
  

 

 

 

 

รายงานประจาํปี 2561 

รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์สมุยบุรี 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2561 ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์     
สมุยบุร ี(กองทุนรวม) ตั !งแต่วนัที" 1 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที" 30 มถุินายน 2562 มายงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

โดยผลประกอบการของกองทุนรวมในปีที"ผ่านมา กองทุนรวมขาดทุน โดยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ณ วนัที" 
30 มถุินายน 2562 เท่ากบั 530.89 ล้านบาท คดิเป็นมูลค่าสนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 6.4117 บาท โดยในรอบการ
ดําเนินงานระหว่างวนัที" 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที" 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวมมีรายได้จากค่าเช่า รายได้จาก
ดอกเบี!ยและรายไดอ้ื"น ๆ รวมทั !งสิ!น 7,204,286 บาท และมค่ีาใชจ้่ายรวมทั !งสิ!น 19,908,183 บาท เนื"องจากกองทุนรวมมี
การตั !งสํารองค่าภาษโีรงเรอืนและที"ดนิสําหรบัปี 2560 และ 2561 จํานวน 12,514,000 บาท (รายละเอยีดตามหวัขอ้ การ
ประเมนิภาษโีรงเรอืนและที"ดนิเพิ"มเตมิ หน้า 10) ทาํใหก้องทุนรวมขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ12,703,897 ลา้นบาท และ
เมื"อพจิารณาร่วมกบัรายการขาดทุนสุทธทิี"ยงัไม่เกิดขึ!นจากเงนิลงทุนจํานวน 64,600,000 บาท อนัเนื"องมาจากราคา
ประเมนิของทรพัย์สินที"ลดลง กองทุนรวมจะมสีนิทรพัย์สุทธจิากการดําเนินงานลดลงในรอบการดําเนินงานเดยีวกนันี!
จาํนวน 77,303,897 บาท โดยกองทุนรวมไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลประกอบการในปี 2561  

 

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดแ้ถลงตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในไตรมาสที"
สองของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2562 จะขยายตวัรอ้ยละ 2.7 – 3.2 โดยมปัีจจยั
สนับสนุนจาก (1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ในประเทศทั !งในด้านการใช้จ่ายภาคครวัเรือน และการลงทุน
ภาคเอกชน (2) แนวโน้มการปรบัตวัดขีึ!นอย่างชา้ ๆ  ของการส่งออกในช่วงครึ"งปีหลงั ตามการปรบัตวัของภาคการส่งออก
และการผลติต่อมาตรการกดีกนัทางการคา้ที"คาดว่าจะชดัเจนมากขึ!น (3) การดาํเนินมาตรการขบัเคลื"อนเศรษฐกจิที"สาํคญั 
ๆ ของภาครฐั และ (4) ฐานการขยายตวัที"อยู่ในระดบัตํ"าซึ"งจะทําใหเ้ศรษฐกิจในครึ"งปีหลงัขยายตวัเร่งขึ!น ทั !งนี!คาดว่า
มลูค่าการส่งออกสนิคา้จะลดลงรอ้ยละ 1.2 การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 4.2 และรอ้ยละ 3.8 
ตามลําดบั อตัราเงนิเฟ้อทั "วไปเฉลี"ยที"รอ้ยละ 0.7 – 1.2 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 5.9 ของ GDP 

 

นักท่องเที"ยวต่างประเทศในไตรมาสที" 2 มีจํานวน 8.97 ล้านคน เพิ"มขึ!นร้อยละ 1.1 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.8 ใน       

ไตรมาสก่อน โดยนักท่องเที"ยวต่างประเทศที"ขยายตวัสูงขึ!น 5 ประเทศประกอบดว้ย นักท่องเที"ยวจากอนิเดยี (สดัส่วน
รอ้ยละ 5.9) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 23.4 มาเลเซยี (สดัส่วนรอ้ยละ 11.3) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 5.4 ญี"ปุ่ น (สดัส่วนรอ้ยละ 4.3) เพิ"มขึ!น
รอ้ยละ 12.4 ลาว (สดัส่วนรอ้ยละ 5.1) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 7.3 และฮ่องกง (สดัส่วนรอ้ยละ 3.1) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 8.9 ตามลําดบั 
ในขณะที"นักท่องเที"ยวจนี (สดัส่วนร้อยละ 28.2) ลดลงร้อยละ 8.2 และนักท่องเที"ยวยุโรป (สดัส่วนร้อยละ 12.2) ลดลง  
รอ้ยละ 0.8 

 

รวมครึ"งแรกของปี 2562 การผลติสาขาที"พกัแรมและบรกิารด้านอาหารเพิ"มขึ!นร้อยละ 4.3 ชะลอลงเลก็น้อยจากร้อยละ 
4.7 ในช่วงครึ"งปีหลงัของ 2561 โดยรายรบัจากนักท่องเที"ยวต่างประเทศอยู่ที" 1,022.2 พนัล้านบาท จํานวนักท่องเที"ยว
ต่างประเทศเพิ"มขึ!นรอ้ยละ 1.5 และอตัราการเขา้พกัเฉลี"ยอยู่ที"รอ้ยละ 73.50 
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สุดท้ายนี! บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซิเพลิ จํากดั ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที"ได้มอบความ
ไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจดัการกองทุนรวมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญัภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื"อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ถือหน่วย
ลงทุนตลอดไป 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
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      สารบญั    

