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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 

วนัที! 28 กนัยายน 2561 

 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่าน 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2560 ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (กองทุนรวม) ตั "งแต่วันที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที! 30 มิถุนายน 
2561 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่น 

โดยผลประกอบการของกองทนุรวมในปีที!ผ่านมา กองทนุรวมขาดทนุ โดยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวม ณ วันที! 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 608.20 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
เทา่กบั 7.3453 บาท โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวนัที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที! 30 มิถนุายน 2561 
กองทุนรวมมีรายได้จากค่าเช่าชั!วคราว รายได้จากดอกเบี "ยและรายได้อื!น ๆ รวมทั "งสิ "น 7,102,194 บาท 
และมีค่าใช้จ่ายรวมทั "งสิ "น 42.83 ล้านบาท เนื!องจากกองทุนรวมถูกเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและที!ดิน 
จํานวน 31,457,935 บาท (รายละเอียดตามหวัข้อ การประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดินเพิ!มเติม หน้า 10) ทํา
ให้กองทุนรวมขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ 35,724,338 ล้านบาท และเมื!อพิจารณาร่วมกับรายการขาดทุน
สทุธิที!ยงัไมเ่กิดขึ "นจากเงินลงทนุจํานวน 45.20 ล้านบาท อนัเนื!องมาจากราคาประเมินของทรัพย์สินที!ลดลง 
กองทนุรวมจะมีสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานลดลงในรอบการดําเนินงานเดียวกนันี "จํานวน 80.92 ล้าน
บาท โดยกองทนุรวมไมมี่การจา่ยเงินปันผลสําหรับผลประกอบการในปี 2560  

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติได้แถลงตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศในไตรมาสที!สองของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 ดงันี " เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที!สองของปี 
2560 ขยายตวัร้อยละ 4.6 ปรับลดลงเมื!อเทียบกับจากการขยายตวัร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า รวม
ครึ!งปีแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.8  

ในส่วนของสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตวัร้อยละ 9.4 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 
12.8 ในไตรมาสแรก ตามการชะลอตวัลงของจํานวนและรายรับจากนกัท่องเที!ยวชาวตา่งประเทศ โดยใน
ไตรมาสนี "มีจํานวนนกัท่องเที!ยวตา่งประเทศ 8.87 ล้านคน เพิ!มขึ "นร้อยละ 9.1 และรายรับจากนกัท่องเที!ยว
ตา่งประเทศ 442.61 พนัล้านบาท เพิ!มขึ "นร้อยละ 12.1 อตัราการเข้าพกัเฉลี!ยอยู่ที!ร้อยละ 71.4 เพิ!มขึ "นจาก
ร้อยละ 67.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมครึ!งแรกของปี 2561 ภาคการผลิตสาขาโรงแรมและ
ภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 11.1 ปรับตวัดีขึ "นจากการขยายตวัร้อยละ 6.0 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย
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จํานวนนกัท่องเที!ยวต่างประเทศเพิ!มขึ "นร้อยละ 12.5 รายรับจากนกัท่องเที!ยวต่างประเทศอยู่ที! 1,015.9 

พนัล้านบาท และอตัราการเข้าพกัเฉลี!ยอยูที่!ร้อยละ 73.5  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
คาดการณ์ว่า จะขยายตวัร้อยละ 4.2 ถึง 4.7 โดยมีปัจจยัจาก (1) การปรับตวัดีขึ "นของเศรษฐกิจโลกซึ!งทํา
ให้การสง่ออกและภาคการผลิตที!สําคญัขยายตวัในเกณฑ์ดี และสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง
ตอ่เนื!อง (2) แรงขบัเคลื!อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทนุภาครัฐที!ยงัมีแนวโน้มเพิ!มขึ "นตามการ
เบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการลงทุนของภาครัฐ (3) การฟื"นตวัที!ชัดเจนมากขึ "นของการลงทุน
ภาคเอกชนตามการปรับตวัดีขึ "นของอตัราการใช้กําลงัการผลิตภาคในอุตสาหกรรม การปรับตวัดีขึ "นของ
ความเชื!อมั!นในภาคธุรกิจและความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื "นฐานที!สําคญั ๆ และ (4) การ
ปรับตวัดีขึ "นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที!มีความชดัเจนมากขึ "นตามลําดบั ทั "งนี " คาดว่ามูลค่าการ
ส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 4.1 และ 
4.4 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั!วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 8.4 ของ 
GDP 

สดุท้ายนี " บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที!ได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะ
บริหารจดัการกองทุนรวมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญัภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล เพื!อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดไป 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
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เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1   รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต งบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

เอกสารแนบ 2   ความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์เกี!ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา

หนึ!งปีที!ผา่นมา 
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ส่วนที" 1 

 

การดาํเนินกิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ประจําปี 2560 

 

หน้า 3 

 

 

ข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

 

ชื!อกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ  

 

ชื!อกองทนุ (องักฤษ) Samui Buri Property Fund 

 

ชื!อยอ่ SBPF 

 

ประเภทโครงการ หลกัทรัพย์จดทะเบียนประเภทกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับ
ซื "อคืนหนว่ยลงทนุ  

 

ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 

 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

 

วนัที!เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัที! 18 สิงหาคม 2553  

 

จํานวนเงินทนุ 828,000,000 บาท 

 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็นเอ จํากดั สาขากรุงเทพ 

 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
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หน้า 4 

 

วตัถปุระสงค์การลงทนุ 

  

เ พื!อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั!ว ไป โดยนําเ งินที! ไ ด้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเน้นการลงทนุระยะยาวในโครงการที!สร้างผลตอบแทนตอ่เนื!อง โดยการซื "อ 
และ/หรือเชา่อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี!ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินตา่ง ๆ ที!กองทนุรวมได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื!นใดเพื!อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื!อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื!น และ/หรือ
หลกัทรัพย์อื!น และ/หรือการหาดอกผลอื!นโดยวิธีอื!นใด ตามกําหนดกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
อื!นใดที!เกี!ยวข้องกําหนด 

 

การเปลี ยนชื อกองทนุ 

 

เดิมชื!อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ# เมอร์เคียว สมยุ (MSPF) และได้รับอนมุตัิให้
เปลี!ยนชื!อกองทนุตามมติที!ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ครั "งที! 1/2556 เปลี!ยนเป็น กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
สมยุบรีุ (SBPF) โดยมีผลตั "งแตว่นัที! 1 เมษายน 2557 
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หน้า 5 

 

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

การเปลี"ยนแปลงในข้อกฎหมายที"สาํคัญ 

 

ลกัษณะทรัพย์สินและรายละเอียดที ตั!ง 
 

โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาด 88 ห้อง ตั "งอยู่บนที!ดินโฉนดเลขที! 10775, 10779 
และ น.ส.3ก. เลขที! 1274, 1275 และ 2035 มีเนื "อที!ประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ตั "งอยู่ที! เลขที! 
26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตําบลแม่นํ "า อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี โดยกองทนุรวมได้ลงทนุในที!ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ในการประกอบกิจการโรงแรม   
 

รายละเอียดที!ดนิจํานวน 5 แปลง 

ลาํดับที" โฉนดเลขที" เลขที"ดนิ 
เนื !อที" 

ไร่ งาน ตารางวา 

1 10775 271 1 - - 

2 10779 270 - 2 - 

3 น.ส. 3 ก. 1274 255 1 1 32 

4 น.ส. 3 ก. 1275 256 3 1 90 

5 น.ส. 3 ก. 2035 261 6 3 05 

รวม 13 0 27 

 

โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีเนื "อที!ใช้สอยในอาคาร ประมาณ 15,722.86 ตารางเมตร ติด
ชายหาดแมนํ่ "า กว้าง 65 เมตร มีสิ!งอํานวยความสะดวก สระว่ายนํ "า ห้องอาหาร ไว้บริการนกัท่องเที!ยวที!มา
พกั รวมถึงที!จอดรถยนต์ซึ!งรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 80 คนั 

รายละเอียดห้องพกัโรงแรม 

 

ลาํดับ ลักษณะห้อง จาํนวน/ห้อง 

1 ดีลกัซ์ 48 

2 ดีลกัซ์ พลู 12 

3 พลูวิลลา่ 28 

 รวม 88 
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การตกแต่งของโรงแรมเป็นลักษณะสถาปัตย์ทรงไทยประยุกต์ พร้อมสิ!งอํานวยความสะดวก
ภายในห้องพกัตามมาตรฐานของโรงแรม 4 - 5 ดาว ทั!วไปคือ เครื!องปรับอากาศ นํ "าอุ่น - เย็น อ่างอาบนํ "า 
โทรทศัน์ ตู้ เย็น ระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย 

 

ห้องพกัแบบวิลล่า ประกอบด้วยสิ!งอํานวยความสะดวกเหมือนห้องพักปกติ แต่เพิ!มในส่วนของ
ห้องรับแขก อา่งอาบนํ "า จากชุชี! สระวา่ยนํ "าสว่นตวัหน้าห้องพกั 

 

ในสว่นกลางของโรงแรมยงัมีการตกแตง่ล็อบบี "สไตล์ไทยประยกุต์ และในส่วนตา่ง ๆ ของโรงแรมมี
การจดัสวนหย่อมด้วยต้นไม้นานาชนิดเพื!อสร้างความร่มรื!นให้กบัภายในโครงการ ประกอบกบัทางโรงแรม
มีพื "นที!ติดชายหาด และมีที!นั!งสําหรับเล่นนํ "าทะเลและอาบแดดสําหรับนกัท่องเที!ยวไว้คอยบริการรวมทั "ง
สระวา่ยนํ "าขนาดใหญ่พร้อมห้องฟิตเนสที!มีอปุกรณ์ออกกาลงักายอยู่ติดกบัชายหาด และภตัตาคารซึ!งมีไว้
บริการกบัแขกที!มาพกั 

 

นอกจากนี "ทางโรงแรม มีห้องประชุมสมัมนาไว้คอยบริการเพื!อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูค้า ทั "งบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการที!มีความต้องการในการจดัประชมุสมัมนานอกสถานที! ด้วย
สถานที!ที!มีความสะดวกและด้วยอปุกรณ์ที!ทนัสมยั 

 

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที! 30 มิถุนายน 2561) 

 

ประเภททรัพย์สิน ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้าง 

ที!ตั "งทรัพย์สิน เลขที! 26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน ถนนสายรอบเกาะ ตําบลแม่นํ "า 
อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎ์ธานี 

ชื!อบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลเูออร์ จํากดั 

มลูคา่ทรัพย์สินจากการประเมิน 601,400,000 (หกร้อยหนึ!งล้านสี!แสนบาทถ้วน) 
วนัที!ประเมิน/สอบทานมลูคา่ 27 มีนาคม 2561 

ระยะเวลาการประเมินมลูคา่ 2 เมษายน 2560 – 26 มีนาคม 2561 

วิธีการประเมินมลูคา่ ผู้ ประเมินพิจารณาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยวิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) แบบ Discounted Cash Flow 
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Technique (DCF) ภายใต้สมมติฐานการประเมินมูลค่าตามระดบั
ความสามารถทางธุรกิจ (Property Level) ซึ!งจะมีรายได้และ
คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานตามเกณฑ์ตลาดทั!วไป โดยไม่ได้พิจารณา
ถึงรายได้ตามเงื!อนไขในสัญญาจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(สญัญาเชา่ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้างเดมิ) และ/หรือ รายได้ตามเงื!อนไข
ในสญัญาเชา่ทรัพย์สินชั!วคราว รวมทั "งคา่ใช้จ่ายอนัเกี!ยวเนื!องกบัการ
บริหารกองทนุรวม 

 

รายละเอียดเกี!ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วันที! 1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 30 มิถุนายน 2561 

 

ในรอบปีบญัชีที!ผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ!มเตมิ 

 

รายละเอียดเกี!ยวกับการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับ
รอบระยะเวลาตั"งแต่วันที! 1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 30 มิถุนายน 2561 

 

ในรอบปีบญัชีที!ผา่นมา ไมมี่การจําหนา่ยหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนรวมจดัหาผลประโยชน์โดยการนําทรัพย์สินออกให้บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด เช่า
เป็นระยะเวลา 15 ปี อย่างไรก็ตาม สญัญาดงักล่าวได้ถูกยกเลิกโดยมีผลตั "งแต่วนัที! 4 เมษายน 2558 

เนื!องจากผู้ เชา่ผิดสญัญาเชา่  
 

บริษัทจดัการได้จดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครั "งที! 1/2560 เพื!อพิจารณาผลการสรรหาผู้ ซื "อทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมในวนัที! 14 กรกฎาคม 2560 (ตามมติการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ครั "งที! 1/2559 เมื!อวนัที! 
16 ธันวาคม 2559) อย่างไรก็ตาม บริษัท เฟดเดอรัล เซอร์วิส จํากดั ซึ!งเสนอซื "อในราคา 550 ล้านบาท ได้
แจ้งยกเลิกข้อเสนอซื "อทรัพย์สินในวนัที! 13 กรกฎาคม 2560 ทําให้ไมมี่การพิจารณาในเรื!องดงักลา่ว 
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ที!ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนในวนัดงักล่าวจึงได้พิจารณาอนุมตัิให้บริษัทจดัการดําเนินการสรรหาผู้
เช่าใหม่ และให้บริษัท สมยุบรีุ จํากดั เป็นผู้ เช่าชั!วคราวเป็นระยะเวลา 12 เดือน (วนัที! 1 สิงหาคม 2560 – 

31 กรกฎาคม 2561) อตัราคา่เชา่เดือนละ 600,000 บาท ในระหวา่งที!ดําเนินการสรรหาผู้ เชา่รายใหม ่

 

