.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54

9 มี.ค. 55

0.3375

3.375

4

1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55

24 ก.ย. 55

0.3375

3.375

5

1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

15 มี.ค. 56

0.3500

3.500

6

1 ม.ค. 56 – 30 มิ.ย. 56

23 ก.ย. 56

0.3500

3.500

7

1 ก.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56

28 มี.ค. 57

0.3500

3.500

8

1 ม.ค. 57 – 30 มิ.ย. 57

26 ก.ย. 57

0.0800

0.800

รวม

2.4176
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
1)

ข้อกําหนด นโยบายและวิ ธีการจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู้ ื อหน่วยลงทุน

ในกรณี ที!กองทุนรวมมี กํา ไรตามเกณฑ์ที!สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ กองทุนรวมมี นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครัง" โดยมีรายละเอียดดังนี "
(1) ในกรณีที!กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถื อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกํ าไรสุทธิ ที!ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี กํ า ไรที!ปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่ากํ า ไรสุทธิ ที!หักกํ า ไรที! ยัง ไม่เกิ ดขึน" จากการประเมิ นค่าหรื อการสอบทานการประเมิ นค่า
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์รวมทั ง" ปรับปรุงด้ วยรายการอื!นตามแนวทางที!สํา นักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดเพื!อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) ในกรณีที!กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้
อย่า งไรก็ ดี การจ่า ยเงิ น ปั น ผลต้ อ งไม่ทํ า ให้ กองทุน รวมเกิ ด ยอดขาดทุน สะสมเพิ! ม ขึ น" ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที!มีการจ่ายเงินปั นผลนัน"
กรณีการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละรอบปี บัญชี
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื!อระบุชื!อผู้ถือหน่วยลงทุนที!มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผล และจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ "น
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ที!มีการจ่ายเงินปั นผลนัน"
กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื!อระบุชื!อผู้ถือหน่วยลงทุนที!มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผล และจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับตังแต่
" วนั
ถัดจากวันที! มี ก ารปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนเพื! อจ่า ยเงิ น ปั น ผล โดยในกรณี ที!บ ริ ษั ทจัด การไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2) เงื อนไข และวิ ธีการจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู้ ื อหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที! มี สิทธิ ไ ด้ รับเงิ นปั นผลต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที! มี ชื!อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื!อการจ่ายเงินปั นผล ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย หากปรากฏว่ามีบคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที!จําหน่ายได้ แล้ วทัง" หมด บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน" จะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที!เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที!จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที!ระบุไว้ ในข้ อ 8 หลักเกณฑ์และ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในโครงการ
(2) บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื!อการ
จ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผล ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และทําการปิ ดประกาศ
ไว้ ในที!เปิ ดเผย ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง! ดังต่อไปนี "ด้ วย
(1) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที!มีชื!อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ
(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 1 ฉบับ
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาที!
ระบุไว้ ในข้ อ 7.1 ในโครงการ ทัง" นี " บริ ษัทจัดการจะดํา เนินการหักภาษี ณ ที! จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ
อัตราอื!นตามที!กฎหมายกําหนดของเงินปั นผลที!จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เว้ นแต่ผ้ ู
ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังบริษัทจัดการเพื!อดําเนินการเป็ นอย่างอื!น
ภายใน 3 วันนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั!งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ส่งทางไปรษณีย์ตามที!อยู่ที!ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบจองซื อ" หน่วยลงทุน หรื อ นําเงินฝากเข้ าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที!แจ้ งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่ าใช้ จ่ายในการ
โอนเงินที!เกิดขึน" และภาระความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลี!ยน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวจากจํานวนเงินที!จะส่งให้
(5) ในกรณี ที!ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจํา นวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นํา เงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื!อ
การอื!นใด นอกจากเพื!อประโยชน์ของกองทุน
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3) เงื!อนไขเพิ!มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การกํา หนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึน" อยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ซึง! หากเงินปั นผลที!จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที!จ ะไม่จ่ายเงิ นปั นผลในครั ง" นัน" และให้ สะสมเงิ นปั นผล
ดังกล่าวเพื!อนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที!จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที!ระบุไว้ เว้ นแต่ กรณีที!คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื!นใดที! มีอํา นาจตามกฎหมาย ได้ มีการแก้ ไขเปลี!ยนแปลง
เพิ!มเติม ประกาศ กําหนด สัง! การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื!น บริ ษัทจัดการจะดํา เนินการให้
เป็ นไปตามนัน"
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โครงสร้ างการจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
เลขที! 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน" 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167
เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จํากัด หนึ!งในบริ ษัทเครื อบริ ษัท ซีไอเอ็มบี พริ นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด ประเทศมาเลเซีย เพื!อให้ บริ การด้ านการจัดการกองทุนครบ
วงจร ทัง" กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลี "ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จํากัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดย
บริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด และเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
แอสเซท แมเนจเม้ นท์ ในประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยบริ ษัท ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล แอสเซท แมเนจ
เม้ นท์ เบอร์ หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันการเงินชันนํ
" าทังในระดั
"
บภูมิภาค
และระดับโลก ได้ แก่
กลุม่ พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 60%
กลุม่ ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 40%
ดังนัน" จึงทําให้ เรามีความพร้ อมในการให้ บริ การการบริ หารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดับโลก
ภายใต้ การสนับสนุนจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังกลุ
" ม่ พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียลและกลุม่ ซีไอเอ็มบี
ในปั จจุบนั บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็ นบริ ษัทจัดการที!มี
ความพร้ อมที!จะให้ บริ การครอบคลุมแก่ลูกค้ าทุกกลุ่ม ทังบุ
" คคลทัว! ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ ความแข็งแกร่งด้ านเครื อข่ายการลงทุนที!
เชื!อมโยงการลงทุนในทุกภูมิภาคทัว! โลก ทําให้ เรามีความได้ เปรี ยบในด้ านข้ อมูลการลงทุน ด้ วยระบบการ
บริหารจัดการลงทุนที!เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์คณ
ุ ภาพ โดยคัดสรรทังเชิ
" ง
คุณ ภาพ (Qualitative) เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย พื น" ฐานของแต่ล ะบริ ษั ท
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(Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินยั การลงทุนอย่างเคร่ งครัด ระบบเทคโนโลยีที!ทนั สมัย
เพื!อให้ เราสามารถที!จะพัฒนานวัตกรรมการลงทุนและการสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที!เหมาะสม
ภายใต้ การกํากับดูแลการบริ หารความเสี!ยงและธรรมาภิบาลสําหรับการบริ หารการลงทุนภายใต้
หลักการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ ความสําคัญอันที!จะทําให้ นกั ลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินและ
สร้ างผลตอบแทนที!ดีในระยะยาว ด้ วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ภายใต้ การบริ หารจัดการความเสี!ยงอย่าง
เหมาะสม
หลักการและแนวคิด
Think