 

                             หน้า 

 

ส่วนที" 1  การดาํเนินกิจการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์สมุยบรีุ           

ขอ้มลูกองทุนรวม            5 

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกจิ การจดัหาประโยชน์ และการเปลี"ยนแปลงในขอ้กฎหมายที"สาํคญั  6 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกจิโรงแรม ปี 2561      14 

ปัจจยัความเสี"ยง           17 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย         24 

 

ส่วนที" 2  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ        

ขอ้มลูหน่วยลงทุน หลกัทรพัย ์ตราสารที"กองทุนรวมเป็นผูอ้อก     26 

โครงสรา้งการจดัการ         30 

การกํากบัดแูลกจิการ         44 

 

ส่วนที" 3  ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการ        

ขอ้มลูทางการเงนิที"สาํคญั         47 

 

 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1   รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต งบการเงนิที"ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

เอกสารแนบ 2   ความเหน็ของผูด้แูลผลประโยชน์เกี"ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาหนึ"งปีที"ผ่านมา 
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ส่วนที" 1 

 

การดาํเนินกิจการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์สมุยบรีุ 
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ข้อมูลกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์สมยุบุรี 

 

 

ชื"อกองทุน (ไทย) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์สมยุบุร ี  

ชื"อกองทุน (องักฤษ) Samui Buri Property Fund 

ชื"อย่อ SBPF 

ประเภทโครงการ หลกัทรพัย์จดทะเบยีนประเภทกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทไม่รบัซื!อคืน
หน่วยลงทุน  

ประเภทการลงทุน อสงัหารมิทรพัย ์

อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ 

วนัที"เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน วนัที" 18 สงิหาคม 2553  

จาํนวนเงนิทุน 828,000,000 บาท 

บรษิทัจดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารซติี!แบงก ์เอน็เอ จาํกดั สาขากรุงเทพ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน 

  

เพื"อระดมเงนิทุนจากนักลงทุนทั "วไป โดยนําเงนิที"ไดจ้ากการระดมเงนิทุนไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ชงิพาณิชย ์และเน้น
การลงทุนระยะยาวในโครงการที"สร้างผลตอบแทนต่อเนื"อง โดยการซื!อ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ตลอดจนทําการปรบัปรุง เปลี"ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรอืจําหน่าย
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ที"กองทุนรวมไดล้งทุนไวห้รอืมไีว ้ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง และ/หรอืขาย หรอืดาํเนินการอื"นใด
เพื"อประโยชน์ของทรพัย์สนิ เพื"อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการ
ลงทุนในทรพัย์สนิอื"น และ/หรอืหลกัทรพัย์อื"น และ/หรอืการหาดอกผลอื"นโดยวธิอีื"นใด ตามกําหนดกฎหมายหลกัทรพัย์ 
และ/หรอืกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวขอ้งกําหนด 

 

 

การเปลี"ยนชื"อกองทุน 

 

เดมิชื"อ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์บบมกีรรมสทิธิ # เมอร์เคยีว สมุย (MSPF) และไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลี"ยนชื"อกองทุนตาม
มตทิี"ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ครั !งที" 1/2556 เปลี"ยนเป็น กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์สมุยบุร ี(SBPF) โดยมผีลตั !งแต่วนัที" 
1 เมษายน 2557 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ การจดัหาประโยชน์ และการเปลี"ยนแปลงในข้อกฎหมายที"สาํคญั 

 

 

ลกัษณะทรพัยสิ์นและรายละเอียดที"ตั !ง 

 

โรงแรม สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท เป็นโรงแรมขนาด 88 ห้อง ตั !งอยู่บนที"ดนิโฉนดเลขที" 10775, 10779 และ น.ส.3ก. เลขที" 
1274, 1275 และ 2035 มเีนื!อที"ประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ตั !งอยู่ที" เลขที" 26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน แยกจาก
ถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตําบลแม่นํ!า อําเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยกองทุนรวมไดล้งทุนในที"ดนิ อาคาร 
และอุปกรณ์ ในการประกอบกจิการโรงแรม   
 

รายละเอยีดที"ดนิจาํนวน 5 แปลง 

ลาํดบัที" โฉนดเลขที" เลขที"ดิน 
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 สมุยบุร ีบชี รสีอรท์ มเีนื!อที"ใชส้อยในอาคาร ประมาณ 15,722.86 ตารางเมตร ตดิชายหาดแม่นํ!า กวา้ง 65 เมตร 
มสีิ"งอํานวยความสะดวก สระว่ายนํ!า หอ้งอาหาร ไวบ้รกิารนักท่องเที"ยวที"มาพกั รวมถงึที"จอดรถยนตซ์ึ"งรองรบัรถยนต์ได้
ประมาณ 80 คนั 