บริษัทจดัการได้ดําเนินการสรรหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเปิดประมลู กําหนดการยื!นซองประมูลใน
วนัที! 16 มีนาคม 2561 ซึ!งผลการยื!นซองประมลูเป็นผู้ เช่าโรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท มีผู้ ยื!นซองประมูล 1 

ราย แต่เนื!องจากผู้ ยื!นซองประมูลดงักล่าวไม่ยื!นเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนตามที!
บริษัทจดัการร้องขอ บริษัทจดัการจงึไมส่ามารถพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื!นซองประมลูรายดงักลา่วตอ่ไปได้ 

 

ดงันั  น บริษัทจดัการจึงได้เจรจาเงื"อนไขการต่อสญัญาเช่าชั"วคราวกับบริษัท สมุยบุรี จํากัด ซึ"งเป็นผู้
เชา่ชั"วคราวในปัจจบุนัออกไปอีก 3 ปี โดยมีเงื"อนไขหลกั สรุปได้ดงันี   

 เงื"อนไขการเช่า หมายเหต ุ

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (วนัที" 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาการเช่าชั"วคราวปัจจบุนั 1 ปี (วนัที" 1 สิงหาคม 
2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

เพิ"มจากระยะเวลาการเชา่ชั"วคราวจาก 1 ปี เป็น 3 ปี 

คา่เช่า ปีที" 1 เดือนละ 500,000 บาท หรือเท่ากับ 6,000,000 

บาทตอ่ปี 

 

ปีที" 2 เดือนละ 600,000 บาท หรือเท่ากับ 7,200,000 

บาทตอ่ปี 

 

ปีที" 3 เดือนละ 700,000 บาท หรือเท่ากับ 8,400,000 

บาทตอ่ปี 

ปัจจบุนัคา่เชา่เดือนละ 600,000 บาท 

 

คา่เชา่ในปีแรกลดลงรวม 1,200,000 บาท 

 

คา่เชา่ในปีที" 2 เทา่กบัคา่เชา่ชั"วคราวปัจจบุนั 

 

คา่เชา่ในปีที" 3 มากกวา่คา่เชา่ปัจจบุนั 1,200,000 บาท 

 

ค่าเช่าเฉลี"ยตลอดระยะเวลา 3 ปีจะเท่ากับค่าเช่า
ชั"วคราวที"ได้รับในปัจจบุนั 

เ งิ น ล ง ทุ น เ พื" อ
ปรับปรุงทรัพย์สนิ 

รวมไมน้่อยกวา่ 3,000,000 บาท 

 

หากผู้ เช่ าลงทุนเพื"อปรับปรุงทรัพย์สินน้อยกว่า 
3,000,000 บาท ผู้ เช่าจะต้องนําส่วนต่างชําระให้แก่
กองทนุรวมเป็นคา่เชา่เพิ"มเติม 

 

กองทุนรวมจะเป็นผู้ พิจารณาและอนุมัติแผนและ
งบประมาณการปรับปรุง รวมทั  งตรวจสอบปริมาณและ
มลูคา่ของงานที"ทํา 

สญัญาเช่าชั"วคราวปัจจุบันไม่มีการลงทุนเพื"อปรับปรุง
ทรัพย์สิน 
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การเลิกสัญญา
ก่อนกําหนด 

หากกองทุนรวมได้คัดเลือกผู้ เช่ารายใหม่ หรือขาย
ทรัพย์สินแก่ผู้ สนใจจะซื  อ กองทุนรวมสามารถบอกเลิก
สญัญาเช่าก่อนครบกําหนดได้โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 120 วัน โดยผู้ เช่าจะส่งมอบการครอบครอง
ทรัพย์สินที" เช่า  และโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมและใบอนุญาตอื"นใด ให้แก่กองทุนรวมหรือ
บคุคลที"กองทนุรวมกําหนด   

 

ภาษีโรงเรือนและ
ที"ดิน 

กองทุนรวมและผู้ เช่าจะร่วมกันชําระค่าภาษีโรงเรือน
และที"ดิน โดยผู้ เช่าตกลงชําระในอตัราร้อยละ 30 และ
กองทนุรวม ตกลงชําระในอตัราร้อยละ 70 ของจํานวน
ที"ได้รับการประเมินจากราชการ 

สญัญาเชา่ชั"วคราวปัจจบุนั กองทนุรวมเป็นฝ่ายชําระค่า
ภาษีโรงเรือนและที"ดินทั  งหมด  

 

ในการตอ่สญัญาเช่าชั"วคราว บริษัทจดัการได้พิจารณาเงื"อนไขและข้อเท็จจริงเห็นว่า เนื"องจากสภาพ
ทรัพย์สินในปัจจุบนัจําเป็นที"จะต้องได้รับการปรับปรุง และจากข้อจํากัดทางการเงินของกองทุนรวม โดย
กองทุนรวมมีข้อจํากัดทางการเงิน จากกรณีที"กองทุนรวมต้องชําระค่าภาษีโรงเรือนและที"ดินเพิ"มเติมให้กับ
สํานกังานเทศบาลนครเกาะสมยุ  ซึ"งกองทนุรวมยงัอยู่ระหว่างเตรียมอทุธรณ์คดีฟ้องเรียกเงินคา่ภาษีโรงเรือน
และที"ดินคืน ในคดีหมายเลขแดงที" ภ.77/2561 ทําให้กองทนุรวมไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที"จะลงทนุปรับปรุง
ทรัพย์สินด้วยตนเอง ประกอบกับข้อกฎหมายที" กําหนดให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที"ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมจะต้องมีผู้ เช่าเหมา ไม่สามารถบริหารโดยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรม (Hotel 

Operator) โดยตรงได้ 

 

แม้ว่าเงื"อนไขการตอ่สญัญาเช่าชั"วคราวจะมีคา่เช่าเฉลี"ยเท่ากบัสญัญาเช่าชั"วคราวฉบบัปัจจบุนั แต่
กองทุนรวมจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนเพื"อปรับปรุงทรัพย์สินรวมไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท รวมทั  ง
เงื"อนไขการบอกเลิกสญัญาก่อนกําหนด ซึ"งจะเปิดโอกาสให้กองทุนรวมสามารถเปิดรับข้อเสนอการเช่าและ/
หรือข้อเสนอซื  อทรัพย์สินได้ตลอดเวลา ไม่เป็นการปิดกั  นทางเลือกอื"น ๆ ของกองทนุรวมในระหว่างการขยาย
ระยะเวลาการเช่าชั"วคราว ซึ"งเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมมากกวา่เงื"อนไขในปัจจบุนั 

 

ดงันั  น บริษัทจดัการจึงได้พิจารณาต่อสญัญาเช่าชั"วคราวกับบริษัท สมุยบุรี จํากัด ออกไปอีก 3 ปี 
ตั  งแตว่นัที" 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวนัที" 31 กรกฎาคม 2564 ตามเงื"อนไขหลกัดงัที"ได้กล่าวข้างต้น ทั  งนี   ใน
ระหว่างอายุสญัญาเช่าชั"วคราวที"ต่อขยายออกไปนี   หากบริษัทจดัการได้รับข้อเสนอการเช่าและ/หรือข้อเสนอ
ซื  อทรัพย์สินที"เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า บริษัทจัดการก็จะจัด
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื"อนําเสนอผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาตอ่ไป 
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การประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดนิเพิ!มเตมิ 

 

การชาํระภาษีโรงเรือนและที"ดนิของกองทุนรวม 

 

เมื!อวนัที! 28 กรกฎาคม 2553 กองทนุรวมได้เข้าทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สินอนัได้แก่ ที!ดิน จํานวน 
5 แปลง เนื "อที!รวมประมาณ 13 ไร่ 27 ตารางวา อาคารและระบบสาธารณูปโภค ที!ใช้ประกอบกิจการ
โรงแรมสมยุบุรี บีช รีสอร์ท (เดิมชื!อ “โรงแรม เมอร์เคียว สมยุบุรี รีสอร์ท โรงแรม”) จากบริษัท สมุยบรีุ บีช       
รีสอร์ท จํากัด ซึ!งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที!กองทนุรวมเข้าลงทนุครั "งแรกด้วยมูลคา่ 828,000,000 บาท เพื!อ
จดัหาผลประโยชน์จากการให้เชา่ทรัพย์สินดงักลา่ว  

 

ในวนัเดียวกนักองทนุรวม ได้เข้าทําสญัญาให้เชา่ทรัพย์สินแก่บริษัท สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท จํากดั (”ผู้ เช่า”) 
โดยแบง่สญัญาเชา่เป็น 2 ฉบบั ได้แก่ สญัญาเชา่ที!ดนิและสิ!งปลกูสร้าง และสญัญาเช่างานระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ โดยได้จดทะเบียนสญัญาเช่าที!ดินและสิ!งปลกูสร้างถกูต้องตามกฎหมาย ณ สํานกังาน
ที!ดิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย สญัญาเช่าทั "งสองฉบบัมีกําหนดระยะเวลา 15 ปี ตั "งแต่วนัที! 28 
กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที! 27 กรกฎาคม 2568 โดยสญัญาเช่าดงักล่าวกําหนดให้ผู้ เช่าชําระภาษีโรงเรือน
และที!ดิน ภาษีบํารุงท้องที! รวมตลอดถึงภาษีป้าย และภาษีอื!นๆ ที!อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการ ซึ!ง
สญัญาเช่าทั "งสองฉบบัดงักล่าวได้ถูกยกเลิกโดยมีผลสิ "นสดุสญัญาเช่าทั "งสองฉบบัตั "งแต่วนัที! 4 เมษายน 
2558 

 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทั "งสองฉบับตั "งแต่วันที! 28 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา 
สํานกังานเทศบาลนครเกาะสมยุ ได้ประเมินและแจ้งเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที!ดินสําหรับทรัพย์สินของกองทนุ
รวม โดยบริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด ในฐานะผู้ เช่าเดิมได้ชําระค่าภาษีโรงเรือนและที!ดินมาโดยตลอด 
ดงันี "  
 

ปีภาษี 
จาํนวนเงนิที"ชาํระค่าภาษี
โรงเรือนและที"ดนิ (บาท) 

หมายเหตุ 

2553 467,276 ชําระครบถ้วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมยุได้ประเมินและเรียกเก็บ 

2554 522,148 ชําระครบถ้วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมยุได้ประเมินและเรียกเก็บ 



รายงานประจําปี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ประจําปี 2560 

 

หน้า 11 

 

2555 449,208 ชําระครบถ้วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมยุได้ประเมินและเรียกเก็บ 

2556 428,270 ชําระครบถ้วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมยุได้ประเมินและเรียกเก็บ 

2557 382,018 ชําระครบถ้วนตามที! สนง.เทศบาลนครเกาะสมยุได้ประเมินและเรียกเก็บ 

2558 360,580 กองทนุรวมบอกเลิกสญัญาเช่ามีผลตั "งแตว่นัที! 4 เมษายน 2558 

2559 431,010 กองทนุรวมบอกเลิกสญัญาเช่ามีผลตั "งแตว่นัที! 4 เมษายน 2558 

รวม 3,040,510  

 

การประเมินภาษีโรงเรือนและที"ดนิเพิ"มเตมิย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี 

 

ตอ่มาเมื!อวนัที! 24 เมษายน 2560 กองทุนรวมได้รับหนงัสือจากสํานกังานเทศบาลนครเกาะสมุย 
เรื!อง แจ้งให้ชําระภาษีโรงเรือนและที!ดิน ประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 โดยมีเนื "อหาโดยสรุปว่า ในปี
ภาษี 2559 สํานกังานเทศบาลนครเกาะสมยุ พบข้อเท็จจริงวา่ กองทนุรวมได้นําทรัพย์สินให้บริษัท สมยุบรีุ บีช 
รีสอร์ท จํากัด เช่าตามสัญญาเช่ามีกําหนดระยะเวลา 15 ปี ตั "งแต่วันที! 28 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที! 27 

กรกฎาคม 2568 มีอัตราค่าเช่าเป็นจํานวนเงิน 724,800,000 บาท คิดเป็นค่าเช่าปีละ 48,320,000 บาท 
กรณีนี " กองทนุรวมเป็นผู้ มีกรรมสิทธิ#ในทรัพย์สินจึงเป็นผู้ มีหน้าที!เสียภาษีโรงเรือนและที!ดินตามกฎหมาย 
เมื!อทรัพย์สินดังกล่าวนั "นนําออกให้เช่า จึงให้ถือค่าเช่าเป็นค่ารายปี  ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่ง
พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที!ดิน พ.ศ. 2475 การคํานวณคา่รายปีจึงต้องนําอตัราคา่เช่าตามสญัญา
เชา่ฉบบัลงวนัที! 28 กรกฎาคม 2553 มาคํานวณเป็นคา่รายปี และประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดินทั "งปี เป็น
จํานวนเงิน 6,040,000 บาทตอ่ปี ทั "งนี " บริษัท สมยุบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด ได้ยื!นแบบแสดงรายการเพื!อเสีย
ภาษีโรงเรือนและที!ดนิแทนกองทนุรวมตามสญัญาเช่าไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง สํานกังานเทศบาลนคร
เกาะสมุยจึงมีอํานาจประเมินภาษีย้อนหลังได้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 24 ทวิ แห่ง
พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที!ดิน พ.ศ. 2475 ส่งผลให้กองทุนรวมต้องเสียภาษีโรงเรือนและที!ดิน
เพิ!มเตมิ ดงันี "  

ปีภาษี คา่ภาษีโรงเรือนและที!ดนิชําระไปแล้ว(บาท) 
คา่ภาษีโรงเรือนและที!ดนิที!ต้องชําระเพิ!มเตมิ 

(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 (ยงัไมไ่ด้ชําระ) 6,040,000 