= คิดบวกเพื!อหาทางแก้ ปัญหา และมุง่ มัน! ที!จะแก้ ปัญหา

Respect

= เคารพความคิดผู้อื!นอย่างซื!อสัตย์

Unleash

= ไม่หยุดที!จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง

Show

= แสดงถึงความกล้ าหาญและความคิดริเริ!มและตอบสนองอย่างรวดเร็ว

Teamwork

= ทํางานกันเป็ นทีมเพื!อให้ ได้ ผลลัพธ์ที!ดีที!สดุ

รายชื!อกรรมการ และเจ้ าหน้ าที!บริ หารบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
รายชื อกรรมการ
1. คุณเปโดร เอสเตอบัน บอร์ ดา
2. คุณอเลฮานโดร เอลเรี ยส เอทึกกอริ โรดรี เกซ
3. คุณเอฟเฟนดี " ชาฮูล ฮามิด
4. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
5. คุณจุมพล สายมาลา
6. คุณวิไลพร ลิ!วเกษมศานต์
7. คุณบุญศักดิ# เจียมปรี ชา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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รายชื อเจ้าหน้าทีบริ หาร
1. คุณจุมพล สายมาลา
2. คุณโช ซู ฮุน
3. คุณวิน พรหมแพทย์
4. คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์

ประธานเจ้ าหน้ าที!บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที!สายงานวางแผนและปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้ าหน้ าที!การลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าที!สายงานพัฒนาธุรกิจ

รายชื อผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
1. คุณสุทธิพนั ธ์ กรี มหา
รายชื อผูจ้ ดั การกองทุนรวม – ส่วนบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
1. คุณวิน พรหมแพทย์
2. คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
3. คุณวสุชนม์ ทรายแก้ ว