 

รายละเอยีดหอ้งพกัโรงแรม 

ลาํดบั ลกัษณะห้อง จาํนวน/ห้อง 

1 ดลีกัซ์ 48 

2 ดลีกัซ์ พลู 12 

3 พลูวลิล่า 28 

 รวม 88 

 

การตกแต่งของโรงแรมเป็นลกัษณะสถาปัตยท์รงไทยประยุกต ์พรอ้มสิ"งอํานวยความสะดวกภายในหอ้งพกัตามมาตรฐาน
ของโรงแรม 4 - 5 ดาว ทั "วไปคอื เครื"องปรบัอากาศ นํ!าอุ่น - เยน็ อ่างอาบนํ!า โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ ระบบอนิเตอรเ์น็ทไรส้าย 

 

หอ้งพกัแบบวลิล่า ประกอบดว้ยสิ"งอํานวยความสะดวกเหมอืนหอ้งพกัปกต ิแต่เพิ"มในส่วนของหอ้งรบัแขก อ่างอาบนํ!า จา
กุชชี" สระว่ายนํ!าส่วนตวัหน้าหอ้งพกั 
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ในส่วนกลางของโรงแรมยงัมกีารตกแต่งลอ็บบี!สไตลไ์ทยประยุกต ์และในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมมกีารจดัสวนหย่อมดว้ย
ตน้ไมน้านาชนิดเพื"อสรา้งความร่มรื"นใหก้บัภายในโครงการ ประกอบกบัทางโรงแรมมพีื!นที"ตดิชายหาด และมทีี"นั "งสาํหรบั
เล่นนํ!าทะเลและอาบแดดสําหรบันักท่องเที"ยวไว้คอยบรกิารรวมทั !งสระว่ายนํ!าขนาดใหญ่พรอ้มหอ้งฟิตเนสที"มอุีปกรณ์
ออกกาลงักายอยู่ตดิกบัชายหาด และภตัตาคารซึ"งมไีวบ้รกิารกบัแขกที"มาพกั 

 

นอกจากนี!ทางโรงแรม มหีอ้งประชุมสัมมนาไวค้อยบรกิารเพื"อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ทั !งบรษิทัเอกชน
และหน่วยงานราชการที"มีความต้องการในการจดัประชุมสมัมนานอกสถานที" ด้วยสถานที"ที"มีความสะดวกและด้วย
อุปกรณ์ที"ทนัสมยั 

 

 

มูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วนัที" 30 มิถนุายน 2562) 

ประเภททรพัยส์นิ ที"ดนิพรอ้มสิ"งปลูกสรา้ง 

ที"ตั !งทรพัยส์นิ เลขที" 26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน ถนนสายรอบเกาะ ตําบลแม่นํ!า อําเภอเกาะ 

สมุย จงัหวดัสุราษฎ์ธานี 

ชื"อบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ บรษิทั เรยีล เอสเตท แอพเพรซลั จํากดั 

มลูค่าทรพัยส์นิจากการประเมนิ 536,800,000 (หา้รอ้ยสามสบิหกลา้นแปดแสนบาทถว้น) 
วนัที"ประเมนิ/สอบทานมลูค่า 26 มนีาคม 2562 

ระยะเวลาการประเมนิมลูค่า 2 เมษายน 2560 – 26 มนีาคม 2561 

วธิกีารประเมนิมลูค่า ผูป้ระเมนิพจิารณาประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income 

Approach) แบบ Discounted Cash Flow Technique (DCF) ภายใต้สมมตฐิาน
การประเมนิมูลค่าตามระดบัความสามารถทางธุรกิจ (Property Level) ซึ"งจะมี
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานตามเกณฑต์ลาดทั "วไป โดยไม่ไดพ้จิารณา
ถงึรายไดต้ามเงื"อนไขในสญัญาจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม (สญัญาเช่า
ที"ดนิพรอ้มสิ"งปลูกสรา้งเดมิ) และ/หรอื รายไดต้ามเงื"อนไขในสญัญาเช่าทรพัยส์นิ
ชั "วคราว รวมทั !งค่าใชจ่้ายอนัเกี"ยวเนื"องกบัการบรหิารกองทุนรวม 

 

 

รายละเอียดเกี"ยวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละรายการสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาตั !งแต่วนัที" 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2562 

 

ในรอบปีบญัชทีี"ผ่านมา กองทุนรวมไม่มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิ"มเตมิ 

 

 

รายละเอียดเกี"ยวกบัการจาํหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละรายการสาํหรบัรอบระยะเวลา
ตั !งแต่วนัที" 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2562 

 

ในรอบปีบญัชทีี"ผ่านมา ไม่มกีารจาํหน่ายหรอืการโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
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การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

 