รวม 3,040,510 28,598,122 

 

การยื"นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีโรงเรือนและที"ดนิ  
 

เมื!อวนัที! 8 พฤษภาคม 2560 กองทนุรวมได้ยื!นอทุธรณ์คดัค้านการประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดิน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยขอให้ยกเลิกหนงัสือแจ้งให้ชําระภาษีโรงเรือนและที!ดินประจําปี 
2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 ต่อมาเมื!อวันที! 26 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มี
หนงัสือแจ้งคําชี "ขาดการประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดิน โดยชี "ขาดให้กองทุนรวมชําระคา่ภาษีโรงเรือนและ
ที!ดนิตามที!สํานกังานเทศบาลนครเกาะสมยุประเมินคา่ภาษีโรงเรือนและที!ดนิเพิ!มเตมิ 

กองทุนรวมจึงชําระคา่ภาษีโรงเรือนและที!ดินประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 พร้อมด้วยเงิน
เพิ!มตามกฎหมายให้กับสํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย รวมเป็นเงินทั "งสิ "น 31,457,935 บาท 
ประกอบด้วยคา่ภาษีโรงเรือนและที!ดินประจําปี $%%& (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560จํานวน 28,598,122 บาท และ
เงินเพิ!มจํานวน 2,859,813 บาท เพื!อใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดินประจําปี 2556 
(เพิ!มเตมิ) ถึงปี 2560 ตอ่ศาลภาษีอากรกลางตอ่ไป  

ดงันั "น บริษัทจัดการจึงได้แต่งตั "งบริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี " จํากัด เพื!อทําหน้าที!เป็น
ทนายความในการดําเนินการยื!นฟ้องเทศบาลนครเกาะสมยุตอ่ศาลภาษีอากรกลางเพื!อขอให้เพิกถอนการ
ประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดินประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560 ของเทศบาลนครเกาะสมุยและเพิก
ถอนคําวินิจฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ รวมทั "งขอให้ศาลมีคําสั!งให้เทศบาลนครเกาะส
มยุคืนเงินคา่ภาษีโรงเรือนและที!ดินในส่วนที!เทศบาลนครเกาะสมยุจดัเก็บเกินไปเป็นเงินรวมทั "งสิ "น จํานวน 
31,026,925 บาท พร้อมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัครบระยะเวลาสามเดือนนบัแตว่นัที!คดี
ถึงที!สดุเป็นต้นไปจนกว่าเทศบาลนครเกาะสมยุจะชําระเสร็จสิ "นให้แก่กองทนุรวม โดยกองทนุรวมได้ยื!นคํา
ฟ้องตอ่ศาลภาษีอากรกลางเมื!อวนัที! 8 กนัยายน 2560 เป็นคดีหมายเลขดําที! ภ.182/2560 ระหว่าง กองทนุ
รวมอสังหาริมทรัพย์สมุยบุรี โจทก์ กับ เทศบาลนครเกาะสมุย จําเลย ต่อมาศาลภาษีอากรกลางได้มีคํา
พิพากษาในวนัที! 23 พฤษภาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขแดงที! ภ.77/2561 สรุปคําพิพากษาได้วา่ 
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“บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จํากดัซึ งมีหน้าที ยื นแบบแสดงรายการเพื อเสียภาษีโรงเรือนและที ดิน
แทนกองทนุรวมไม่เคยแนบสญัญาเช่าฉบบัลงวนัที  28 กรกฎาคม 2553 ให้แก่เทศบาลนครเกาะสมุยถือว่า
การยื นแบบแสดงรายการเพื อเสียภาษีโรงเรือนและที ดินของกองทนุรวมไม่ถูกต้อง เทศบาลนครเกาะสมุย
จึงมีอํานาจประเมินภาษีโรงเรือนและที ดินกองทุนรวมย้อนหลงัได้ และเทศบาลนครเกาะสมุยมีอํานาจ
ประเมินค่ารายปีตามค่าเช่าในสญัญาเช่าฉบบัลงวนัที  28 กรกฎาคม 2553 ได้ เนื องจากทรัพย์สินของ
โจทก์ยงัคงสภาพเช่นเดิม ค่ารายปีที เพิ มขึ!นตามสญัญาเช่าฉบบัลงวนัที  28 กรกฎาคม 2553 จึงเป็นการขึ!น
ค่ารายปีที มีเหตุผลอนัสมควร อีกทั!งค่าเช่าตามสญัญาเช่า ฉบบัลงวนัที  20 กรกฎาคม 2560 นั!น โจทก์มี
สิทธิกําหนดอตัราค่าเช่าได้เอง จึงเป็นค่าเช่าที ไม่สมควรให้เช่าได้ ประกอบกบัโจทก์ไม่มีสิทธิขอลดค่าภาษี
โรงเรือนและที ดิน ดงันั!น การกําหนดค่ารายปี ค่าภาษีโรงเรือนและที ดินประจําปี 2556 (เพิ มเติม) ถึงปี 
2560 ของเทศบาลนครเกาะสมุยและคําชี!ขาดของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย
แลว้ เทศบาลนครเกาะสมยุจึงไม่ต้องคืนค่าภาษีโรงเรือนและที ดินประจําปีภาษี 2556 (เพิ มเติม) ถึงปีภาษี 
2560 พร้อมดอกเบี!ยแก่กองทนุรวม พิพากษายกฟ้องกองทนุรวม” 

 

คดีนี "อยูร่ะหวา่งจดัเตรียมอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางดงักล่าว โดยกองทนุ
รวมได้ยื!นคําร้องขอขยายระยะเวลาการยื!นอทุธรณ์คําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางและศาลภาษีอากร
กลางได้มีคําสั!งอนุญาตให้กองทุนรวมยื!นอทุธรณ์คําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางได้ภายในวนัที! 10 
กนัยายน 2561  

 

หมายเหตุ  กองทุนรวมได้ชําระภาษีโรงเรือนและที!ดินประจําปี 2556 (เพิ!มเติม) ถึงปี 2560

พร้อมด้วยเงินเพิ!มตามกฎหมายให้กับสํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย รวมเป็นเงินทั "งสิ "น 31,457,935 

บาท แต่กองทุนรวมใช้สิทธิยื!นฟ้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางมีคําสั!งให้เทศบาลนครเกาะสมุยคืนเงินค่า
ภาษีโรงเรือนและที!ดินที!เทศบาลนครเกาะสมยุจดัเก็บไปเกินเป็นเงินรวมทั "งสิ "น จํานวน 31,026,925 บาท 
พร้อมดอกเบี "ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัครบระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัที!คดีถึงที!สุดเป็นต้นไป
จนกวา่เทศบาลนครเกาะสมยุจะชําระเสร็จสิ "นให้แก่กองทนุรวม ซึ!งจํานวนเงินที!ขอคืนน้อยกว่าจํานวนเงินที!
กองทุนรวมชําระไปนั "น เนื!องจากกองทนุรวมต้องชําระค่าภาษีโรงเรือนและที!ดินประจําปี 2560 ที!ยงัไมได้
ชําระจํานวน 431,010 บาทให้แก่เทศบาลนครเกาะสมุยตามกฎหมาย ดงันั "น จํานวนเงินค่าภาษีโรงเรือน
และที!ดนิทั "งหมดที!กองทนุรวมยื!นฟ้องเพื!อเรียกเงินคืนจงึเป็นเงินจํานวนรวมทั "งสิ "น 31,026,925 บาท  

  

 

  



รายงานประจําปี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ประจําปี 2560 

 

หน้า 14 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรม ปี 2560 

 

 

ตั "งแต่ ปี 2550 จนถึง 2560 มีนักท่องเที!ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพิ!มขึ "นจาก 
14.46 ล้านคนในปี 2550 เป็น 35.38 ล้านคนในปี 2560 หรือเพิ!มขึ "นเฉลี!ยร้อยละ 9.77 ตอ่ปี ถึงแม้ว่าจะมี
เหตกุารณ์สําคญั ๆ ที!มีผลกระทบโดยตรงตอ่การท่องเที!ยวโดยรวมของประเทศเกิดขึ "นหลายครั "ง  

 

 

ในช่วงปี 2557 จนถึง 2560 ที!ผ่านมา จํานวนนกัท่องเที!ยวพกัโรงแรมปรับตวัสงูขึ "นโดยตลอด จาก
ประมาณ 100 ล้าน คน/ครั "ง เป็นประมาณ 153 ล้าน คน/ครั "ง ซึ!งในจํานวนนี "เป็นทั "งนกัท่องเที!ยวชาวไทย
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และชาวตา่งประเทศ โดยในปี 2560 นกัทอ่งเที!ยวชาวไทยที!เข้าพกัโรงแรมมีจํานวน 87 ล้านคน/ครั "ง เพิ!มขึ "น
จาก 60 ล้าน คน/ครั "ง ในปี 2557 ในขณะที!นกัท่องเที!ยวชาวต่างประเทศที!เข้าพกัโรงแรมในปี 2560 มี
จํานวน 66 ล้าน คน/ครั "ง เพิ!มจาก 41 ล้านคนครั "งในปี 2557 

 

 

ในส่วนของตลาดการท่องเที!ยวบนเกาะสมุย จํานวนนกัท่องเที!ยวพกัโรงแรมในช่วงปี 2558 ถึง 
2560 มีรวมประมาณปีละ 2.6 ล้าน เพิ!มขึ "นจากประมาณ 2.3 ล้านคน ในปี 2557 ซึ!งเกือบทั "งหมดเป็น
นกัทอ่งเที!ยวชาวตา่งประเทศ 
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สําหรับในช่วงระยะหกเดือนแรกของปี 2561 (มกราคมถึงมิถนุายน) จะมีนกัท่องเที!ยวพกัโรงแรม
บนเกาะสมยุประมาณ 1.2 ถึง 1.3 ล้านคน ประมาณครึ!งหนึ!งของนกัท่องเที!ยวพกัโรงแรมตลอดทั "งปี ซึ!ง
สดัส่วนระหว่างนกัท่องเที!ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเกือบทั "งหมดจะ
เป็นนกัทอ่งเที!ยวชาวตา่งประเทศ 

 

 

สําหรับจํานวนห้องพกับนเกาะสมยุคิดเฉพาะห้องพกัที!อยู่นอกเมือง ซึ!งจะกระจายอยู่ตามชายหาด
ตา่ง ๆ ในรอบ 4 ปีที!ผา่นมา มีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื!อง นบัตั "งแตปี่ 2558 จนถึงกลางปี 2561 มีห้องพกับน
เกาะสมยุเพิ!มขึ "นเฉพาะที!อยูน่อกเมืองเฉลี!ยปีละ 1 พนัห้อง 

 

 



รายงานประจําปี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ประจําปี 2560 

 

หน้า 17 

 

โดยที!ห้องพกัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 40 หรือ 9,290 ห้อง ตั "งอยู่บริเวณหาดเฉวง รองลงมาอยู่
บริเวณหาดละไม ร้อยละ 20 หรือ 4,375 ห้อง และตามด้วย 2,258 ห้อง บริเวณหาดแม่นํ "า หรือคิดเป็นร้อย
ละ 10  

 

 

จากการห้องพกัมีจํานวนเพิ!มขึ "นอย่างตอ่เนื!อง อตัราการเข้าพกัของโรงแรมนอกเมือง และบริเวณ
หาดแม่นํ "าได้ปรับตวัลดลงในปี 2560 โดยที! ในปี 2559 อตัราการเข้าพกัโรงแรมนอกเมืองรวมมีประมาณ
ร้อยละ 74 ได้ปรับตวัลดลงเหลือประมาณร้อยละ 72 ในปี 2560 ซึ!งอตัราการเข้าพักโรงแรมบริเวณหาด
แมนํ่ "าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือลดลงจากร้อยละ 71 ในปี 2559 เหลือประมาณร้อยละ 68 ในปี 2560 
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อย่างไรก็ตาม เมื!อพิจารณาเฉพาะช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 (มกราคมถึงมิถนุายน) ภาพรวม
การเข้าพกัโรงแรมนอกเมืองมีการปรับตวัที!ดีขึ "น โดยอตัราการเข้าพกัโดยรวมในช่วงครึ!งปีแรกปรับตวัสงูขึ "น
จากร้อยละ 72 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 76 ในปี 2561 และร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 75 สําหรับโรงแรมบริเวณ
หาดแมนํ่ "า 

 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้คาดว่าจํานวนนกัท่องเที!ยวยงั
มีแนวโน้มที!จะขยายตวัในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื!องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวในเกณฑ์ดี
ตอ่เนื!องของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที!เป็นแหล่งต้นทางของนกัท่องเที!ยวสําคญั ๆ (2) ภาพลกัษณ์ของ
ประเทศไทยที!อยูใ่นฐานะจดุหมายการท่องเที!ยวชั "นนําของโลกมาอย่างตอ่เนื!อง (3) สถานการณ์ความสงบ
เรียบร้อยในประเทศและการดําเนินมาตรการส่งสริมการท่องเที!ยวของภาครัฐ และ (4) การขยายเส้นทาง
การบินของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศและการเพิ!มขึ "นของสายการบินต้นทุนตํ!าที!เดินทางระหว่าง
ประเทศในระยะใกล้ 
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ปัจจัยความเสี"ยง 

 

ความเสี!ยงเกี!ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที!กองทุนรวมจะลงทุน 

 

1) ความเสี ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจยัมหภาคอื น ๆ 

 