สิ ทธิ หน้าที และความรับผิ ดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิหน้ าที!และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี "
1)
สิ ท ธิ ใ นการดํ า เนิ น การบริ หารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื!นใดที!เกี!ยวข้ อง และให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน
ข้ อจํากัดการลงทุน และโครงการที!ได้ รับอนุมตั ิ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที!ได้ ทําขึ "น ตลอดจนข้ อผูกพันตามใบ
จองซื "อหน่วยลงทุนที!ทําไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
2)
สิทธิที!จะไม่อนุญาตให้ มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที!การโอนหน่วยลงทุนนันเป็
" นการขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง! หรื อหนังสือเวียนที!หน่วยงานที!มีอํานาจตามกฎหมายได้
ประกาศ กําหนด และ/หรื อกรณีที!เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนดที!ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี "
3)
สิ ท ธิ ใ นการลาออกจากการทํ า หน้ า ที! เ ป็ นบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมให้ กับ กองทุน รวม
รายละเอียดตามที!กําหนดในเรื! องเงื!อนไขในการเปลี!ยนบริษัทจัดการ และ/หรื อเลิกโครงการ
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4)
สิทธิในการยับยังพิ
" เศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรื อการตัดสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรื อการลงมติใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื!อแก้ ไขเพิ!มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ ที!ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อเป็ นเหตุให้
บริษัทจัดการอาจเสียชื!อเสียง หรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
5)
สิทธิในการดําเนินการจัดการ ดังต่อไปนี "
สิทธิที!จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที!บริ ษัท
จัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถ
จัดหาบริ ษัทจัดการอื!นมารับหน้ าที!ได้ ภายในกําหนดเวลา *' วันให้ แก่กองทุนรวม (รายละเอียด
ตามที!กําหนดในเรื! องเงื!อนไขในการเปลี!ยนบริษัทจัดการ)
สิทธิ ในการดําเนินการให้ เ ป็ นไปตามที!กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อ ตามที!
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื! นใดที! มี อํานาจตามกฎหมาย กํ าหนด
อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสัง! การ
สิทธิ ในการแก้ ไข เพิ! ม เติม เปลี!ยนแปลงโครงการให้ เป็ นไปตามการสั!งการของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื!นใดที!มีอํานาจตามกฎหมายในกรณีที!มีการ
เปลี!ยนแปลง แก้ ไข เพิ!มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผัน
สิทธิ ที!จะดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของ
"
กองทุนรวมตามที!เห็นสมควร ในกรณีที!กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง
สิทธิ ในการจัดการกองทุนรวมเพื!อให้ บรรลุซึ!งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษาไว้ ซึ!งสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
" " ต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอื!นใดที!เกี!ยวข้ อง
6)
สิ ทธิ ในการสั!ง ให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) แก้ ไ ข
คุณสมบัตขิ องผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื!อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที!กําหนด
7)
สิทธิ อื!นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ กฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้ อง
8)
จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเข้
" าทําสัญญาต่าง ๆ ใน
นามของกองทุนรวม ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย
9)
จัดส่งแจกจ่ายและจัดให้ มีหนังสือชี "ชวนที!เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี "
(+) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี "
ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า + วันทําการก่อนการเริ! ม
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จัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี "ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชีช" วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and
Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
($) ในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม บริ ษั ท จัด การจะจั ด ส่ ง และ
ดําเนินการให้ บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี "
ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญที!ผ้ ลู งทุนควรทราบพร้ อมกับใบจองซื "อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี!สนใจจะลงทุน
และจัดให้ มี หนัง สื อ ชี ช" วนส่ว นข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที! ทํ าการทุกแห่ง ของบริ ษัท จัดการและ ณ
สถานที!ติดต่อของบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแล้ วแต่
กรณีเพื!อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี!สนใจจะลงทุนได้ ตลอดเวลาที!เสนอขายหน่วยลงทุน
(,) เมื!อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ "นสุดลง บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือ
ชี "ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที! ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการเพื!อให้ ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจัด สํ า เนาให้ เ มื! อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ร้ องขอในกรณี ที! ห น่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ!มเติมโครงการบริ ษัท
จัดการจะดําเนินการแจ้ ง การแก้ ไขเพิ!ม เติมดัง กล่าวให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยทราบ
หลังจากที!กองทุนรวมได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ แก้ ไขเพิ!มเติม
โครงการหรื อหลังจากวันที!ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ!มเติมโครงการแล้ วแต่กรณี ทังนี
" " จนกว่าจะเลิกกองทุน
รวม
10) ยื!นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
+% วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ
11) ยื!นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื!อขอให้ รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน ,' วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
12) นํ า เงิ น ของกองทุ น รวมไปลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื! น รวมทัง" จัด หา
ผลประโยชน์ การซื อ" เช่า จํ าหน่าย โอนสิ ท ธิ ก ารเช่า ขาย สั!ง โอน และเปลี! ย นแปลงเพิ!ม เติม ปรั บ ปรุ ง
อสังหาริมทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื!นที!ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื!อนไข วิธีการที!กําหนด
ในโครงการ โดยเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนด้ วย
13) ตรวจสอบหรื อดําเนินการให้ มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อ
หน่วยลงทุนเกินหนึ!งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที!จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
"
โดยวิธีการดําเนินการเป็ นไป
ตาม “หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน”
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14) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื!อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
และ วิธีการที!กําหนดในโครงการ และเป็ นไปตามที!สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
15) จัด ให้ มี ก ารประกัน ภั ย ของกองทุน รวมตามข้ อ กํ า หนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
16) จัด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามข้ อ กํ า หนดและหลัก เกณฑ์ ป ระกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
17) จัด ให้ มี ผ้ ู ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมซึ! ง มี คุณ สมบัติ ต ามประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื! องคุณสมบัตขิ องผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
18) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการและนํา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
19) จัดให้ ได้ มาซึ!งรายได้ และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนําเงินได้ และผลประโยชน์
ดังกล่าวฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
20) แต่ ง ตั ง" ที! ป รึ ก ษาของกองทุ น รวม (ถ้ ามี ) เพื! อ ให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี! ย วกั บ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หรื อให้ คําแนะนําเกี! ยวกับการจัดตังกองทุ
"
น
เพื!อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมโดยบริ ษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานการแต่งตัง" ถอดถอน หรื อ
เลิกสัญญาให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน +% วันนับแต่วนั แต่งตังถอดถอน
"
หรื อเลิกสัญญากับ
บุคคลดังกล่าว และจะจัดส่งสําเนาสัญญาให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายใน % วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญา
ดังกล่าว
21) แต่งตังผู
" ้ จดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื!อรับผิดชอบเกี!ยวกับการจัดการลงทุนในหรื อ
มี ไ ว้ ซึ! ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม ทัง" นี " ผู้จัด การกองทุน รวม
อสังหาริมทรัพย์ที!ได้ รับการแต่งตังต้
" องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
22) แต่งตังผู
" ้ บริ หารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื!อรับผิดชอบเกี!ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทังนี
" " ผู้ที!ได้ รับการแต่งตังเป็
" นผู้บริ หารสินทรัพย์สภาพคล่องต้ องได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
23) แต่งตังนายทะเบี
"
ยนหน่วยลงทุน (ซึ!งอาจได้ แก่บริ ษัทจัดการ) และจัดให้ มีทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที!คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ! ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
24) แต่ง ตัง" บริ ษัทประเมิ นค่าทรั พ ย์ สินเพื! อการประเมิ นค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ ที!
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเพื!อทําการประเมินค่า
หรื อทําการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม พร้ อม
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ทังแจ้
" งและจัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วยสําเนา
เอกสารหลักฐานที!เกี! ยวข้ องให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน +% วันนับแต่วนั ที!ได้ รับรายงานการประเมินค่า
25) แต่งตังผู
" ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
" " ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะต้ องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที!ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนกําหนด
26) จัด ให้ มี ผ้ ู สอบบัญ ชี ข องกองทุ น รวมซึ! ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตาม
ข้ อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื! องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื!อจัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดย
ถูกต้ องและจัดทํ ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที!สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
27) แต่งตังบริ
" ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื!อทําหน้ าที!
จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
" " บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ
ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิ ทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที!กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ น
กลุม่ บุคคลเดียวกัน
28) แต่งตังบุ
" คคลอื!นใดเพื!อทําหน้ าที!ต่าง ๆ ที!เกี!ยวกับกองทุนรวม (ถ้ ามี) อาทิ ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ผู้เชี!ยวชาญด้ านต่าง ๆ ผู้จดั ทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแู ลรักษาความสะอาดสถานที!
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
29) จัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที!เป็ นสาระสําคัญเกี!ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ภายใน +% วันนับแต่วนั ที!ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั " รวมทังจั
" ด
ให้ มีข้อมูลที!เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที!เปิ ดเผย ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายใน +% วันนับแต่วนั ที!ลงทุน หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์นนั " เพื!อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญอย่างน้ อย
ตามที!สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
30) จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนีใ" ห้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ โดยพลัน เมื!อมีการลงทุนหรื อจํ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
(+) เอกสารที!แสดงกรรมสิทธิ#หรื อสิทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื "อ
เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แล้ วแต่กรณี
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($) สัญ ญาเป็ นหนัง สื อ ที! แ สดงการจํ า หน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์
ทัง" นี " บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมี หนังสื อแจ้ ง การเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพ ย์ให้ แก่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน % วันทําการนับแต่วันที!เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย รวมทังจั
" ด ให้ มี
ข้ อมูลที!เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที!เปิ ดเผย ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริ ษัทและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ภายใน +% วันนับแต่วนั ที!ลงทุน หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
นันเพื
" !อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญอย่างน้ อยตามที!สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
31) จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี "ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(+) สัญญาแต่งตังบริ
" ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน % วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญา
หรื อนับแต่วนั แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีที!มีการแต่งตังบริ
" ษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการ
แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
($) สัญญาแต่งตังผู
" ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี) และสัญญาแต่งตังที
" !ปรึกษา (ถ้ ามี)
ภายใน % วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว
32) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั!ง ให้ ผ้ ูมี หน้ าที! ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตัง" อาทิ ผู้บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พย์ ที! ปรึ กษา ผู้คุม งานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํ ารายงานต่าง ๆ และ/หรื อ
ดําเนินการต่าง ๆ ตามที!ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง" และ/หรื อตามที!คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ
33) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
"
นรวมตามที!
เห็นสมควร
34) ปฏิบตั ิหน้ าที!อื!น ๆ ตามที!กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ น
หน้ าที!ของบริษัทจัดการ
35) ในกรณี ที!หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที!เป็ นสาระสําคัญตามข้ อ $* ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที!ซื "อ เช่า
จําหน่ายหรื อโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ของกองทุนรวมหรื อภายในกํ าหนดเวลาอื!นตามที! ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
36) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วัน
สุด ท้ า ยของเดื อ นมิ ถุนายน และเดือ นธัน วาคมให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน -% วันนับ แต่วันสุด ท้ า ยของเดื อ น
มิถนุ ายน และเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี และจัดให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าดังกล่าว
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พร้ อมทัง" ประกาศมูลค่า ดัง กล่า วในหนัง สื อพิม พ์ ร ายวันอย่างน้ อยหนึ!ง ฉบับและตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมทังปิ
" ดประกาศไว้ ในที!เปิ ดเผย ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์พร้ อมทังการเปิ
"
ดเผยชื!อ ประเภท และที!ตงอสั
ั " งหาริ มทรัพย์ที!กองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุนด้ วย
37) ในกรณีที!มีเหตุการณ์หรื อการเปลี!ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ "นภายหลังจากวันที!คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองการ
คํานวณดังกล่าวแล้ ว อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมี
นัยสําคัญ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อ มกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามข้ อ ,0 และหากเหตุการณ์หรื อการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ "นภายหลังจากวันที!มีการเปิ ดเผยตามข้ อ
,& บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื! องดังกล่าวโดยพลัน
38) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที!มีธุรกิจ
เฉพาะด้ านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีที!สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด รวมทังจั
" ดทํารายงานของกองทุน
รวมทุกวันสิ "นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวมและส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุก
รายที!มีชื!ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน เดื อ นนับแต่วัน สิ น" รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจํ า ปี โดยรายงานดัง กล่า วต้ อ งมี ร ายการอย่า งน้ อ ยตาม ที!
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
39) ดําเนินการเพิ!มเงินทุนและลดเงินทุนตามหัวข้ อ “การเพิ!มเงินทุนและการลดเงินทุนของ
กองทุนรวม”
40) ดําเนินการฟ้องร้ องหรื อแก้ ต่างคดีแพ่งหรื อคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตัง"
ตัวแทนเพื!อกระทําการดังกล่าว
41) เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี!ยวกับทรัพย์สิน สิทธิหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ใน
ส่วนที! กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที!จําเป็ นเพื!อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
42) เปลี!ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ!มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามหัวข้ อ “การแก้ ไขเพิ!มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
43) ยกเลิกกองทุนรวมตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
44) แต่งตังผู
" ้ ชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื!อทําหน้ าที!รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทังทํ
" าการอย่างอื!นตามแต่จําเป็ นเพื!อชําระบัญชีให้ เสร็ จสิ "นและแจ้ งให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบ
45) ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการตามอัตราที!ระบุไว้ ในโครงการที!ได้ รับอนุมตั ิ
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46) ปฏิบตั ิการอื!น ๆ เพื!อให้ ถึงซึ!งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ ซึ!งผลประโยชน์ข องผู้
ถื อหน่วยลงทุนตามที!กําหนดไว้ ในโครงการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และกฎหมายอื!นที!เกี!ยวข้ อง
เงือนไขการเปลี ยนบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี!ยนบริษัทจัดการได้ เมื!อเกิดกรณีใดกรณีหนึง! ดังต่อไปนี " และ/หรื อเมื!อได้ รับการ
อนุมตั เิ ห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(+) เมื!อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีม ติรวมกันเกิ นกึ!งหนึ!ง ของจํ านวนหน่วยลงทุนที!
จําหน่ายได้ แล้ วทัง" หมดให้ เปลี! ยนบริ ษัทจั ดการก่อนครบระยะเวลา % ปี นับจากวันที! จ ดทะเบียนจัดตัง"
กองทุนรวม โดยที!หากสาเหตุการเปลี!ยนบริ ษัทจัดการนันไม่
" ได้ เกิดจากความผิดหรื อการประกอบหน้ าที!อนั
บกพร่องอย่างร้ ายแรงที!เกิดจากบริ ษัทจัดการโดยตรงแล้ ว กองทุนรวมจะต้ องจ่ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียม
การจัดการให้ บริ ษัทจัดการตามจํานวนวันที!คํานวณได้ จากระยะเวลาที!เหลืออยู่ก่อนครบ % ปี บริ บรู ณ์ โดย
ใช้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที!ได้ คํานวณไว้ ของเดือนล่าสุดเป็ นฐานในการคํานวณ เว้ นแต่ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมจะตกลงกันว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว
ทัง" นี " ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนจะต้ อ งบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรให้ บ ริ ษั ทจัด การทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า % วัน เว้ นแต่ บริ ษัทจัดการตกลงยินยอมให้ ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้ า
ดังกล่าว
($) ในกรณี ที!มีการเปลี!ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที!ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี! ยวข้ อง อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศ คําสัง! ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
" " เนื!องจากการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ!ม
ภาระหน้ าที!แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที!ตอ่ ไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับหน้ าที!ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
" " บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าไม่ประสงค์ที!จะรั บหน้ าที!ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะนํ าเสนอบริ ษัทจัดการที! มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที!จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง ทังนี
" " ผู้
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ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จภายใน *' วันนับจากวันที!ได้ รับ
แจ้ งจากบริษัทจัดการ
(,) ในกรณี ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรื อมีมติเปลี!ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรื อมีการเปลี!ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนอย่าง
มีนยั สําคัญ (การเปลี!ยนแปลงรายชื!อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อการเปลี!ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อกลุ่ม บุคคลเดียวกันในอัตราตังแต่
" ร้อยละ % ของจํานวนหน่วยลงทุนที! จํา หน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด)
"