กองทุนรวมจดัหาผลประโยชน์โดยการนําทรพัย์สนิออกให้บรษิัท สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท จํากดั เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี 
อย่างไรกต็าม สญัญาดงักล่าวไดถู้กยกเลกิโดยมผีลตั !งแต่วนัที" 4 เมษายน 2558 เนื"องจากผูเ้ช่าผดิสญัญาเช่า  
 

บรษิัทจดัการได้จดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนครั !งที" 1/2560 เพื"อพจิารณาผลการสรรหาผู้ซื!อทรพัย์สนิของกองทุนรวมใน
วนัที" 14 กรกฎาคม 2560 (ตามมติการประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ครั !งที" 1/2559 เมื"อวนัที" 16 ธนัวาคม 2559) อย่างไรก็
ตาม บรษิทั เฟดเดอรลั เซอร์วสิ จํากดั ซึ"งเสนอซื!อในราคา 550 ล้านบาท ไดแ้จง้ยกเลกิขอ้เสนอซื!อทรพัยส์นิในวนัที" 13 

กรกฎาคม 2560 ทาํใหไ้ม่มกีารพจิารณาในเรื"องดงักล่าว 

  

ที"ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัดงักล่าวจงึไดพ้จิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัจดัการดําเนินการสรรหาผูเ้ช่าใหม่ และใหบ้รษิทั 
สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท จํากดั เป็นผู้เช่าชั "วคราวเป็นระยะเวลา 12 เดอืน (วนัที" 1 สงิหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
อตัราค่าเช่าเดอืนละ 600,000 บาท ในระหว่างที"ดาํเนินการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ 
 

บรษิทัจดัการไดด้ําเนินการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่โดยการเปิดประมูล กําหนดการยื"นซองประมลูในวนัที" 16 มนีาคม 2561 

ซึ"งผลการยื"นซองประมูลเป็นผู้เช่าโรงแรม สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท มผีู ้ยื"นซองประมูล 1 ราย แต่เนื"องจากผู้ยื"นซองประมูล
ดงักล่าวไม่ยื"นเอกสารและขอ้มูลประกอบการพจิารณาให้ครบถ้วนตามที"บรษิัทจดัการร้องขอ บรษิัทจดัการจงึไม่สามารถ
พจิารณาขอ้เสนอของผูย้ื"นซองประมลูรายดงักล่าวต่อไปได ้

 

ดงันั !น บรษิทัจดัการจงึไดเ้จรจาเงื"อนไขการต่อสญัญาเช่าชั "วคราวกบับรษิทั สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท จํากดั ซึ"งเป็นผูเ้ช่าชั "วคราว
ในปัจจุบนัออกไปอกี 3 ปี โดยมเีงื"อนไขหลกั สรุปไดด้งันี! 
 

 เงื"อนไขการเช่า หมายเหตุ 

ระยะเวลา 
การเช่า 

3 ปี (วนัที" 1 สงิหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาการเช่าชั "วคราวปัจจุบนั 1 ปี (วนัที" 1 

สงิหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

เพิ"มจากระยะเวลาการเช่าชั "วคราวจาก 1 ปี เป็น 3 

ปี 

ค่าเช่า ปีที" 1 เดอืนละ 500,000 บาท หรอืเท่ากบั 6,000,000 

บาทต่อปี 

 

ปีที" 2 เดอืนละ 600,000 บาท หรอืเท่ากบั 7,200,000 

บาทต่อปี 

 

ปีที" 3 เดอืนละ 700,000 บาท หรอืเท่ากบั 8,400,000 

บาทต่อปี 

ปัจจุบนัค่าเช่าเดอืนละ 600,000 บาท 

 

ค่าเช่าในปีแรกลดลงรวม 1,200,000 บาท 

 

ค่าเช่าในปีที" 2 เท่ากบัค่าเช่าชั "วคราวปัจจุบนั 

 

ค่าเช่าในปีที" 3 มากกว่าค่าเช่าปัจจุบนั 1,200,000 

บาท 
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 เงื"อนไขการเช่า หมายเหตุ 

ค่าเช่าเฉลี"ยตลอดระยะเวลา 3 ปีจะเท่ากบัค่าเช่า
ชั "วคราวที"ไดร้บัในปัจจุบนั 

เงนิลงทุนเพื"อ
ปรบัปรุง
ทรพัยส์นิ 

รวมไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท 

 

หากผูเ้ช่าลงทุนเพื"อปรบัปรุงทรพัยส์นิน้อยกว่า 
3,000,000 บาท ผูเ้ช่าจะตอ้งนําส่วนต่างชาํระใหแ้ก่
กองทุนรวมเป็นค่าเช่าเพิ"มเตมิ 

 

กองทุนรวมจะเป็นผูพ้จิารณาและอนุมตัแิผนและ
งบประมาณการปรบัปรุง รวมทั !งตรวจสอบปรมิาณ
และมลูค่าของงานที"ทาํ 