โครงการที!กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี!ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั "งในและ
ตา่งประเทศ เนื!องจากผู้ เข้าพกัจะเป็นผู้ ที!มีทั "งคนไทยและนกัท่องเที!ยวตา่งประเทศ นอกจากนี " โรงแรมอาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื!น ๆ เช่น การเปลี!ยนแปลงในทางลบของสภาวะ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ!มคา่เงินบาท มมุมองในทางลงของชาวต่างประเทศเกี!ยวกบัประเทศ
ไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่
ระบาดของโรคหวดั 2009 โรคไข้หวดันก หรือโรคอื!นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลี!ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลซึ!งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ 
และการเตบิโตของกองทนุรวม 

 

2) ความเสี ยงจากโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา 

 

โดยที!กองทุนรวมมีโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา ดงันั "นกองทุนรวมจึงมีความ
เสี!ยงจากการที!ผู้ เช่าไม่ชําระคา่เช่า อนัเนื!องมาจากสภาพธุรกิจที!ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ หรือแม้แตส่ภาพ
ธุรกิจจะเป็นไปตามแผนธุรกิจก็ยงัมีความเสี!ยงที!ผู้ เชา่จะไมชํ่าระคา่เชา่ 

 

3) ความเสี ยงจากการคํ!าประกนั 

 

แม้วา่กองทนุรวมจะได้กําหนดให้ผู้ เชา่จดัหาหนงัสือคํ "าประกนัธนาคาร แตใ่นกรณีที!บริษัทจดัการ
เรียกบงัคบัหลกัประกนั ธนาคารพาณิชย์ อาจจะใช้ข้ออ้างทางกฎหมายปฏิเสธการชําระ ทําให้กองทนุรวม
ต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย ฟ้องร้องบงัคบัให้ธนาคารผู้ออกหนงัสือคํ "าประกนัดงักลา่วชําระตามข้อผกูพนัที!มี
ตามหนงัสือคํ "าประกนั 

 



รายงานประจําปี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ประจําปี 2560 

 

หน้า 20 

 

4)  ความเสี ยงทางการเมือง 
 

ผลกระทบทางด้านการเมืองอนัเนื!องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประท้วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที!ยวของประเทศไทย 
รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ!งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่การดําเนินงานของโรงแรม สมยุบรีุ 
บีช  รีสอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผู้ เช่า ซึ!งย่อมจะส่งผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานกองทนุรวมด้วย ทั "งนี " จงึไมส่ามารถรับรองได้วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั 
หรือในอนาคตหรือการเปลี!ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของโรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผู้ เช่าและ
การเตบิโตของกองทนุรวม 

 

5) ความเสี ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม 

 

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนบัเป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที!มีความเสี!ยงสงูเมื!อเปรียบเทียบกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื!น  ๆ เช่น ธุรกิจศนูย์การค้า อาคารสํานกังานให้เช่า เป็นต้น เนื!องจากการ
ประกอบกิจการโรงแรมนั "นขึ "นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที!ยวของ
ประเทศไทย ดงันั "น การที!กองทุนรวมมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื!อให้ผู้ เช่านําทรัพย์สินไป
ประกอบกิจการโรงแรมและหากผู้ เช่าตามสัญญาเช่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการ
โรงแรมและผู้ เชา่ไม่สามารถชําระคา่เช่าได้ตามที!กําหนดหรือคา่เช่าผนัแปรที!ได้ไม่เป็นไปตามที!กองทนุรวม
คาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทนุรวมได้  

 

6) ความเสี ยงจากการแข่งขนัที สูงขึ!น 

 

ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที!ยวในจงัหวดั
ภาคใต้ การเพิ!มขึ "นของจํานวนโรงแรมในเกาะสมยุ การเพิ!มขึ "นหรือลดลงของจํานวนโรงแรมหรือที!พกั การที!
มีจํานวนโรงแรมหรืออาคารที!พกัอาศยัเพิ!มขึ "นจะสง่ผลทําให้อปุทานเพิ!มขึ "น ทําให้การแข่งขนัในการจดัหาผู้
เชา่ห้องเพิ!มขึ "น 

 

7) ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงความนิยมในรูปแบบของโครงการ 
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โรงแรม สมุยบรีุ บีช รีสอร์ท ที!กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของ
ความนิยมของนักท่องเที!ยว เพราะหากพฤติกรรมของผู้ บริโภคลักษณะมุ่งเน้นการเข้า ถึงธรรมชาติซึ!ง
แตกตา่งจากโครงการ อาจส่งผลกระทบตอ่จํานวนนกัท่องเที!ยวที!มาใช้บริการในโครงการ  หากโครงการไม่
สามารถปรับปรุงเปลี!ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการได้ทนัตอ่การเปลี!ยนแปลงดงักลา่ว 

 

8) ความเสี ยงจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามิ อบุติัภยั และการก่อวินาศกรรม 

 

การเกิดภยัธรรมชาติ เชน่ แผน่ดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามี อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะ
มีโอกาสเกิดขึ "นไม่บอ่ยนกั แต่หากเกิดขึ "นในบริเวณที!ตั "งอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้าง
ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มา
ใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ทําประกันภัยที!
ครอบคลมุความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที!เกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์    

สนึามิ อบุตัภิยั และการก่อวินาศกรรมไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 

นอกจากนี " การซอ่มแซมที!จําเป็นใด ๆ เพื!อแก้ไขความเสียหายของอสงัหาริมทรัพย์อาจมีคา่ใช้จ่าย
สงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้ในจนวนัที!มีนยัสําคญัในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ซึ!งทําให้การดําเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดงันั "นเหตกุารณ์ร้ายแรงและ/หรือความเสียหายที!
เกิดขึ "นตอ่อสงัหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทนุรวม 

 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุ้มครองและวงเงินประกนัภยัที!สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสงัหาริมทรัพย์ที!มีลกัษณะการ
ใช้งานสอดคล้องกบัการใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 

ความเสี!ยงที!เกิดขึ"นจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

1) ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของมาตรฐานการบญัชี 

 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทนุรวมอาจถกูกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เนื "อหาสาระที!จะมีการเปลี!ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชีไม่อาจ
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คาดหมายได้ หรือมีการเปลี!ยนแปลงกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของสํานกังานคณะกรรมการ กลต. หรือหน่วยงานที!
เกี!ยวข้องในเรื! องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนรวมไม่ สามารถ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงดงักลา่วได้ อีกทั "งไมส่ามารถประกนัได้ว่าการเปลี!ยนแปลงดงักล่าว
จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของกองทนุรวม นอกจากนี "
มูลค่าของทรัพย์สินทางบญัชีของกองทุนรวม อาจจะมีการเปลี!ยนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินมีการเปลี!ยนแปลงไปซึ!งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน  ทั "งนี " 
กองทนุรวมจะต้องดําเนินการให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินและมีการเปลี!ยนบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดที!กําหนดโครงการ 

 

2) ความเสี ยงเรื องความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั "นจะถูกกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมนั "นขึ "นอยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ เชน่ สภาวะเศรษฐกิจทั "งในและตา่งประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื!น การเปลี!ยนแปลงของข้อบังคับและกฎหมายที!เกี!ยวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึ "นอยู่กับความสามารถของผู้ เช่าในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ
ความสามารถของกองทุนรวมในการบงัคบัหลกัประกนัตามขั "นตอนและในเวลาอนัควรตามรายละเอียดที!
ระบุไว้ข้างต้นเมื!อเกิดเหตเุลิกสญัญา ดงันั "น ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความ
เสี!ยงที!จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที!ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที!นี " หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที!จะรักษา
ระดบัการจา่ยเงินปันผลหรือเพิ!มการจา่ยเงินปันผลในปีตอ่ ๆ ไป 

 

3) ความเสี ยงจากเงินชดเชยที ได้จากการทําประกนัภัยอสงัหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตามค่าเสียหายที 
เกิดขึ!นจริง 

 

ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่าที!ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจดัให้มีการทําประกนัวินาศภยัที!
ครอบคลุมความเสี!ยงทั "งหมด (All Risks Insurance) และจะให้ผู้ เช่าทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยทั "งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุ
ให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากนี " กองทนุรวมจะให้ผู้ เช่าจดัให้มีการ



รายงานประจําปี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ประจําปี 2560 

 

หน้า 23 

 

ทําประกันภัยบุคคลภายนอกที!อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สินที!ลงทุนอีก
ด้วย 

 

อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ที!มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
เสียหายนั "นเกินกว่าวงเงินที!ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกันภยั หรือกองทนุไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ!งในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
ทําให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นั "นไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดงักล่าวกองทนุรวมอาจ
ได้รับความเสียหายทางการเงินเนื!องจากเงินชดเชยที!ได้จากการประกนัภยัอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่
ทั "งหมด 

 

นอกจากนี "ความเสี!ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกนัภยัคุ้มครองได้ หรือคา่เบี "ยประกนัอาจจะ
สูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที!จะทําการประกันเพื!อคุ้มครองความเสี!ยงในกรณีดงักล่าว  ใน
กรณีที!เกิดความเสียหายในส่วนที!ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดงักล่าวมีมลูคา่มากกว่าวงเงิน
ประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์กองทุนรวมอาจจะต้องมี
คา่ใช้จา่ยเพิ!มมากขึ "น ทําให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นั "นไมเ่ป็นตามประมาณการ 

 

4)  ความเสี ยงจากการที ผลการดําเนินงานที แทจ้ริงและทรัพย์สินของกองทนุรวมอาจแตกต่างจากประมาณ
การที ไดร้ะบไุว ้

 

รายงานทางการเงินต่าง ๆ ที!ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี " ซึ!งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที!
เกิดขึ "นจริง (รวมถึงรายงานใด ๆที!เกี!ยวข้องกบัวตัถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื!น ๆ และวตัถุประสงค์
ของผู้บริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐานหรือการคาดการณ์
ที!เกี!ยวข้องใด ๆ ) แตเ่ป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกนัว่าจะเป็นจริงตามนั "น เช่น การประมาณ
การรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมขึ "นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายข้อซึ!งอาจเปลี!ยนแปลงได้ ซึ!งสมมติฐาน
เหลา่นี "มีความไมแ่นน่อนและอยูเ่หนือการควบคมุของกองทนุรวมเช่นการลดลงของนกัท่องเที!ยว และอตัรา
ค่าเช่าที!ลดลง เป็นต้น ซึ!งปัจจัยเหล่านี "อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ!ง
เหตุการณ์ที!เกิดขึ "นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัจากสิ!งที!ได้คาดการณ์ไว้ ณ ที!นี " 
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ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เกี!ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี!ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของทางราชการที!เกี!ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื!น ๆ ซึ!งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัทจดัการใน
ปัจจุบนั และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและการประมาณการ
ดงักล่าวตั "งอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ!งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึ "นหรือไม่ก็ได้ และเป็น
ปัจจยัที!อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทุนรวม หากสมมติฐานดงักล่าวไม่ได้เกิดขึ "นจริง การดําเนินการ
บางประการของกองทุนรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณการที!ระบไุว้ และอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมที!เกิดขึ "นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอาจจะแตกตา่งอย่างมี
นยัสําคญัจากสิ!งที!ได้คาดการณ์ไว้ ณ ที!นี " 

 

5) ความเสี ยงดา้นภาษีและการเปลี ยนแปลงของกฎหมายที เกี ยวข้องในอนาคต 

 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที!
กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั "น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที!เกิดจากการซื "อ
หรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ#ในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ!งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทั "งหมดหรือ
บางสว่น และอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีที!กองทนุรวมจะต้องชําระดงักล่าว อาจแตกตา่งจากอตัราที!
เป็นอยู่ในปัจจุบนั หรืออาจมีการเปลี!ยนแปลงในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื!องภาษีจากผลการดําเนินงาน ใน
เรื!องภาระภาษีอื!น ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี!ยวกับภาระภาษีของเงินปันผลที!ผู้ ถือหน่วย
ได้รับจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัต ิ
แนวนโยบาย และ/หรือคําสั!งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที!มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต อนั
เป็นเหตกุารณ์ที!ไมอ่าจคาดหมายได้ ซึ!งหากมีการเปลี!ยนแปลงดงักลา่ว อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบตอ่
ผลประกอบการและมูลคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมและผู้ลงทุนได้ รวมถึงอาจทําให้ภาระภาษีของผู้ ถือ
หนว่ยเปลี!ยนแปลงไปจากเดมิ 

 

6) ความเสี ยงที เกิดขึ!นเมื อตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
 

โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที!พกัอาศยัลกัษณะนี "แต่ละแห่งจะต้องมีการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ดใูหม ่ทนัสมยัและสอดคล้องกบัรูปแบบความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ เพื!อดงึดดูลกูค้าให้เข้า
มาใช้บริการอย่างต่อเนื!อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีที!เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การ
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ปรับปรุงเพื!อเปลี!ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที!พกัอาศยั ซึ!งปกติจะ
ดําเนินการทกุ ๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปลี!ยนงานระบบสําคญัของโครงการ ซึ!งปกติจะดําเนินการทุก ๆ $' ปี 
โดยประมาณการปรับปรุงดงักล่าวจะดําเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพื "นที!ที!ต้องการปรับปรุงเท่านั "น ดงันั "น 
ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมจะเกิดขึ "นเฉพาะบริเวณพื "นที!ที!มีการปรับปรุง หรือพื "นที!ใกล้เคียงที!ได้รับ
การรบกวนจากการปรับปรุง 

 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั "ง ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผนเพื!อให้
เกิดผลกระทบตอ่ลกูค้าน้อยที!สดุและจะต้องศกึษาผลกระทบตอ่รายได้ และผลตอบแทนที!ได้รับทกุครั "งก่อน
ดําเนินการ นอกจากนี " ในระหวา่งระยะเวลาที!มีการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ในแตล่ะครั "ง ผู้ เช่ายงัคงต้องชําระ
ค่าเช่าอตัราคงที!ให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกิดขึ "นจากเหตกุารณ์ที!เป็น
เหตสุดุวิสยั 