หรื อกรณีอื!นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์ที!จะปฏิบตั ิหน้ าที!ต่อไป บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที!ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
" " บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที!จะรั บหน้ าที!ต่อไปโดยบริ ษัทจัดการจะนําเสนอบริ ษัท
จัดการรายใหม่ที!มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที!จะจัดหาบริ ษัท
จัดการรายใหม่เอง ทังนี
" " ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
*' วันนับจากวันที!ได้ รับแจ้ งจากบริษัทจัดการ
(-) ในกรณีที!บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุ น รวม ซึ! ง มี ผ ลให้ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที! บ ริ ษั ท จัด การได้ ต่ อ ไปบริ ษั ท จัด การจะยัง คงได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที!ระบุไว้ ในโครงการจนถึงวันสุดท้ ายของการปฏิบตั ิหน้ าที!เป็ นบริ ษัท
จัดการ
ในการเปลี!ยนตัวบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณี ที!กฎหมายกํ าหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
หน้ าที!ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
" ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที!บริ ษัทจัดการได้ ทําการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษัทจัดการตามข้ อ ($) หรื อข้ อ (,) ข้ างต้ นนี "จนครบถ้ วน แต่กองทุนรวม
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
" ษัทจัดการกองทุนรวมอื!นใดมารับหน้ าที!ได้ ภายใน *' วันนับ
แต่วนั ที!บริษัทจัดการได้ ทําการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที!จะเลิกโครงการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ซิตี "แบงก์ เอ็นเอ จํากัด
เลขที! 339 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-788-2000
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สิ ทธิ หน้าที และความรับผิ ดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที! และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี "
1)
ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที!เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที!กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ที!ทําขึ "นกับบริษัทจัดการ
2)
ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที!ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที!ได้ รับอนุมัติ
ตลอดจนข้ อผูกพันที! ทํ าไว้ กับผู้ถื อหน่ วยลงทุน ภายใต้ บทบัญ ญั ติ ในมาตรา 125 ของพระราชบัญ ญั ติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที!ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทังที
" !มี
อยู่ในปั จจุบนั และที!แก้ ไขเพิ!มเติมในอนาคต โดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตาม ให้ แจ้ งบริ ษัท
จัดการโดยทันที
3)
จัดทํ ารายงาน และส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี บริ ษัทจัดการ
กระทํ าการ หรื องดเว้ นกระทํ าการจนก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ กองทุนรวม หรื อไม่ ปฏิ บัติ หน้ าที! ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วัน
นับตังแต่
" วนั ถัดจากวันที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
4)
เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้ าอื!น ๆ ภายใต้ การดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทัง" ดูแลการ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามที!ตกลงกันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
5)
ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรั พย์ ที!กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ แล้ วเสร็ จตาม
กําหนดเวลา ดังต่อไปนี "
(1) ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที!ได้ รับหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์
จากบริษัทจัดการ
(2) ทุกหนึง! ปี นับแต่วนั ที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง" ก่อนแล้ วเสร็ จ
6)
บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที!ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตาม
ความเป็ นจริงให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที!เริ!มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นนั "
7)
แจ้ งให้ บริ ษั ท จัด การทราบภายในห้ าวัน ทํ า การนับ แต่ วัน ที! ผ้ ู ดูแ ลผลประโยชน์ พ บว่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างมีนยั สําคัญ
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8)
แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ใหม่โดยพลัน เมื!อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี!ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ "นอันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
9)
ตรวจสอบการลงทุนหรื อจํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
10) ให้ ความเห็ นชอบในการที! บริ ษั ทจัดการจัดให้ มี การประกันวินาศภัยเพื! อคุ้มครองความ
เสียหายที!อาจจะเกิดขึ "นกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวม
เป็ นผู้รับผลประโยชน์
11) ให้ ความเห็นเกี!ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
12) ในกรณีทรัพย์สินที!ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที!ดิน
หรื อเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ในอสังหาริ มทรัพย์นนั " หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้ องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที!เกี! ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สินที!ลงทุนเป็ นสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่า
ในอสังหาริ มทรัพย์นนั " เอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้ องกับสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที!เกี!ยวข้ อง
กับการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เช่น สัญญาเช่าหรื อสัญญาโอนสิทธิการ
เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ นต้ น ยกเว้ นในการเก็ บทรั พ ย์ สิ น ที! โ ดยสภาพไม่ สามารถเก็ บรั กษาไว้ ที! ผ้ ู ดูแ ล
ผลประโยชน์ได้ หรื อบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื!น
13) รับมอบหรื อส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ดงั กล่าวข้ างต้ นเกี! ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรื อส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ข้ างต้ นเกี!ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื!อให้ เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมและประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
14) รับรองความถูกต้ องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที!บริ ษัทจัดการได้ คํานวณไว้ แล้ ว ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่าการคํานวณดังกล่าว
ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ และวิ ธี การที! สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
15) จัดเตรี ยมและส่งรายงานและเอกสารดังต่อไปนี "ให้ บริษัทจัดการ
(1) รายละเอียดเกี!ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ "นวันทํา
การที!ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิ ดทําการในประเทศไทย (“วันทําการ”)
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(2) รายงานเกี! ยวกับเงิ นลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของ
หลักทรัพย์ทกุ สิ "นวันทําการ
(3) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี "ค่าซื "อหลักทรัพย์ และลูกหนี "ค่าขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
16) เพื!อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจัดทํารายงานตามข้ อ 14 และ 15 ข้ างต้ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะใช้ ข้อมูลซึง! ได้ จากบริษัทจัดการหรื อบุคคลใด ๆ ที!บริษัทจัดการกําหนด
17) รายงานที! ได้ รั บรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 14 และรายงานที! ได้ จัดทํ าโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 15 ข้ างต้ นให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ หากบริ ษัทจัดการมิได้ ทกั ท้ วง
ภายใน 180 วันนับจากวันที!ในรายงาน
18) ดําเนินการฟ้องร้ องในนามของกองทุนรวมให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที!ของตน และ/
หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื!อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน
หรื อเมื!อได้ รับคําสัง! จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
" " ค่าใช้ จ่ายที!เกิดขึ "นในการฟ้องร้ องบังคับคดีให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
19) ในกรณีที!บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังผู
" ้ ชําระบัญชีเพื!อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดแู ลผลประโยชน์มี
สิทธิได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราที!จะได้ ตกลงกันและจะดําเนินการ ดังต่อไปนี "
(1) เมื!อได้ รับแจ้ งการแต่งตังผู
" ้ ชําระบัญชีจากบริ ษัทจัดการ ให้ ส่งมอบบรรดาบัญชีและ
เอกสารอื!น ๆ ของกองทุนรวมแก่ผ้ ชู ําระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันเลิกกองทุนรวม
(2) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็ จสิ "น
(3) ดูแลให้ ผ้ ูชํ าระบัญชี ปฏิ บัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที!ผ้ ูชําระบัญชีกระทําการ หรื อ งดเว้ นกระทําการตามมาตรา
ดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(4) แจกจ่ายเงินและ/หรื อทรัพย์สินอื!นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื!อได้ รับคําสัง! จากผู้ชําระบัญชี
20) ดูแล รั บเงินฝาก และรั กษาทรั พย์สินของกองทุนรวม รับเงิ นที! ได้ จากการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และนําเข้ าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสัง! ของบริ ษัท
จัดการ
21) จ่ายค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวมตามคําสัง! ของบริ ษัทจัดการ
22) มีสิทธิ หน้ าที! และความรับผิดชอบอื!นตามที!กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์
23) ปฏิบตั ิหน้ าที!อื!นใดตามที!กฎหมายเกี! ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/
หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทังที
" !มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที!แก้ ไขเพิ!มเติมในอนาคต
24) รั บผิ ดชอบต่อความเสี ยหายแก่ บริ ษั ทจัดการ และ/หรื อต่อความสูญเสี ย เสี ยหาย และ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที!เกิดขึ "นกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม จากการที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทํา หรื อละ
เว้ นการกระทําภายใต้ สัญญา หรื อตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ!ง
เกิดขึ "นจากความประมาทเลินเล่อหรื อการไม่กระทําตามหน้ าที!โดยเจตนาทุจริ ตของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที! ลูกจ้ าง บริ วารหรื อบุคคลอื!นใดที!ทํางานให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ความเสียหายดังกล่าว
รวมถึงความเสียหายที!เกิดขึ "นจากความล่าช้ าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ในขันตอนการขออนุ
"
มตั ิภายในของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ในเรื! องต่าง ๆ ที!ผ้ ูดูแลผลประโยชน์จะต้ องดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญา หรื อตามโครงการจัดการ
กองทุนรวม