สญัญาเช่าชั "วคราวปัจจุบนัไม่มกีารลงทุนเพื"อ
ปรบัปรุงทรพัยส์นิ 

การเลกิสญัญา
ก่อนกําหนด 

หากกองทุนรวมไดค้ดัเลอืกผูเ้ช่ารายใหม่ หรอืขาย
ทรพัยส์นิแก่ผูส้นใจจะซื!อ กองทุนรวมสามารถบอก
เลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดไดโ้ดยแจง้ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 120 วนั โดยผูเ้ช่าจะส่งมอบการ
ครอบครองทรพัยส์นิที"เช่า  และโอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิโรงแรมและใบอนุญาตอื"นใด ใหแ้ก่
กองทุนรวมหรอืบุคคลที"กองทุนรวมกําหนด   

 

ภาษโีรงเรอืน
และที"ดนิ 

กองทุนรวมและผูเ้ช่าจะร่วมกนัชาํระค่าภาษี
โรงเรอืนและที"ดนิ โดยผูเ้ช่าตกลงชาํระในอตัรารอ้ย
ละ 30 และกองทุนรวม ตกลงชาํระในอตัรารอ้ยละ 
70 ของจาํนวนที"ไดร้บัการประเมนิจากราชการ 

สญัญาเช่าชั "วคราวปัจจุบนั กองทุนรวมเป็นฝ่าย
ชาํระค่าภาษโีรงเรอืนและที"ดนิทั !งหมด  

 

ในการต่อสญัญาเช่าชั "วคราว บรษิัทจดัการได้พจิารณาเงื"อนไขและขอ้เท็จจรงิเหน็ว่า เนื"องจากสภาพทรพัย์สนิในปัจจุบนั
จําเป็นที"จะต้องไดร้บัการปรบัปรุง และจากขอ้จํากดัทางการเงนิของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมมขีอ้จํากดัทางการเงนิ จาก
กรณีที"กองทุนรวมต้องชําระค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดนิเพิ"มเตมิใหก้บัสํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย  ซึ"งกองทุนรวมยงัอยู่
ระหว่างอุทธรณ์และฟ้องคดเีรยีกเงนิค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดนิคนื ในคดหีมายเลขแดงที" ภ.77/2561 ทําใหก้องทุนรวมไม่มี
สภาพคล่องเพียงพอที"จะลงทุนปรับปรุงทรัพย์สินด้วยตนเอง ประกอบกับข้อกฎหมายที"กําหนดให้กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ที"ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรมจะต้องมผีู้เช่าเหมา ไม่สามารถบรหิารโดยการว่าจ้างผู้บรหิาร
โรงแรม (Hotel Operator) โดยตรงได ้

 

แม้ว่าเงื"อนไขการต่อสญัญาเช่าชั "วคราวจะมค่ีาเช่าเฉลี"ยเท่ากับสญัญาเช่าชั "วคราวฉบบัปัจจุบนั  แต่กองทุนรวมจะได้รบั
ประโยชน์จากการลงทุนเพื"อปรบัปรุงทรพัย์สินรวมไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท รวมทั !งเงื"อนไขการบอกเลิกสญัญาก่อน
กําหนด ซึ"งจะเปิดโอกาสใหก้องทุนรวมสามารถเปิดรบัขอ้เสนอการเช่าและ/หรอืขอ้เสนอซื!อทรพัย์สนิไดต้ลอดเวลา ไม่เป็น
การปิดกั !นทางเลอืกอื"น ๆ ของกองทุนรวมในระหว่างการขยายระยะเวลาการเช่าชั "วคราว ซึ"งเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
มากกว่าเงื"อนไขในปัจจุบนั 
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ดงันั !น บรษิทัจดัการจงึไดพ้จิารณาต่อสญัญาเช่าชั "วคราวกบับรษิัท สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท จํากดั ออกไปอกี 3 ปี ตั !งแต่วนัที" 1 

สงิหาคม 2561 จนถงึวนัที" 31 กรกฎาคม 2564 ตามเงื"อนไขหลกัดงัที"ไดก้ล่าวขา้งตน้ ทั !งนี! ในระหว่างอายุสญัญาเช่าชั "วคราว
ที"ต่อขยายออกไปนี! หากบริษัทจดัการได้รบัขอ้เสนอการเช่าและ/หรอืขอ้เสนอซื!อทรพัย์สินที"เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า บริษัทจดัการก็จะจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เพื"อนําเสนอผู้ถือหน่วยลงทุน
พจิารณาต่อไป 

 

 

สภาพทรพัยสิ์น 

 

จากการตรวจสภาพทรพัยส์นิประจาํปีเมื"อวนัที" 23 สงิหาคม 2562 สภาพทรพัยส์นิโดยรวมอยู่ในเกณฑป์กต ิมกีารเสื"อมสภาพ
ตามเวลา เนื"องจากสภาพภูมอิากาศที"อยู่ตดิทะเลทําใหท้รพัย์สนิจะมกีารเสื"อมสภาพเรว็กว่าและมากกว่าทรพัย์สนิที"ตั !งอยู่ใน
เขตเมอืง 
 