 

7) ความเสี ยงเกี ยวกบัใบอนญุาต 

 

ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุก  ๆ % ปี หาก
ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมของผู้ เช่าถกูยกเลิกหรือไม่มีการตอ่อาย ุหรือผู้ เช่าไม่สามารถดําเนินการ
เพื!อให้ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม (บางสว่น หรือ ทั "งหมด) อาจจะทําให้มีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้ เช่า กล่าวคือจะทําให้ผู้ เช่าไม่สามารถประกอบกิจการดําเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทั "งหมด) 
ตอ่ไปได้ และอาจทําให้ผู้ เชา่ไมส่ามารถชําระคา่เชา่ให้แก่กองทนุรวม และ/หรือ ทําให้รายได้ของกองทนุรวม
ไม่เป็นไปตามที!คาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผู้ เช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าที!ภายใต้
สญัญาเช่าได้ ทั "งนี " กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบงัคับต่าง ๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที!ของ
หนว่ยงานที!เกี!ยวข้องกบัการขอตอ่ใบอนญุาตอาจจะมีการเปลี!ยนแปลงได้ในอนาคตซึ!งอาจจะทําให้การขอ
ตอ่ใบอนญุาตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถตอ่ใบอนญุาตได้ ซึ!งในกรณีดงักล่าวกองทนุรวมอาจพิจารณา
ยกเลิกสัญญาเช่าโดยนําอาคารโรงแรม และ/หรือบ้านพัก (วิลล่า) บางส่วนหรือทั "งหมดในโครงการมา
ดําเนินการหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื!น ๆ ได้ เช่น อาคารที!พกัอาศยัแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถนํา
อาคารโรงแรม และ/หรือบ้านพกั (วิลลา่) ดงักลา่วแยกขายเป็นหลงั ๆ ได้ 

 

8) ความเสี ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเช่าของผูเ้ช่า 
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การที!ผู้ เชา่ไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อกําหนดและหน้าที!ภายใต้สญัญาเช่าได้ จะเป็นเหตเุลิกสญัญา
และกองทนุรวมจะมีสิทธิที!จะเลิกสญัญาเช่าได้ ทั "งนี "กองทนุรวมอาจจะต้องดําเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่ ถ้า
หากกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคูส่ญัญา
รายใหมใ่นสญัญาเชา่ฉบบัใหมโ่ดยมีข้อกําหนดที!เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมได้ กระแสรายได้ของกองทนุ
รวมอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึ!งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุ
รวม 

 

9) ความเสี ยงจากการที ผูเ้ช่าและ/หรือเจ้าของไม่ปฏิบติัตามสญัญาของผูบ้ริหารโรงแรม 

 

ผู้ เชา่อาจมีความเสี!ยงในการที!ขาดเงินทนุหมนุเวียน หรือ อาจไม่สามารถจดัหาเงินทนุหมนุเวียนใน
จํานวนที!เพียงพอตามที!ผู้บริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกบัการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผู้บริหาร
โรงแรม และอาจเป็นเหตใุห้ผู้ เชา่ผิดสญัญาบริหารโรงแรม  

 

การยกเลิกสญัญาระหว่างผู้บริหารโรงแรมกบัผู้ เช่าอาจเกิดขึ "นได้ หากผู้บริหารโรงแรมและ/หรือผู้
เชา่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าที!ภายใต้สญัญานั "น  ๆ (หรือคูส่ญัญาอาจจะ
ตกลงยกเลิกสญัญาด้วยความสมัครใจทั "งสองฝ่าย) อนัเป็นเหตุให้ผู้ เช่าต้องหาผู้บริหารโรงแรมรายใหม่
ถึงแม้บริษัทจดัการเชื!อวา่ผู้ เชา่จะสามารถหาผู้บริหารโรงแรมรายใหม่แทนได้ในระยะเวลาอนัควร เนื!องจาก
มีผู้ บริหารโรงแรมมืออาชีพอยู่เป็นจํานวนมากทั!วโลก และน่าจะมีผู้ บริหารโรงแรมรายอื!นหลายรายที!
ต้องการเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงแรมนี "อนัเนื!องมาจากคณุภาพและสถานที!ตั "งของโครงการ อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างที!เจรจาและติดตอ่กบัผู้บริหารโรงแรมรายใหม่นั "นกระแสรายได้ของกองทนุรวมอาจหยดุชะงกัหรือ
ลดลง ซึ!งอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

 

10) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที แท้จริงซึ งกองทุนรวมจะได้รับ หากมีการ
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั!งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมซึ!งได้กล่าวไว้ ณ ที!นี " ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการ
ประเมินคา่ทรัพย์สินที!ลงทนุเป็นข้อมลูพื "นฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูคา่ที!แท้จริงซึ!งกองทนุรวม
จะได้รับหากมีการจําหนา่ยทรัพย์สินออกไปทั "งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 
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11) ความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่อง 
 

เนื!องจากกองทนุรวมเป็นกองทนุประเภทกองทนุปิดซึ!งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซื "อขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถี!และปริมาณการซื "อขายหน่วยลงทุนนั "น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ!งอยู่บนพื "นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซื "อ -ผู้ ขาย (Bid-

Offer) ซึ!งปริมาณความต้องการของผู้ ซื "อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึ "นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที!กองทนุรวมไม่
สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น สภาวะการซื "อขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันั "น จึงมี
ความเสี!ยงที!หน่วยลงทุนนี "จะขาดสภาพคล่องในการซื "อขายในตลาดรอง นอกจากนี " การที!กอง ทุนรวมมี
ขนาดการจดทะเบียนที!ตํ!ากว่า 2,000  ล้านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื "อขายหน่วย
ลงทุนและราคาเสนอซื "อ-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิตอ่หนว่ย (NAV) อยา่งมีนยัสําคญั 

 

12) ความเสี ยงที เกี ยวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที เช่าของผู้เช่าซึ งจะส่งผล
กระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 

(1)  ความเสี ยงที เกิดจากความผนัผวนของรายได ้

นบัจากวนัที!กองทุนรวมเข้าลงทนุครั "งแรก กองทนุรวมจะนํา โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ออกหาประโยชน์โดยการนําออกให้เช่าทั "งโครงการภายใต้สญัญาเช่าที!มีสาระสําคญัเกี!ยวกับค่า
เชา่ที!กองทนุรวมจะได้รับดงัตอ่ไปนี " 

(ก) กองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าคงที! ตามที!กําหนดไว้ในสรุป
สาระสําคญัของสญัญาเช่าทรัพย์สินที!กองทนุรวมลงทนุครั "งแรก และ คา่เช่าแปรผนั ที!จะได้จากผู้
เชา่ ภายใต้สตูรการคํานวณที!กําหนดในสญัญาดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที!ผู้ เช่าแสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตกุารณ์ใด ๆ ที!ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที!ยวของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ ไข้หวัดนก ไข้หวัด  2009 โดย
เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึ "นเป็นกรณีชั!วคราว กองทนุรวมจะใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ผู้ เช่าอาจชําระ
ค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจํานวนที!น้อยกว่าอัตราค่าเช่าคงที!  หากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็น
เหตุการณ์ที!เกิดขึ "นกรณีถาวร กองทุนรวมและผู้ เช่าจะเจรจากันเกี!ยวกับค่าเช่าที!กองทุนรวมจะ
ได้รับ 
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ทั "งนี "คา่เชา่ในจํานวนที!กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระในชว่งระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือเป็นคา่เช่า
ค้างชําระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ผู้ เช่าชําระคา่เช่าดงักล่าวคืนให้แก่กองทนุรวม ซึ!ง
กองทนุรวมจะได้รับชําระคา่เชา่ตามลําดบัดงัตอ่ไปนี " 

ก. คา่เชา่ตามจํานวนที!กําหนดในสญัญา 

ข. คา่เชา่ค้างชําระ (Accrued Unpaid Amount) 

ค. คา่เชา่อื!น  ๆ ตามที!กําหนดในสญัญา(ถ้ามี) 
โดยทางกองทุนรวม มีกําหนดให้มีการค้างชําระได้ไม่เกิน &' วัน  โดยกองทุนรวมคิด

ดอกเบี "ยปรับตามอตัราดอกเบี "ยปรับตามประกาศจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

(2)   ความเสี ยงจากการแข่งขนัที สูงขึ!นซึ งอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ลดลงอย่างมีนยัสําคญั 

 

ผู้ เชา่มีรายได้หลกัจากการให้บริการห้องพกัของโรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท และบริการอื!น
ที!เกี!ยวข้องแก่ผู้ ใช้บริการ และรายได้ที!ผู้ เช่าได้รับจากการให้บริการดงักล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
คา่เช่าที!กองทุนรวมจะได้รับภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผนัซึ!งคํานวณตาม
สดัสว่นของรายได้ที!ผู้ เชา่ได้รับ 

 

หากในอนาคตการให้บริการห้องพกัในเกาะสมุยมีการแข่งขนัที!สูงขึ "นโดยผู้ประกอบการ
รายอื!น ได้ก่อสร้างโรงแรมขึ "นใหม่หรือปรับปรุงโรงแรมที!มีอยู่เดิมให้ดีกว่าโรงแรม สมุยบุรี บีช รี
สอร์ท ในบริเวณใกล้เคียงกนักบัที!ตั "งของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท อาจส่งผลให้ผู้ ใช้บริการของ
โรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท มีจํานวนเปลี!ยนแปลงลดลงซึ!งจะส่งผลกระทบตอ่ผลประกอบการของ
ผู้ เชา่ และตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายที!สดุ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ในรอบปีที!ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายนอกเหนือจากกรณีภาษีโรงเรือนและ
ที!ดนิ ตามหวัข้อการประเมินภาษีโรงเรือนและที!ดินเพิ!มเตมิ ซึ!งระบใุนหน้าที! 10 
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ส่วนที" 2 

 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที"กองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จํานวนเงินทนุของโครงการ 828,000,000 บาท 

มลูคา่ที!ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ 10.00 บาท 

จํานวนหน่วยลงทนุ 82,800,000 หนว่ย 

ประเภทหนว่ยลงทนุ ระบชืุ!อผู้ ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทนุที!เสนอขาย 10.00 บาท 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั 828,000,000 บาท 

     

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วนัที! 30 มิถนุายน 2561 หนว่ยละ 2.96 บาท 

มลูคา่ตามราคาตลาด ณ วนัที! 30 มิถนุายน 2561 245,088,000 บาท 

มลูคา่การซื "อขาย ณ วนัที! 30 มิถนุายน 2561 36,890 บาทตอ่วนั 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ณ วนัที! 30 มิถนุายน 2561 608,196,753 บาท 
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ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

 

ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัที! 23 มิถนุายน 2560 ประเภทการปิดสมดุทะเบียน : XM 

 

กลุม่ผู้ ถือหนว่ยที!ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก 

 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ธนาคารออมสิน 20,000,000 24.15 

2. บริษัท สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท   6,285,500 7.59 

3. นางสาวภรภทัร ประพฤตชิอบ 2,306,120 2.79 

4. นายกรกฤต ตนัธุวนิตย์ 1,700,000 2.05 

5. นางสาววารินดา จนัทรังษี 1,218,500 1.47 

6. นางนงนาด เพ็ญโฉม 1,113,500 1.34 

7. กรุงไทยพานิชประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 1,000,000 1.21 

8. นางสาววรางคณา นาคประเสริฐ 893,500 1.08 

9. นางสาววฤณ ฐิตาภิวฒันกลุ 705,400 0.85 

10. นายทวี พลูศริิวิทย์ 677,300 0.82 
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ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหนว่ยลงทนุตั "งแตร้่อยละ 10 ขึ "น ไป โดยรวมกลุม่บคุคลเดียวกนั) 

 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ธนาคารออมสิน 20,000,000 24.15 

 

กลุ่มผูถื้อหน่วยรายใหญ่ของกองทนุที โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือ 

การจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทจดัการอย่างมีนยัสําคญั 

 

ไมมี่ 

 

ประวติัการลดทนุจดทะเบียน 

 

ในรอบปีที!ผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลดทนุ 

     

 ประวติัการจ่ายเงินปันผล 

 

ครั "งที! 
งวดผลการดําเนินงาน 

ที!จ่ายเงินปันผล 
วนัที!จ่ายเงินปันผล 

อตัราการจ่ายเงินปันผล  
(ตอ่หนว่ยลงทนุ) 

อตัราการจ่าย
ผลตอบแทน (ร้อยละ) 

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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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

1)  ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

ในกรณีที!กองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑ์ที!สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการ
จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครั "ง โดยมีรายละเอียดดงันี " 

 

(1) ในกรณีที!กองทุนรวมมีกําไรสทุธิในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที!ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี กําไรที!ปรับปรุงแล้ว
หมายความว่ากําไรสุทธิที!หักกําไรที!ยังไม่เกิดขึ "นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมทั "งปรับปรุงด้วยรายการอื!นตามแนวทางที!สํานกังาน
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดเพื!อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที!กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมได้ 

 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ!มขึ "นในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที!มีการจา่ยเงินปันผลนั "น 

 

กรณีการจา่ยเงินปันผลในแตล่ะรอบปีบญัชี 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื!อระบุชื!อผู้ ถือหน่วยลงทนุที!มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล และจะดําเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ "น
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีที!มีการจา่ยเงินปันผลนั "น 

 

กรณีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื!อระบุชื!อผู้ ถือหน่วยลงทนุที!มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล และจะดําเนินการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วนันบัตั "งแตว่นั
ถัดจากวันที!มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื!อจ่ายเงินปันผล โดยในกรณีที!บริษัทจัดการไม่
สามารถจา่ยเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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2) เงื อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที! มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มีชื!อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื!อการจ่ายเงินปันผล ตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย หากปรากฏว่ามีบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใด
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที!จําหน่ายได้แล้วทั "ง หมด บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั "น จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที!เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที!จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที!ระบไุว้ในข้อ 8 หลกัเกณฑ์และ
ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุในโครงการ 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื!อการ
จ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และทําการปิดประกาศ
ไว้ในที!เปิดเผย ณ ที!ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ!ง ดงัตอ่ไปนี "ด้วย 

(1)  ส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มีชื!อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

(3) บริษัทจดัการจะดําเนินการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายตามระยะเวลาที!
ระบุไว้ในข้อ 7.1 ในโครงการ ทั "งนี " บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัภาษี ณ ที!จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ
อตัราอื!นตามที!กฎหมายกําหนดของเงินปันผลที!จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา เว้นแตผู่้
ถือหนว่ยประเภทบคุคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัทจดัการเพื!อดําเนินการเป็นอย่างอื!น
ภายใน 3 วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(4) บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั!งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
ส่งทางไปรษณีย์ตามที!อยู่ที!ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบไุว้ในใบจองซื "อหน่วยลงทุน หรือ นําเงินฝากเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที!แจ้งไว้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ
โอนเงินที!เกิดขึ "น และภาระความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จา่ยดงักลา่วจากจํานวนเงินที!จะสง่ให้ 

(5) ในกรณีที!ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื!อ
การอื!นใด นอกจากเพื!อประโยชน์ของกองทนุ 
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3)  เงื!อนไขเพิ!มเตมิ  
 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึ "นอยู่กับดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ ซึ!งหากเงินปันผลที!จะประกาศจา่ยตอ่หนว่ยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมูลคา่ตา่กว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที!จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั "งนั "น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพื!อนําไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที!จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที!ระบไุว้ เว้นแต ่กรณีที!คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื!นใดที!มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี!ยนแปลง 
เพิ!มเติม ประกาศ กําหนด สั!งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื!น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
เป็นไปตามนั "น 
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โครงสร้างการจัดการ 

 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

เลขที! 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั "น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์  0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 

เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั หนึ!งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-

พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพื!อให้บริการด้านการจดัการกองทุนครบ
วงจร ทั "ง กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุสํารองเลี "ยงชีพ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดย
บริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจ
เม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชั "นนําทั "งในระดบัภูมิภาค
และระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 60%  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 40%  

 

ดงันั "น จึงทําให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก  

ภายใต้การสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทั "งกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียลและกลุม่ซีไอเอ็มบี 

 

ในปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการที!มี
ความพร้อมที!จะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั "งบุคคลทั!วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุที!
เชื!อมโยงการลงทนุในทกุภูมิภาคทั!วโลก ทําให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการ
บริหารจดัการลงทนุที!เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทั "งเชิง
คุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจัยพื "นฐานของแต่ละบริษัท 
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(Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินยัการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที!ทนัสมยั 

เพื!อให้เราสามารถที!จะพฒันานวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ที!เหมาะสม  

 

ภายใต้การกํากบัดแูลการบริหารความเสี!ยงและธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการลงทุนภายใต้
หลกัการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความสําคญัอนัที!จะทําให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทางการเงินและ
สร้างผลตอบแทนที!ดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอย่างรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการความเสี!ยงอย่าง
เหมาะสม 

หลักการและแนวคิด 

 Think   = คดิบวกเพื!อหาทางแก้ปัญหา และมุง่มั!นที!จะแก้ปัญหา 

 Respect  = เคารพความคิดผู้ อื!นอย่างซื!อสตัย์ 

 Unleash = ไมห่ยดุที!จะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show   = แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเริ!มและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 Teamwork  = ทํางานกนัเป็นทีมเพื!อให้ได้ผลลพัธ์ที!ดีที!สดุ 

 

รายชื!อกรรมการ และเจ้าหน้าที!บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

รายชื อกรรมการ 
 1. คณุเปโดร เอสเตอบนั บอร์ดา  ประธานกรรมการบริษัท 

2. คณุอเลฮานโดร เอลเรียส เอทกึกอริ โรดรีเกซ กรรมการบริษัท 

 3. คณุเอฟเฟนดี " ชาฮลู ฮามิด  กรรมการบริษัท 

 4.  คณุอดศิร เสริมชยัวงศ์  กรรมการบริษัท 

5. คณุจมุพล สายมาลา  กรรมการบริษัท 

 6. คณุวิไลพร ลิ!วเกษมศานต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. คณุบญุศกัดิ# เจียมปรีชา  กรรมการอิสระ 
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รายชื อเจ้าหนา้ที บริหาร 
1.  คณุจมุพล สายมาลา  ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

2. คณุโช ซู ฮนุ  ประธานเจ้าหน้าที!สายงานวางแผนและปฏิบตักิาร 

3. คณุวิน พรหมแพทย์  ประธานเจ้าหน้าที!การลงทนุ 

4. คณุตอ่ อินทวิวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที!สายงานพฒันาธุรกิจ 

รายชื อผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

1. คณุสทุธิพนัธ์ กรีมหา 

รายชื อผูจ้ดัการกองทนุรวม – ส่วนบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม 

1. คณุวิน พรหมแพทย์ 

2. คณุชนยักานต์  สวสัดฤิกษ์   
3. คณุวสชุนม์  ทรายแก้ว 

 

 

สิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
 

บริษัทจดัการมีสิทธิหน้าที!และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี " 
 

1) สิทธิ ในการดําเ นินการบริหารจัดการทรัพย์ สินของกองทุนรวมใ ห้ เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื!นใดที!เกี!ยวข้อง และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทุน 
ข้อจํากดัการลงทุน และโครงการที!ได้รับอนุมตัิ รวมถึงสญัญาตา่ง ๆ ที!ได้ทําขึ "น ตลอดจนข้อผกูพนัตามใบ
จองซื "อหนว่ยลงทนุที!ทําไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด 

2) สิทธิที!จะไม่อนญุาตให้มีการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที!การโอนหน่วยลงทนุนั "นเป็นการขดั
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั!ง หรือหนงัสือเวียนที!หน่วยงานที!มีอํานาจตามกฎหมายได้ 
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที!เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที!ได้ระบไุว้ในโครงการนี " 

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที!เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม
รายละเอียดตามที!กําหนดในเรื!องเงื!อนไขในการเปลี!ยนบริษัทจดัการ และ/หรือเลิกโครงการ 
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4) สิทธิในการยบัยั "งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื!อแก้ไขเพิ!มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการ
จดัการ ที!ขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการอาจเสียชื!อเสียง หรือได้รับความเสียหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจดัการ ดงัตอ่ไปนี " 
-  สิทธิที!จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที!บริษัท

จัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถ
จดัหาบริษัทจดัการอื!นมารับหน้าที!ได้ภายในกําหนดเวลา *' วนัให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียด
ตามที!กําหนดในเรื!องเงื!อนไขในการเปลี!ยนบริษัทจดัการ) 

- สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที!กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที!
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื!นใดที!มีอํานาจตามกฎหมาย กําหนด 
อนมุตั ิเห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสั!งการ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ!มเติม เปลี!ยนแปลงโครงการให้เป็นไปตามการสั!งการของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื!นใดที!มีอํานาจตามกฎหมายในกรณีที!มีการ
เปลี!ยนแปลง แก้ไข  เพิ!มเตมิ ประกาศ กําหนด อนมุตั ิเห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนั 

- สิทธิที!จะดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั "งหมดของ
กองทนุรวมตามที!เห็นสมควร ในกรณีที!กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวมเพื!อให้บรรลุซึ!งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษาไว้ซึ!งสิทธิและประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั "งนี " ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอื!นใดที!เกี!ยวข้อง 

6)  สิทธิในการสั!งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไข
คณุสมบตัขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื!อให้เป็นไปตามกฎหมายที!กําหนด 

7) สิทธิอื!นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ  กฎหมายอื!น  ๆ ที!เกี!ยวข้อง 

8) จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทั "งเข้าทําสญัญาตา่ง ๆ ใน
นามของกองทนุรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

9) จดัส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนังสือชี "ชวนที!เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี " 

(+) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจดัส่งหนังสือชี "
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า + วนัทําการก่อนการเริ!ม
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จดัสง่ แจกจา่ย หรือจดัให้มีหนงัสือชี "ชวนให้แก่ผู้ลงทนุ และจดัสง่เอกสารดงักลา่วผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี "ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and 

Prospectus (MRAP)) ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
($) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัด ส่งและ

ดําเนินการให้บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนงัสือชี "
ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัที!ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซื "อหน่วยลงทนุให้ผู้ ที!สนใจจะลงทุน
และจัดให้มีหนังสือชี "ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการแ ละ ณ 
สถานที!ติดต่อของบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนแล้วแต่
กรณีเพื!อประโยชน์ในการแจกจา่ยแก่ผู้ ที!สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที!เสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(,) เมื!อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิ "นสดุลง บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือ
ชี "ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที! ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการเพื!อให้ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจัดสําเนาให้เมื!อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอในกรณีที!หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ!มเติมโครงการบริษัท
จัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ!มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 
หลงัจากที!กองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ!มเติม
โครงการหรือหลงัจากวนัที!ได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ!มเตมิโครงการแล้วแตก่รณี ทั "งนี " จนกว่าจะเลิกกองทนุ
รวม 

10)  ยื!นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
+% วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 

11) ยื!นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื!อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน ,' วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

12)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื!น รวมทั "งจัดหา
ผลประโยชน์ การซื "อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั!งโอน และเปลี!ยนแปลงเพิ!มเติมปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื!นที!ลงทนุไว้ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื!อนไข วิธีการที!กําหนด
ในโครงการ โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุด้วย 

13) ตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทนุเกินหนึ!งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที!จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด โดยวิธีการดําเนินการเป็นไป
ตาม “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 
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14) จดัสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื!อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ 
และ วิธีการที!กําหนดในโครงการ และเป็นไปตามที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

16) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

17) จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ!งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื!องคณุสมบตัขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

18) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการและนํา
ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

19) จดัให้ได้มาซึ!งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนําเงินได้ และผลประโยชน์
ดงักลา่วฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

20) แต่งตั "ง ที!ป รึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี)  เพื!อให้คําปรึกษาเกี!ยวกับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้คําแนะนําเกี!ยวกบัการจดัตั "งกองทนุ   
เพื!อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวมโดยบริษัทจดัการจะจดัทําและส่งรายงานการแตง่ตั "ง ถอดถอน หรือ
เลิกสญัญาให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน +% วนันบัแตว่นัแตง่ตั "งถอดถอน หรือเลิกสญัญากบั
บคุคลดงักล่าว และจะจดัส่งสําเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน % วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญา
ดงักลา่ว 

21) แตง่ตั "งผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื!อรับผิดชอบเกี!ยวกบัการจดัการลงทนุในหรือ
มีไว้ซึ!งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทั "งนี " ผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที!ได้รับการแตง่ตั "งต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

22) แตง่ตั "งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื!อรับผิดชอบเกี!ยวกบัการจดัการลงทนุในสินทรัพย์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั "งนี " ผู้ ที!ได้รับการแต่งตั "งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทนุรวมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

23) แต่งตั "งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ!งอาจได้แก่บริษัทจัดการ) และจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที!คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ
กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ!งทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

24) แต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื!อการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที!
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดเพื!อทําการประเมินคา่
หรือทําการสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม พร้อม
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ทั "งแจ้งและจดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนา
เอกสารหลักฐานที!เกี!ยวข้องให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน +% วนันบัแตว่นัที!ได้รับรายงานการประเมินคา่ 

25) แต่งตั "งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั "งนี " ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะต้องมี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที!ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุกําหนด 

26) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ!งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อกําหนดแห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื!องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี
และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื!อจดัทําบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดย
ถูกต้องและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

27) แต่งตั "งบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื!อทําหน้าที!
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ทั "งนี " บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ 
ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที!กองทนุรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็น
กลุม่บคุคลเดียวกนั 

28) แต่งตั "งบุคคลอื!นใดเพื!อทําหน้าที!ต่าง ๆ ที!เกี!ยวกับกองทุนรวม (ถ้ามี) อาทิ ผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง ผู้ เชี!ยวชาญด้านตา่ง ๆ ผู้จดัทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที! 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

29) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที!เป็นสาระสําคญัเกี!ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 
ภายใน +% วนันบัแตว่นัที!ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั "น รวมทั "งจดั
ให้มีข้อมูลที!เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที!เปิดเผย ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังาน
ใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน +% วนันบัแตว่นัที!ลงทนุ  หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั "นเพื!อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อย
ตามที!สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

30) จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนี "ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื!อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

(+) เอกสารที!แสดงกรรมสิทธิ#หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื "อ 
เชา่ รับโอนสิทธิการเชา่ หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 
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($) สัญญาเป็นหนังสือที!แสดงการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั "งนี " บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน % วนัทําการนบัแต่วันที!เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย รวมทั "งจดั ให้มี
ข้อมลูที!เป็นสาระสําคญัดงักลา่วไว้ในที!เปิดเผย ณ ที!ทําการทกุแห่งของบริษัทและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน +% วนันบัแตว่นัที!ลงทนุ หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
นั "นเพื!อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อยตามที!สํานกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