25) ตกลงให้ ผ้ แู ทนของบริ ษัทจัดการรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที!ร้องขอ หรื อผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมเข้ าตรวจนับทรัพย์สิน หรื อตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนรวมที!เก็บรักษา
ไว้ หรื ออยู่ในความครอบครองของผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผู้ดแู ลผลประโยชน์
และให้ ความร่ วมมือใด ๆ แก่บริ ษัทจัดการในการดําเนินการตามที!กําหนดในสัญญา หรื อในโครงการจัดการ
กองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ตามที! บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้มี อํานาจตาม
กฎหมายร้ องขอ
26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที!เกิดขึ "นกับกองทุนรวม เพราะการกระทําหรื อการละเว้ น
กระทําโดยทุจริ ต ประมาทเลินเล่อ หรื อไม่กระทําการตามหน้ าที!โดยไม่มีเหตุอนั ควร หรื อโดยเจตนาของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ หรื อเจ้ าหน้ าที! พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนของผู้ดแู ลผลประโยชน์เอง หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามที!
ได้ ตกลงไว้ กบั บริษัทจัดการ
เงือนไขการเปลี ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี!ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ เมื!อเกิดกรณีใดกรณี
หนึง! ดังต่อไปนี "และเมื!อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(1) เมื!อบริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ!ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที!จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ!งทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า *' วัน
(2) เมื!อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื!อนไขใด ๆ ที!กําหนดไว้ ใน
สัญญาไม่วา่ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตามคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ!งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดย
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บอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรไม่น้อยกว่า ,' วันในกรณี ที!ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ เป็ นผู้ปฏิ บัติผิด
สัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื!อนไขใด ๆ ที!กําหนดไว้ ในสัญญาไม่ว่าโดย จงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็
ตามผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการและ/หรื อ กองทุน
รวมรวมถึงค่าใช้ จ่ายที! เกิดจากการที!บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื!นที!เกี! ยวข้ องกับการเปลี!ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที!บริ ษัทจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื!อนไขใด ๆ ที!กําหนดไว้ ใน
สัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตามบริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและ/
หรื อความเสียหายที!เกิดขึ "นกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ด้วย
(3) ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลี!ยนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อกรณี อื! นใดอันจะมี ผลให้ บริ ษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ สามารถตกลงที! จ ะแก้ ไข
เปลี!ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับประกาศคําสัง! ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว
ทังนี
" " เนื!องจากการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ!มภาระหน้ าที!แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที!ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า *'
วัน
(4) ในกรณีที!ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที!มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ!งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนหน่วยลงทุนที!จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
"
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี!ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า *' วัน
(5) ในกรณี ที!ผ้ ูดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื! อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และที!แก้ ไขเพิ!มเติม บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขเหตุขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ ถูกต้ องภายใน +% วัน
นับตังแต่
" วนั ถัดจากวันที!บริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไข ดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน , วันทํา
การนับตังแต่
" วนั ถัดจากวันที! แก้ ไขเสร็จสิ "น
ในกรณีที!ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที!กําหนดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี!ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน +%
วันนับตังแต่
" วนั ถัดจากวันที!ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื!อได้ รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง" ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง" นีเ" ว้ นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง! การเป็ น อย่างอื!น
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(6) หากผู้ดูแลผลประโยชน์ นํ าข้ อมูลที! เ กี! ยวข้ องกับการจัดการกองทุน หรื อข้ อมูลอื! นใดที!
เกี!ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ เพื!อก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน
รวม หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อมีบคุ คลอื!นได้ รับประโยชน์ใด ๆ อันเนื!องมาจากการเปิ ดเผยที!ไม่เหมาะสมดังกล่าว
หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ บริ ษั ท จัด การสามารถบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตัง" ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์นีไ" ด้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรไม่น้อยกว่า +% วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที!
เกิดจากการที!บริษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื!นที!เกี!ยวข้ องกับการเปลี!ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย
(7) เมื!อมี ผ้ ูใดเสนอหรื อยื!นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที!เกี! ยวข้ องในส่วนที!เกี! ยวกับ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื!อเลิกกิจการหรื อเพื!อการอื!นใดที!คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื!อฟื น" ฟูกิจการ
ประนอมหนี " หรื อผ่อนผันการชําระหนี " จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื!นใดที!คล้ ายคลึงกัน
ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่าง ๆ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง"
ผู้ดแู ลผลประโยชน์นี "ได้ ทนั ที
(8) เมื!อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี!ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว! ไป บริ ษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์นี "ได้ ทนั ที
ในทุกกรณีการเปลี!ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนเนื!องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. $%,% รวมทังฉบั
" บแก้ ไขเพิ!มเติม
กําหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน" ในกรณีที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ หมดหน้ าที!ลงตามเงื!อนไข
การเปลี!ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั " องทําหน้ าที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
อย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการโอนทรั พ ย์ สิ นและเอกสารหลั กฐานทัง" หมดของกองทุนรวมให้ แก่ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ รายใหม่หรื อตามคําสั!งของบริ ษัทจัดการ หรื อสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึ งการ
ดําเนินการอื! นใดที! จําเป็ น เพื!อให้ การโอนทรั พย์ สิน และเอกสารทัง" หลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ "น และภายในเวลาอันสมควรที!สามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื!อง
ในกรณีที!สญ
ั ญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์สิ "นสุดลงเนื!องจากผู้ดแู ลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญาหาก
บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ "นสุดสัญญาดังกล่าว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้ องปฏิบตั ิหน้ าที!ตามสัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง"
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จาก
กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นนได้
ั " ปฏิบตั ิหน้ าที!จนถึงวันที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
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สิ "นสุดการทําหน้ าที!เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์รวมทังค่
" าใช้ จ่ายใด ๆ ที!เกิดขึ "นจริ งเนื!องจากการปฏิบตั ิหน้ าที!ตาม
สัญญาแต่งตังผู
" ้ ดแู ลผลประโยชน์นับตังแต่
" วนั สิน" สุดสัญญาเป็ นต้ นไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
" ้ ดแู ล
ผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตั หิ น้ าที!ดงั กล่าวได้
ในกรณี การเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน" สุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สิ น
ทังหมดและเอกสารหลั
"
กฐานของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ที!มาแทนหรื อดําเนินการอย่างอื!นตาม
คําสัง! ของบริษัทจัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที!จําเป็ นเพื!อให้ การโอน
ทรั พ ย์ สิ น และเอกสารทั ง" หลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน +% วันทํ าการนับจากวัน ที! การเป็ นผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์สิ "นสุดลง
สถานที!เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุนรวม
ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
เลขที! 339 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-788-2000
ในกรณี ที!มีการเปลี!ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริ ษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ ที!
สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที!บริษัทจัดการแต่งตังขึ
" "นหรื อที!สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินที!ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาโฉนด
ที! ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ หรื อ หนั ง สื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ# ห้ องชุ ด และสั ญ ญาซื อ" ขาย
อสังหาริ มทรัพย์สญ
ั ญาเช่าหรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์หนังสือกรมธรรม์ประกันภั ย ไว้ ที!
สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที!โดยสภาพไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ ที!ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
ผู้สอบบัญชี
นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ#
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที! 11251
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
เลขที! 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี "ทาวเวอร์ ชัน" 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
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โทรศัพท์ 0-2344-1000 และ 0-2824-5000 โทรสาร 0-2286-5050
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
เลขที! 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน" 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-686-9500

ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ
เมื!อวันที! +* กุมภาพันธ์ $%%& สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ มี
หนังสือ ที! กลต.ฝค.$*0/$%%& เรื! อง การเปรี ยบเทียบกรณีปฏิบตั ิไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แจ้ งว่าบริ ษัทจัดการ
มีการดําเนินการที!เข้ าข่ายเป็ นการปฎิบตั ิไม่ชอบด้ วยมาตรา ++1 และมาตรา +$% (+) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. $%,% โดยสรุปดังนี "
1.

ระหว่างวันที! 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที! 17 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทจัดการ มิได้ ปฏิบตั ิ

ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื! อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ
มิได้ จัดให้ มีระบบงานการจัดการลงทุนที!มีการกํ ากับดูแลการปฏิบตั ิง านที!เหมาะสม เพื!อให้ การจัดการ
ลงทุนเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดให้ แก่ลกู ค้ า โดยมิได้
ตรวจสอบและสอบทานอสังหาริมทรัพย์ก่อนการลงทุน (Due Diligence)
2.

ระหว่างวันที! 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที! 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัท จัดการในฐานะ

บริ ษัทที!รับจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ# เมอร์ เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์ เคียว)
มิได้ จดั การกองทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กํ าหนด และมิไ ด้ จัดการกองทุนรวมให้ เ ป็ นไปตามโครงการที!ไ ด้ รับอนุมัติจ ากสํานักงาน กล่าวคือ มิไ ด้
ควบคุมดูแลให้ ผ้ คู ํ "าประกันรายได้ ปฏิบตั ติ ามสัญญาคํ "าประกันรายได้ ตามเงื!อนไขของโครงการ
3.