ผูเ้ช่าไดด้าํเนินการปรบัปรุงทรพัย์สนิตามที"ไดเ้สนอในเงื"อนไขการต่อสญัญา ซึ"งบรษิัทจดัการไดเ้ขา้ตรวจสภาพในเบื!องตน้เหน็
ว่ามกีารดําเนินการตามแผนจรงิ รวมทั !งที"ได้ทําเพิ"มเตมิจากแผนงานและงบประมาณเนื"องจากพบว่าสภาพหน้างานมคีวาม
เสยีหายเพิ"มเตมิจากที"ไดเ้คยประเมนิที"ผ่านมา ซึ"งบรษิทัจดัการอยู่ระหว่างการสรรหาวศิวกรที"ปรกึษาเพื"อตรวจสอบปรมิาณ
และมลูค่างานว่าเป็นไปตามที"ไดต้กลงหรอืไม่ 

 

อย่างไรกต็าม จากการที"สภาพหน้างานมกีารเสื"อมสภาพเพิ"มมากขึ!นกว่าที"เคยประเมนิ บรษิทัจดัการจะไดห้ารอืกบัวศิวกรที"
ปรกึษา (ซึ"งอยู่ระหว่างการสรรหา) ถงึขอบเขตงานและงบประมาณที"จาํเป็น ในการปรบัปรุงทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพที"เหมาะสม
กบัการใชป้ระโยชน์ เพื"อที"จะไดจ้ดัทาํแผนงานและนําเสนอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนพจิารณาต่อไป 

 

 

การประเมินภาษีโรงเรือนและที"ดินเพิ"มเติม 

 

การชาํระภาษีโรงเรือนและที"ดินของกองทุนรวม 

 

เมื"อวนัที" 28 กรกฎาคม 2553 กองทุนรวมได้เขา้ทําสญัญาซื!อขายทรพัย์สนิอนัได้แก่ ที"ดนิ จํานวน 5 แปลง เนื!อที"รวม
ประมาณ 13 ไร่ 27 ตารางวา อาคารและระบบสาธารณูปโภค ที"ใชป้ระกอบกจิการโรงแรมสมุยบุร ีบชี รสีอร์ท (เดมิชื"อ 
“โรงแรม เมอร์เคยีว สมุยบุร ีรสีอร์ท โรงแรม”) จากบรษิัท สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิที"กองทุน
รวมเขา้ลงทุนครั !งแรกดว้ยมลูค่า 828,000,000 บาท เพื"อจดัหาผลประโยชน์จากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักล่าว  
 

ในวนัเดยีวกนักองทุนรวม ไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าทรพัยส์นิแก่บรษิทั สมุยบุร ีบชี รสีอรท์ จาํกดั (”ผูเ้ช่า”) โดยแบ่งสญัญาเช่าเป็น 
2 ฉบบั ได้แก่ สญัญาเช่าที"ดนิและสิ"งปลูกสร้าง และสญัญาเช่างานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ โดยได้จด
ทะเบยีนสญัญาเช่าที"ดนิและสิ"งปลูกสรา้งถูกต้องตามกฎหมาย ณ สํานักงานที"ดนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย สญัญา
เช่าทั !งสองฉบบัมกํีาหนดระยะเวลา 15 ปี ตั !งแต่วนัที" 28 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที" 27 กรกฎาคม 2568 โดยสญัญาเช่า
ดงักล่าวกําหนดใหผู้เ้ช่าชําระภาษีโรงเรอืนและที"ดนิ ภาษีบํารุงทอ้งที" รวมตลอดถงึภาษีป้าย และภาษีอื"นๆ ที"อาจเรยีก
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เก็บโดยหน่วยงานราชการ ซึ"งสญัญาเช่าทั !งสองฉบบัดงักล่าวได้ถูกยกเลกิโดยมผีลสิ!นสุดสญัญาเช่าทั !งสองฉบบัตั !งแต่
วนัที" 4 เมษายน 2558 

 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทั !งสองฉบบัตั !งแต่วนัที" 28 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา สํานักงานเทศบาลนครเกาะส
มุย ไดป้ระเมนิและแจง้เรยีกเกบ็ภาษโีรงเรอืนและที"ดนิสําหรบัทรพัยส์นิของกองทุนรวม โดยบรษิทั สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท จํากดั 
ในฐานะผูเ้ช่าเดมิไดช้าํระค่าภาษโีรงเรอืนและที"ดนิมาโดยตลอด ดงันี!  
 