31) จดัสง่สําเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี "ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(+) สญัญาแตง่ตั "งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินภายใน % วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญา
หรือนบัแตว่นัแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีที!มีการแตง่ตั "งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินก่อนการ
แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

($) สญัญาแตง่ตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแตง่ตั "งที!ปรึกษา (ถ้ามี) 
ภายใน % วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

32) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั!งให้ผู้ มีหน้าที!ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั "ง อาทิ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ที!ปรึกษา ผู้ คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดทํารายงานต่าง ๆ และ/หรือ
ดําเนินการตา่ง ๆ ตามที!ระบุไว้ในสญัญาแตง่ตั "ง และ/หรือตามที!คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

33) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั "งหมดของกองทุนรวมตามที!
เห็นสมควร 

34) ปฏิบตัิหน้าที!อื!น ๆ ตามที!กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็น
หน้าที!ของบริษัทจดัการ 

35) ในกรณีที!หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที!เป็นสาระสําคญัตามข้อ $* ให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถัดจากวนัที!ซื "อ เช่า 
จําหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือภายในกําหนดเวลาอื!นตามที!ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

36) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนั
สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน -% วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน
มิถนุายน และเดือนธันวาคม แล้วแตก่รณี และจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมลูค่าดงักล่าว
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พร้อมทั "งประกาศมูลค่าดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ!งฉบับและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั "งปิดประกาศไว้ในที!เปิดเผย ณ ที!ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์พร้อมทั "งการเปิดเผยชื!อ ประเภท และที!ตั "งอสงัหาริมทรัพย์ที!กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทนุด้วย 

37) ในกรณีที!มีเหตกุารณ์หรือการเปลี!ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ "นภายหลงัจากวนัที!คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการ
คํานวณดงักล่าวแล้ว อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมี
นยัสําคญั บริษัทจดัการจะเปิดเผยเหตกุารณ์หรือการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูล
ตามข้อ ,0 และหากเหตกุารณ์หรือการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวเกิดขึ "นภายหลงัจากวนัที!มีการเปิดเผยตามข้อ 
,& บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื!องดงักลา่วโดยพลนั 

38) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที!มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทนุ และมาตรฐานการบญัชีที!สภาวิชาชีพบญัชีกําหนด รวมทั "งจดัทํารายงานของกองทนุ
รวมทกุวนัสิ "นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีของกองทนุรวมและสง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ
รายที!มีชื!ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน - 
เดือนนับแต่วันสิ "นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตาม ที!
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

39) ดําเนินการเพิ!มเงินทุนและลดเงินทุนตามหัวข้อ “การเพิ!มเงินทุนและการลดเงินทุนของ
กองทนุรวม” 

40) ดําเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั "ง
ตวัแทนเพื!อกระทําการดงักลา่ว 

41) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี!ยวกับทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ใน
สว่นที! กองทนุรวมถือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที!จําเป็นเพื!อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

42) เปลี!ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ!มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ!มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

43) ยกเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
44) แตง่ตั "งผู้ ชําระบญัชีกรณีเลิกกองทนุรวมเพื!อทําหน้าที!รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมทั "งทําการอยา่งอื!นตามแตจํ่าเป็นเพื!อชําระบญัชีให้เสร็จสิ "นและแจ้งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

45) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราที!ระบไุว้ในโครงการที!ได้รับอนมุตัิ 
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46) ปฏิบตัิการอื!น ๆ เพื!อให้ถึงซึ!งวตัถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ!งผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามที!กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และกฎหมายอื!นที!เกี!ยวข้อง 

 

เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจดัการ 
 

กองทนุรวมอาจเปลี!ยนบริษัทจดัการได้เมื!อเกิดกรณีใดกรณีหนึ!งดงัตอ่ไปนี " และ/หรือเมื!อได้รับการ
อนมุตัเิห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(+) เมื!อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติรวมกันเกินกึ!งหนึ!งของจํานวนหน่วยลงทุนที!
จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดให้เปลี!ยนบริษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา % ปีนับจากวันที!จดทะเบียนจัดตั "ง
กองทนุรวม โดยที!หากสาเหตกุารเปลี!ยนบริษัทจดัการนั "นไม่ได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที!อนั
บกพร่องอย่างร้ายแรงที!เกิดจากบริษัทจดัการโดยตรงแล้ว กองทนุรวมจะต้องจ่ายคา่ชดเชย คา่ธรรมเนียม
การจดัการให้บริษัทจดัการตามจํานวนวนัที!คํานวณได้จากระยะเวลาที!เหลืออยู่ก่อนครบ % ปีบริบรูณ์ โดย
ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที!ได้คํานวณไว้ของเดือนล่าสุดเป็นฐานในการคํานวณ เว้นแต่ บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมจะตกลงกนัวา่ไมต้่องจา่ยคา่ชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการดงักลา่ว 

ทั "งนี " ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า % วัน เว้นแต่ บริษัทจัดการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า
ดงักลา่ว  

($) ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที!ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือมีการแก้ไขพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสั!ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั "งนี " เนื!องจากการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ!ม
ภาระหน้าที!แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที!ตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับหน้าที!ในการจดัการกองทุนรวมตอ่ไป ทั "งนี " บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที!จะรับหน้าที!ต่อไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการที!มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ที!จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั "งนี " ผู้
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ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการแตง่ตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน *' วนันบัจากวนัที!ได้รับ
แจ้งจากบริษัทจดัการ 

(,) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี!ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จดัการ การดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมีการเปลี!ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุอย่าง
มีนยัสําคญั (การเปลี!ยนแปลงรายชื!อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือการเปลี!ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในอัตราตั "งแต่ร้อยละ % ของจํานวนหน่วยลงทุนที!จํา หน่ายได้แล้ว
ทั "งหมด) หรือกรณีอื!นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที!จะปฏิบตัิหน้าที!ต่อไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที!ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั "งนี " บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที!จะรับหน้าที!ต่อไปโดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัท
จดัการรายใหม่ที!มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที!จะจดัหาบริษัท
จดัการรายใหมเ่อง ทั "งนี " ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องดําเนินการแตง่ตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 
*' วนันบัจากวนัที!ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(-) ในกรณีที!บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการ
กองทุนรวม ซึ!งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที!บริษัทจัดการได้ต่อไปบริ ษัทจัดการจะยังคงได้รับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที!ระบุไว้ในโครงการจนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบตัิหน้าที!เป็นบริษัท
จดัการ 

 

ในการเปลี!ยนตวับริษัทจัดการหากเป็นกรณีที!กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
หน้าที!ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที!บริษัทจดัการได้ทําการ
บอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ ($) หรือข้อ (,) ข้างต้นนี "จนครบถ้วน แตก่องทนุรวม
และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถแตง่ตั "งบริษัทจดัการกองทนุรวมอื!นใดมารับหน้าที!ได้ภายใน *' วนันบั
แตว่นัที!บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที!จะเลิกโครงการ 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคาร ซิตี "แบงก์ เอ็นเอ จํากดั 

เลขที! 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 02-788-2000 
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สิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที! และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี "  

 

1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าที!เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที!กําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ที!ทําขึ "นกบับริษัทจดัการ 

2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที!ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที!ได้รับอนุมัต ิ
ตลอดจนข้อผูกพันที!ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  ที!ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าว ทั "งที!มี
อยู่ในปัจจุบนัและที!แก้ไขเพิ!มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตัิตาม ให้แจ้งบริษัท
จดัการโดยทนัที 

3) จัดทํารายงาน และส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการ
กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที!ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วัน
นบัตั "งแตว่นัถดัจากวนัที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

4) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื!น  ๆ ภายใต้การดูแลของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทั "งดแูลการ
เบกิจา่ยทรัพย์สินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามที!ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 

5) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ที!กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ดงัตอ่ไปนี " 

(1) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที!ได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์
จากบริษัทจดัการ 

(2) ทกุหนึ!งปีนบัแตว่นัที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั "งก่อนแล้วเสร็จ 

6) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที!ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที!เริ!มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั "น 

7) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในห้าวันทําการนับแต่วันที!ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งมีนยัสําคญั 
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8) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ใหม่โดยพลนั เมื!อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์ หรือการเปลี!ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ "นอนัมีผลกระทบต่อ
มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือมลูคา่สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั 

9) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม และประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

10) ให้ความเห็นชอบในการที!บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื!อคุ้มครองความ
เสียหายที!อาจจะเกิดขึ "นกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวม
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

11) ให้ความเห็นเกี!ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

12) ในกรณีทรัพย์สินที!ลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที!ดิน
หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ในอสงัหาริมทรัพย์นั "น หนงัสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที!เกี!ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สินที!ลงทนุเป็นสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่า
ในอสงัหาริมทรัพย์นั "น เอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้องกับสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที!เกี!ยวข้อง
กบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที!โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที!ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอื!น 

13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ดงักล่าวข้างต้นเกี!ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว
ข้างต้นเกี!ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม เพื!อให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

14) รับรองความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมที!บริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่าการคํานวณดงักล่าว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที!สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

15) จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนี "ให้บริษัทจดัการ 

(1) รายละเอียดเกี!ยวกับการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ "นวนัทํา
การที!ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดทําการในประเทศไทย (“วนัทําการ”) 
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(2) รายงานเกี!ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของ
หลกัทรัพย์ทกุสิ "นวนัทําการ 

(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี "คา่ซื "อหลกัทรัพย์ และลกูหนี "คา่ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
16) เพื!อวตัถุประสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจดัทํารายงานตามข้อ 14 และ 15 ข้างต้น 

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึ!งได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใด ๆ ที!บริษัทจดัการกําหนด 

17) รายงานที!ได้รับรองโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 14 และรายงานที!ได้จัดทําโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 15 ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการมิได้ทกัท้วง
ภายใน 180 วนันบัจากวนัที!ในรายงาน 

18) ดําเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที!ของตน และ/
หรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื!อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุคน 
หรือเมื!อได้รับคําสั!งจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั "งนี " ค่าใช้จ่ายที!เกิดขึ "นในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ 

19) ในกรณีที!บริษัทจดัการได้แต่งตั "งผู้ ชําระบญัชีเพื!อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์มี
สิทธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราที!จะได้ตกลงกนัและจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี " 

(1) เมื!อได้รับแจ้งการแต่งตั "งผู้ ชําระบญัชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและ
เอกสารอื!น ๆ ของกองทนุรวมแก่ผู้ ชําระบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(2) ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิ "น 

(3) ดูแลให้ผู้ ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที!ผู้ ชําระบญัชีกระทําการ หรือ งดเว้นกระทําการตามมาตรา
ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื!นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมตามสมดุทะเบียนเมื!อได้รับคําสั!งจากผู้ ชําระบญัชี 

20) ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที!ได้จากการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และนําเข้าฝากในบญัชีออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั!งของบริษัท
จดัการ 

21) จา่ยคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมตามคําสั!งของบริษัทจดัการ 

22) มีสิทธิ หน้าที! และความรับผิดชอบอื!นตามที!กําหนดในสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

23) ปฏิบตัิหน้าที!อื!นใดตามที!กฎหมายเกี!ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/
หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทั "งที!มีอยูใ่นปัจจบุนัและที!แก้ไขเพิ!มเตมิในอนาคต 

24) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และ
คา่ใช้จ่ายต่าง  ๆ ที!เกิดขึ "นกบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที!ผู้ดแูลผลประโยชน์กระทํา หรือละ
เว้นการกระทําภายใต้สัญญา หรือตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ!ง
เกิดขึ "นจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทําตามหน้าที!โดยเจตนาทุจริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ
พนกังานเจ้าหน้าที! ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื!นใดที!ทํางานให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ความเสียหายดงักล่าว 
รวมถึงความเสียหายที!เกิดขึ "นจากความลา่ช้าโดยไม่มีเหตอุนัสมควร ในขั "นตอนการขออนมุตัิภายในของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ในเรื!องต่าง ๆ ที!ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการภายใต้สญัญา หรือตามโครงการจัดการ
กองทนุรวม 

25) ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจดัการรวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที!ร้องขอ หรือผู้สอบ
บญัชีของกองทนุรวมเข้าตรวจนบัทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารตา่ง ๆ ของกองทนุรวมที!เก็บรักษา
ไว้หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และให้ความร่วมมือใด ๆ แก่บริษัทจดัการในการดําเนินการตามที!กําหนดในสญัญา หรือในโครงการจดัการ
กองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ตามที!บริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมายร้องขอ 

26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที!เกิดขึ "นกับกองทุนรวม เพราะการกระทําหรือการละเว้น
กระทําโดยทจุริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระทําการตามหน้าที!โดยไม่มีเหตอุนัควร หรือโดยเจตนาของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที! พนกังาน ลกูจ้าง หรือตวัแทนของผู้ดแูลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบตัิตามที!
ได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 

 

เงื อนไขการเปลี ยนผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

บริษัทจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปลี!ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เมื!อเกิดกรณีใดกรณี
หนึ!งดงัตอ่ไปนี "และเมื!อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

(1) เมื!อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ!ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา
แต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที!จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ!งทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกว่า *' วนั 