ระหว่างวันที! 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที! 25 ธันวาคม 2555 บริ ษัทจัดการ มิได้ ปฏิบตั ิให้

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ (1)
มิได้ ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิ นของกองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (2) มิไ ด้ ตรวจตราสภาพ
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อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที! ก องทุน รวมลงทุน ทุก ๆ หนึ! ง ปี โดยจัด ทํ า ทะเบี ย นรายการทรั พ ย์ สิ น ที! ก องทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์เข้ าไปลงทุนให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง (3) มิได้ จัดทําสัญญาคํ "าประกัน
รายได้ และมิได้ ติดตามควบคุมดูแลให้ ผ้ ูคํ "าประกันรายได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาคํ "าประกันรายได้ (4) มิได้
เปิ ดเผยข้ อมูลในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี "ชวนให้ ถกู ต้ อง
โดยบริษัทจัดการได้ ยินยอมรับการเปรี ยบเทียบตามที!คณะกรรมการเปรี ยบเทียบพิจารณาตามการ
ประชุมเปรี ยบเทียบครัง" ที! 1/2556 วันที!ประชุมเปรี ยบเทียบ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คําสัง! เปรี ยบเทียบที!
12/2556
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง! หรื อหนังสือเวียนตามที!
ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่าง
เคร่ ง ครั ด และมี การจัดตัง" คณะกรรมการการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื! อพิจ ารณาในรายละเอี ยดที!
เกี!ยวข้ องกับการลงทุน และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริษัทจัดการ ได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลทางด้ านต่าง ๆ เช่น การจัดทํารายงาน
ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิ บัติงานด้ านธุรกิ จ จัดการลงทุน จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เป็ นต้ น
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง! หรื อหนังสือเวียนตามที!
ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี!ยง
บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง! หรื อหนังสือเวียนตามที!
ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการได้ กําหนดให้ มีฝ่ายกํากับ
ดูแลและฝ่ ายบริหารความเสี!ยง ที!สายการรายงานและกํากับดูแลที!แยกออกจากคณะกรรมการการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ แต่ขึ "นตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท และของกลุ่มพริ นซิเพิล ไฟแนนเชียล และกลุ่มซีไอเอ็ม
บี
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รายการระหว่ างกัน
รายชื อบุคคลทีเกี ยวข้องทีมี การทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
ไม่มีบคุ คลที!เกี!ยวข้ องที!มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที!เกี! ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที!
บริ ษัทจัดการโดยตรง หรื อที! website ของบริ ษัทจัดการ (www.cimb-principal.co.th) และสํานักงาน
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนืองจากการทีกองทุนใช้บริ การบุคคลอื น (Soft Commission)
ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ บริการบุคคลอื!น
ค่านายหน้าทัง! หมดจากการทีบริ ษัทสังซื !อขายหลักทรัพย์ฯ
ไม่มีการรับค่านายหน้ าจากการที!บริษัทสัง! ซื "อขายหลักทรัพย์ฯ
แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดําเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต่าง ๆ ในรอบปี ปฏิทิน ได้ จาก web site ของบริ ษัทจัดการ (www.cimbprincipal.co.th)
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ส่ วนที" 3
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ
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ข้ อมูลทางการเงินที"สาํ คัญ
ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
สําหรับรอบระยะเวลาตัง! แต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที 30 มิ ถนุ ายน 2561
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวม ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2561
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ

608,196,753 บาท

จํานวนหน่วย

82,800,000 หน่วย

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

7.3453 บาท

ข้อมูลเกี ยวกับการกู้ยืมเงิ นของกองทุนรวม ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2561
มูลค่ าตามราคาตลาด (บาท)*1
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร

% NAV

10,095,174

1.66

601,400,000

98.88

192,170
(3,490,591)

0.03
(0.57)

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
608,196,753
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้ างรับแล้ ว

100.00

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที!ดิน พร้ อมสิง! ปลูกสร้ าง
โรงแรมสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
อื"น ๆ
ทรัพย์สนิ อื!น
หนี "สินอื!น
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รายงานสรุปจํ านวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี ! เงิ นฝากหรื อตราสารกึงหนีก! ึงทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ าตาม
กลุ่มของตราสาร

ราคาตลาด

% NAV

(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที!ธนาคารที!มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
" "น ธนาคารพาณิชย์ หรื อ
บริ ษัทเงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้สงั! จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้คํ "าประกัน
(ค) ตราสารที!มีอนั ดับความน่าเชื!อถืออยูใ่ นอันดับที!สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(ง) ตราสารที!มีอนั ดับความน่าเชื!อถืออยูใ่ นอันดับตํ!ากว่าอันดับที!สามารถ
ลงทุนได้
(investment grade) หรื อตราสารที!ไม่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื!อถือ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

10,095,174

1.66

- ไม่มี -

- ไม่มี -

601,400,000

98.88

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้ างรับแล้ ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื อถื อของตราสารทุกตัวใน Port

ผู้ออก

ผู้คํ "า/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื!อถือ

1 เงินลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

โรงแรมสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท

-

-

N/A

828,000,000

601,400,000

2 เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น.เอ.

-

-

N/A

10,092,547

10,095,174

ประเภท

หมายเหตุ :

*1

จํานวนเงินต้ น/
มูลค่าหน้ าตัว3

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

มูลค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้ างรับแล้ ว
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ค่าใช้จ่ายทีบริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
สําหรับระยะเวลาตัง! แต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที 30 มิ ถนุ ายน 2561

ค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุน *

จํานวนเงิน

ร้ อยละของ

(Fund's Direct Expenses)

หน่ วย : พันบาท

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย

4,102.15
820.43
683.69

0.634
0.127
0.106

360.92
3,445.11
32,070.44
432.00

0.056
0.533
4.957
0.067

105.60

0.016

ค่าประเมินทรัพย์

126.72

0.020

ค่าเบี "ยประกันภัย

360.30

0.056

ค่าจัดประชุมผู้ถือหน่วย

178.13
34.85
36.00
7.45
62.74

0.028
0.005
0.006
0.001
0.010

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" แรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง" แรก
ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
ค่าภาษี โรงเรื อน**
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - รายปี

ค่าวารสารและสิง! พิมพ์
ค่าแปลเอกสาร
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้ จา่ ยอื!น ๆ

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง! หมด ***
42,826.53
6.622
หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ได้ รวมด้ วยภาษีมลู ค่าเพิ!ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื!นใดในทํานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
** ประกอบด้ วยค่าภาษี โรงเรื อนที!โดนประเมินเพิ!มเติม 28,598,122 บาท, ค่าปรับ 2,859,813 บาท และภาษี
โรงเรื อนรอบปี บัญชีวนั ที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที! 30 มิถนุ ายน 2561 จํานวน 612,500 บาท
*** ไม่รวมค่านายหน้ าซื "อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที!เกิดขึ "นจากการซื "อขายหลักทรัพย์
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที!ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รายงานประจําปี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี ประจําปี 2560

เอกสารแนบ 2
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี!ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาหนึ!งปี ที!ผ่านมา