ปีภาษี 
จาํนวนเงินที"ชาํระค่าภาษี
โรงเรอืนและที"ดิน (บาท) 

หมายเหตุ 

2553 467,276 ชาํระครบถว้นตามที" สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยไดป้ระเมนิและเรยีกเกบ็ 

2554 522,148 ชาํระครบถว้นตามที" สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยไดป้ระเมนิและเรยีกเกบ็ 

2555 449,208 ชาํระครบถว้นตามที" สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยไดป้ระเมนิและเรยีกเกบ็ 

2556 428,270 ชาํระครบถว้นตามที" สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยไดป้ระเมนิและเรยีกเกบ็ 

2557 382,018 ชาํระครบถว้นตามที" สนง.เทศบาลนครเกาะสมุยไดป้ระเมนิและเรยีกเกบ็ 

2558 360,580 กองทุนรวมบอกเลกิสญัญาเช่ามผีลตั !งแต่วนัที" 4 เมษายน 2558 

2559 431,010 กองทุนรวมบอกเลกิสญัญาเช่ามผีลตั !งแต่วนัที" 4 เมษายน 2558 

รวม 3,040,510  

 

 

การประเมินภาษีโรงเรือนและที"ดินเพิ"มเติมย้อนหลงัเป็นเวลา 5 ปี 

 

ต่อมาเมื"อวนัที" 24 เมษายน 2560 กองทุนรวมไดร้บัหนังสอืจากสํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย เรื"อง แจง้ใหช้ําระภาษี
โรงเรอืนและที"ดนิ ประจําปี 2556 (เพิ"มเตมิ) ถงึปี 2560 โดยมเีนื!อหาโดยสรุปว่า ในปีภาษี 2559 สํานักงานเทศบาลนคร
เกาะสมุย พบขอ้เทจ็จรงิว่า กองทุนรวมไดนํ้าทรพัย์สนิใหบ้รษิทั สมุยบุร ีบชี รีสอร์ท จํากดั เช่าตามสญัญาเช่ามกํีาหนด
ระยะเวลา 15 ปี ตั !งแต่วนัที" 28 กรกฎาคม 2553 ถงึวนัที" 27 กรกฎาคม 2568 มอีตัราค่าเช่าเป็นจาํนวนเงนิ 724,800,000 
บาท คดิเป็นค่าเช่าปีละ 48,320,000 บาท กรณีนี! กองทุนรวมเป็นผู้มกีรรมสทิธิ #ในทรพัย์สนิจงึเป็นผู้มหีน้าที"เสยีภาษี
โรงเรอืนและที"ดนิตามกฎหมาย เมื"อทรพัยส์นิดงักล่าวนั !นนําออกใหเ้ช่า จงึใหถ้อืค่าเช่าเป็นค่ารายปี ตามมาตรา 8 วรรค 3 
แห่งพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและที"ดนิ พ.ศ. 2475 การคํานวณค่ารายปีจงึตอ้งนําอตัราค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัลง
วนัที" 28 กรกฎาคม 2553 มาคํานวณเป็นค่ารายปี และประเมนิภาษีโรงเรอืนและที"ดนิทั !งปี เป็นจํานวนเงนิ 6,040,000 
บาทต่อปี ทั !งนี! บรษิทั สมุยบุร ีบชี รสีอรท์ จาํกดั ไดย้ื"นแบบแสดงรายการเพื"อเสยีภาษโีรงเรอืนและที"ดนิแทนกองทุนรวม
ตามสญัญาเช่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุยจงึมอํีานาจประเมนิภาษีย้อนหลงัได้ เป็น
ระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี ตามมาตรา 24 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและที"ดนิ พ.ศ. 2475 ส่งผลใหก้องทุนรวมตอ้ง
เสยีภาษโีรงเรอืนและที"ดนิเพิ"มเตมิ ดงันี!  
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ปีภาษี ค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดินชาํระไปแล้ว (บาท) ค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดินที"ต้องชาํระเพิ"มเติม (บาท) 

2556 428,270 5,611,730 

2557 382,018 5,657,982 

2558 360,580 5,679,420 

2559 431,010 5,608,990 

2560 6,040,000  

2561 (ยงัไม่ไดร้บัการประเมนิเรยีกเกบ็)  

รวม 3,040,510 28,598,122 

 

 

การยื"นอทุธรณ์คดัค้านการประเมินภาษีโรงเรือนและที"ดิน  
 

เมื"อวนัที" 8 พฤษภาคม 2560 กองทุนรวมได้ยื"นอุทธรณ์คดัค้านการประเมนิภาษีโรงเรอืนและที"ดินต่อคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์ โดยขอใหย้กเลกิหนังสอืแจง้ใหช้าํระภาษโีรงเรอืนและที"ดนิประจําปี 2556 (เพิ"มเตมิ) ถงึปี 2560 ต่อมา
เมื"อวนัที" 26 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไดม้หีนังสอืแจง้คาํชี!ขาดการประเมนิภาษโีรงเรอืนและที"ดนิ 
โดยชี!ขาดใหก้องทุนรวมชําระค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดนิตามที"สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุยประเมนิค่าภาษีโรงเรอืน
และที"ดนิเพิ"มเตมิ 

 

กองทุนรวมจงึชาํระค่าภาษโีรงเรอืนและที"ดนิประจาํปี 2556 (เพิ"มเตมิ) ถงึปี 2560 พรอ้มดว้ยเงนิเพิ"มตามกฎหมายใหก้บั
สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย รวมเป็นเงนิทั !งสิ!น 31,457,935 บาท ประกอบด้วยค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดนิประจําปี 
$%%& (เพิ"มเติม) ถึงปี 2560จํานวน 28,598,122 บาท และเงินเพิ"มจํานวน 2,859,813 บาท เพื"อใช้สิทธิอุทธรณ์การ
ประเมนิภาษโีรงเรอืนและที"ดนิประจาํปี 2556 (เพิ"มเตมิ) ถงึปี 2560 ต่อศาลภาษอีากรกลางต่อไป  
 