(2) เมื!อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื!อนไขใด ๆ ที!กําหนดไว้ใน
สญัญาไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงก็ตามคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ!งอาจบอกเลิกสญัญาได้โดย
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บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ,' วันในกรณีที!ผู้ ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ ปฏิบัติผิด
สญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื!อนไขใด ๆ ที!กําหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็
ตามผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการและ/หรือ กองทนุ
รวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที!เกิดจากการที!บริษัทจัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื!นที!เกี!ยวข้องกับการเปลี!ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที!บริษัทจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื!อนไขใด ๆ ที!กําหนดไว้ใน
สญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามบริษัทจดัการต้องรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายและ/
หรือความเสียหายที!เกิดขึ "นกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(3) ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี!ยนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกรณีอื!นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที!จะแก้ไข
เปลี!ยนแปลงสญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบัประกาศคําสั!ง ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่าว 
ทั "งนี " เนื!องจากการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ!มภาระหน้าที!แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที!ดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั "งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า *' 
วนั 

(4) ในกรณีที!ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที!มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ!งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน
กว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนหน่วยลงทนุที!จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลี!ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกว่า *' วนั 

(5) ในกรณีที!ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เรื!อง คุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และที!แก้ไขเพิ!มเติม บริษัท
จดัการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขเหตุขาดคณุสมบตัิดงักล่าวให้ถูกต้องภายใน +% วัน
นบัตั "งแตว่นัถดัจากวนัที!บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข ดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน , วนัทํา
การนบัตั "งแตว่นัถดัจากวนัที! แก้ไขเสร็จสิ "น 

ในกรณีที!ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที!กําหนดดงักล่าว บริษัท
จดัการจะดําเนินการขออนญุาตเปลี!ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน +% 
วนันบัตั "งแตว่นัถัดจากวนัที!ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื!อได้รับอนญุาตจาก สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั "งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั "งนี "เ ว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั!งการเป็น อยา่งอื!น  
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(6) หากผู้ ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลที!เกี!ยวข้องกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื!นใดที!
เกี!ยวข้องกับการจดัการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื!อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
รวม หรือบริษัทจดัการ หรือมีบคุคลอื!นได้รับประโยชน์ใด ๆ อนัเนื!องมาจากการเปิดเผยที!ไม่เหมาะสมดงักล่าว 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั "งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นี "ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า +% วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จ่ายที!
เกิดจากการที!บริษัทจดัการต้องติดตอ่กบับคุคลอื!นที!เกี!ยวข้องกบัการเปลี!ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เมื!อมีผู้ ใดเสนอหรือยื!นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้องในส่วนที!เกี!ยวกับ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) เพื!อเลิกกิจการหรือเพื!อการอื!นใดที!คล้ายคลึงกนั หรือ (ข) เพื!อฟื"นฟูกิจการ 
ประนอมหนี " หรือผอ่นผนัการชําระหนี " จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื!นใดที!คล้ายคลึงกนั 
ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั "ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์นี "ได้ทนัที 

(8) เมื!อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี!ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั!วไป บริษัท
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์นี "ได้ทนัที 

 

ในทกุกรณีการเปลี!ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนเนื!องจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. $%,% รวมทั "งฉบบัแก้ไขเพิ!มเติม 
กําหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั "น ในกรณีที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมดหน้าที!ลงตามเงื!อนไข
การเปลี!ยนผู้ดแูลผลประโยชน์  ผู้ดแูลผลประโยชน์นั "นต้องทําหน้าที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
อย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั "งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั!งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการ
ดําเนินการอื!นใดที!จําเป็น เพื!อให้การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทั "งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิ "น และภายในเวลาอนัสมควรที!สามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื!อง 

 

ในกรณีที!สญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์สิ "นสดุลงเนื!องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญาหาก
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ "นสุดสญัญาดงักล่าว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้องปฏิบตัิหน้าที!ตามสัญญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั "ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จาก
กองทนุรวมตามสดัสว่นของระยะเวลาที!ผู้ดแูลผลประโยชน์นั "นได้ปฏิบตัิหน้าที!จนถึงวนัที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้
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สิ "นสดุการทําหน้าที!เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์รวมทั "งคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที!เกิดขึ "นจริงเนื!องจากการปฏิบตัิหน้าที!ตาม
สญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์นับตั "งแต่วนัสิ "นสุดสญัญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจดัการจะแต่งตั "งผู้ ดแูล
ผลประโยชน์รายใหมแ่ละสามารถปฏิบตัหิน้าที!ดงักลา่วได้ 

 

ในกรณีการเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์สิ "นสุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สิน
ทั "งหมดและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ที!มาแทนหรือดําเนินการอย่างอื!นตาม
คําสั!งของบริษัทจดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที!จําเป็นเพื!อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั "งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน +% วันทําการนับจากวันที!การเป็นผู้ ดูแล
ผลประโยชน์สิ "นสดุลง 

 

สถานที!เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

เลขที! 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์  02-788-2000 

 

ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที!
สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ที!บริษัทจดัการแตง่ตั "งขึ "นหรือที!สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่  

 

อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินที!ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาโฉนด
ที!ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ# ห้องชุดและสัญญาซื "อขาย
อสงัหาริมทรัพย์สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หนงัสือกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ที!
สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที!โดยสภาพไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

ผู้สอบบัญชี 

นายสง่า โชคนิตสิวสัดิ#   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 11251  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั 

เลขที! 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี "ทาวเวอร์ ชั "น 15 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  



รายงานประจําปี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ ประจําปี 2560 

 

หน้า 55 

 

โทรศพัท์ 0-2344-1000 และ 0-2824-5000  โทรสาร 0-2286-5050 

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

เลขที! 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั "น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 02-686-9500 

 

 

ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

 

เมื!อวนัที! +* กมุภาพนัธ์ $%%& สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้มี
หนงัสือ ที! กลต.ฝค.$*0/$%%& เรื!อง การเปรียบเทียบกรณีปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งว่าบริษัทจดัการ 
มีการดําเนินการที!เข้าข่ายเป็นการปฎิบตัิไม่ชอบด้วยมาตรา ++1 และมาตรา +$% (+) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. $%,% โดยสรุปดงันี "  

 

1. ระหว่างวนัที! 27 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึงวนัที! 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจดัการ มิได้ปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ 

มิได้จัดให้มีระบบงานการจัดการลงทุนที!มีการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานที!เหมาะสม เพื!อให้การจัดการ

ลงทนุเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยมิได้

ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (Due Diligence)  

2. ระหว่างวันที! 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที! 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทจัดการในฐานะ

บริษัทที!รับจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ# เมอร์เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์เคียว) 

มิได้จดัการกองทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศ

กําหนด และมิได้จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที!ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน กล่าวคือ มิได้

ควบคมุดแูลให้ผู้ คํ "าประกนัรายได้ปฏิบตัติามสญัญาคํ "าประกนัรายได้ตามเงื!อนไขของโครงการ   

3. ระหวา่งวนัที! 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ถึงวนัที! 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจดัการ มิได้ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ (1) 

มิได้ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพ
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อสังหาริมทรัพย์ที!กองทุนรวมลงทุนทุก ๆ หนึ!งปี โดยจัดทําทะเบียนรายการทรัพย์สินที!กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์เข้าไปลงทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จัดทําสญัญาคํ "าประกัน

รายได้และมิได้ติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ คํ "าประกันรายได้ปฏิบตัิตามสัญญาคํ "าประกันรายได้ ( 4) มิได้

เปิดเผยข้อมลูในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี "ชวนให้ถกูต้อง   

 

โดยบริษัทจดัการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามที!คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการ
ประชมุเปรียบเทียบครั "งที! 1/2556  วนัที!ประชุมเปรียบเทียบ  27 กมุภาพนัธ์ 2556 คําสั!งเปรียบเทียบที! 
12/2556 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั!ง หรือหนงัสือเวียนตามที!
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด และมีการจัดตั "งคณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื!อพิจารณาในรายละเอียดที!
เกี!ยวข้องกบัการลงทนุ และมีผู้ดแูลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

 

โดยทางบริษัทจดัการ ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลทางด้านตา่ง ๆ เช่น การจดัทํารายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ เป็นต้น 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั!ง หรือหนงัสือเวียนตามที!
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี!ยง 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั!ง หรือหนงัสือเวียนตามที!
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้กําหนดให้มีฝ่ายกํากบั
ดแูลและฝ่ายบริหารความเสี!ยง ที!สายการรายงานและกํากบัดแูลที!แยกออกจากคณะกรรมการการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ แตข่ึ "นตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท และของกลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนเชียล และกลุ่มซีไอเอ็ม
บี 
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รายการระหว่างกัน 

 

รายชื อบคุคลที เกี ยวข้องที มีการทําธุรกรรมกบักองทนุรวม 

 

ไมมี่บคุคลที!เกี!ยวข้องที!มีการทําธุรกรรมกบักองทนุรวม 

 

หมายเหตุ : ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที!เกี!ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที! 
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที! website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.co.th) และสํานกังาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื องจากการที กองทนุใช้บริการบคุคลอื น (Soft Commission) 

 

ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอื!น 

 

ค่านายหนา้ทั!งหมดจากการที บริษัทสั งซื!อขายหลกัทรัพย์ฯ 

 

ไมมี่การรับคา่นายหน้าจากการที!บริษัทสั!งซื "อขายหลกัทรัพย์ฯ 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.cimb-

principal.co.th)  
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ส่วนที" 3 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินการ 
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ข้อมูลทางการเงนิที"สาํคัญ 

 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สมยุบรีุ  
สําหรับรอบระยะเวลาตั!งแต่วนัที  1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที  30 มิถนุายน 2561 

 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุกองทนุรวม ณ วนัที  30 มิถนุายน 2561 
 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ 608,196,753 บาท 

จํานวนหน่วย 82,800,000 หนว่ย 

มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ 7.3453 บาท 

 

 

ข้อมูลเกี ยวกบัการกู้ยืมเงินของกองทนุรวม ณ วนัที  30 มิถนุายน 2561 
 

 
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1 % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 

 เงินฝากธนาคาร                    10,095,174  1.66 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

ที!ดิน พร้อมสิ!งปลกูสร้าง 
โรงแรมสมยุบรีุ บีช รีสอร์ท  601,400,000  98.88 

อื"น  ๆ 

 ทรัพย์สนิอื!น 192,170 0.03 

 หนี "สนิอื!น (3,490,591) (0.57) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ       608,196,753  100.00 

หมายเหต ุ: *1
 มลูคา่ตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้างรับแล้ว 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี! เงินฝากหรือตราสารกึ งหนี!กึ งทนุ ของกองทนุรวม 

 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

      - ตราสารภาครัฐไทย  - ไมมี่ -   - ไมมี่ -  

      - ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  - ไมมี่ -   - ไมมี่ -  
 (ข) ตราสารที!ธนาคารที!มีกฎหมายเฉพาะจดัตั "งขึ "น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุ     

      เป็นผู้ออก ผู้สั!งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ คํ "าประกนั 10,095,174 1.66 

 (ค) ตราสารที!มีอนัดบัความนา่เชื!อถืออยูใ่นอนัดบัที!สามารถลงทนุได้ 
(investment grade)  - ไมมี่ -  - ไมมี่ - 
 (ง) ตราสารที!มีอนัดบัความนา่เชื!อถืออยูใ่นอนัดบัตํ!ากวา่อนัดบัที!สามารถ
ลงทนุได้    

      (investment grade) หรือตราสารที!ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เชื!อถือ 601,400,000 98.88 

หมายเหต ุ:* มลูคา่ตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้างรับแล้ว   

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

 

  ประเภท ผู้ออก 

ผู้ คํ "า/ 
ผู้ รับรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

นา่เชื!อถือ 

 จํานวนเงินต้น/ 
มลูคา่หน้าตั3ว  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด 
*1

 

1 เงินลงทนุใน โรงแรมสมยุบรีุ บีช รีสอร์ท - - N/A 828,000,000 601,400,000 

 อสงัหาริมทรัพย์       

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น.เอ. - - N/A 10,092,547 10,095,174 

 หมายเหต ุ: *1
 มลูคา่ตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้างรับแล้ว    
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ค่าใช้จ่ายที บริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ 
สําหรับระยะเวลาตั!งแต่วนัที  1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที  30 มิถนุายน 2561 

 

ค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุน * จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund's Direct  Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  4,102.15 0.634 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  820.43 0.127 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 683.69 0.106 

คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย     

   -  ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก  -  - 

   -  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก 360.92 0.056 

คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมาย 3,445.11 0.533 

คา่ภาษีโรงเรือน** 32,070.44 4.957 

คา่สอบบญัชี 432.00 0.067 

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 105.60 0.016 

คา่ประเมินทรัพย์ 126.72 0.020 

คา่เบี "ยประกนัภยั 360.30 0.056 

คา่จดัประชมุผู้ ถือหนว่ย 178.13 0.028 

คา่วารสารและสิ!งพิมพ์ 34.85 0.005 

คา่แปลเอกสาร 36.00 0.006 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 7.45 0.001 

คา่ใช้จ่ายอื!น ๆ 62.74 0.010 

   รวมค่าใช้จ่ายทั !งหมด *** 42,826.53 6.622 

หมายเหต ุ * คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง  ๆ ได้รวมด้วยภาษีมลูคา่เพิ!ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื!นใดในทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 

                ** ประกอบด้วยคา่ภาษีโรงเรือนที!โดนประเมินเพิ!มเติม 28,598,122 บาท, คา่ปรับ 2,859,813 บาท และภาษี
โรงเรือนรอบปีบญัชีวนัที! 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที! 30 มิถนุายน 2561 จํานวน 612,500 บาท  

                *** ไมร่วมคา่นายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที!เกิดขึ "นจากการซื "อขายหลกัทรัพย์  
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เอกสารแนบ 1 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 2 
 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี!ยวกับการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาหนึ!งปีที!ผ่านมา 

 