ดังนั !น บริษัทจัดการจึงได้แต่งตั !งบริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี! จํากัด เพื"อทําหน้าที"เป็นทนายความในการ
ดําเนินการยื"นฟ้องเทศบาลนครเกาะสมุยต่อศาลภาษีอากรกลางเพื"อขอใหเ้พกิถอนการประเมนิภาษีโรงเรอืนและที"ดนิ
ประจําปี 2556 (เพิ"มเติม) ถึงปี 2560 ของเทศบาลนครเกาะสมุยและเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์ รวมทั !งขอใหศ้าลมคีาํสั "งใหเ้ทศบาลนครเกาะสมุยคนืเงนิค่าภาษโีรงเรอืนและที"ดนิในส่วนที"เทศบาลนคร
เกาะสมุยจดัเกบ็เกินไปเป็นเงนิรวมทั !งสิ!น จํานวน 31,026,925 บาท พร้อมดอกเบี!ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนั
ครบระยะเวลาสามเดอืนนับแต่วนัที"คดถีงึที"สุดเป็นต้นไปจนกว่าเทศบาลนครเกาะสมุยจะชาํระเสรจ็สิ!นใหแ้ก่กองทุนรวม 
โดยกองทุนรวมได้ยื"นคําฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเมื"อวนัที" 8 กันยายน 2560 เป็นคดีหมายเลขดําที" ภ.182/2560 
ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์สมุยบุร ีโจทก์ กบั เทศบาลนครเกาะสมุย จําเลย ต่อมาศาลภาษีอากรกลางไดม้คีาํ
พพิากษาในวนัที" 23 พฤษภาคม 2561 เป็นคดหีมายเลขแดงที" ภ.77/2561 สรุปคาํพพิากษาไดว่้า 

  
“บรษิทั สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท จํากดัซึ !งมหีน้าที !ยื !นแบบแสดงรายการเพื !อเสยีภาษโีรงเรอืนและที !ดนิแทนกองทุนรวมไม่เคย
แนบสญัญาเช่าฉบบัลงวนัที ! 28 กรกฎาคม 2553 ใหแ้ก่เทศบาลนครเกาะสมุยถอืว่าการยื !นแบบแสดงรายการเพื !อเสยีภาษี
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โรงเรอืนและที !ดนิของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง เทศบาลนครเกาะสมุยจงึมอํีานาจประเมนิภาษโีรงเรอืนและที !ดนิกองทุนรวม
ยอ้นหลงัได ้และเทศบาลนครเกาะสมุยมอํีานาจประเมนิค่ารายปีตามค่าเช่าในสญัญาเช่าฉบบัลงวนัที ! 28 กรกฎาคม 2553 
ได ้เนื !องจากทรพัยส์นิของโจทกย์งัคงสภาพเช่นเดมิ ค่ารายปีที !เพิ !มขึ"นตามสญัญาเช่าฉบบัลงวนัที ! 28 กรกฎาคม 2553 จงึ
เป็นการขึ"นค่ารายปีที !มเีหตุผลอนัสมควร อกีทั "งค่าเช่าตามสญัญาเช่า ฉบบัลงวนัที ! 20 กรกฎาคม 2560 นั "น โจทก์มสีทิธิ
กําหนดอตัราค่าเช่าไดเ้อง จงึเป็นค่าเช่าที !ไม่สมควรใหเ้ช่าได ้ประกอบกบัโจทก์ไม่มสีทิธขิอลดค่าภาษีโรงเรอืนและที !ดนิ 
ดงันั "น การกําหนดค่ารายปี ค่าภาษีโรงเรอืนและที !ดนิประจาํปี 2556 (เพิ !มเตมิ) ถงึปี 2560 ของเทศบาลนครเกาะสมุยและ
คําชี"ขาดของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายแ ล้ว เทศบาลนครเกาะสมุยจึงไม่ต้องคืนค่าภาษี
โรงเรอืนและที !ดนิประจําปีภาษี 2556 (เพิ !มเตมิ) ถงึปีภาษี 2560 พรอ้มดอกเบี"ยแก่กองทุนรวม พพิากษายกฟ้องกองทุน
รวม” 

 

กองทุนรวมไดย้ื"นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพพิากษาของศาลภาษอีากรกลางดงักล่าว ต่อมาเมื"อวนัที" $$ กรกฎาคม $%&$ ศาล
ภาษอีากรกลางไดอ่้านคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์คดชีาํนัญพเิศษ โดยศาลอุทธรณ์คดชีาํนัญพเิศษมคีาํพพิากษายนืตามคาํ
พพิากษาของศาลภาษอีากรกลาง โดยใหเ้หตุผลสรุปไดว่้า 

 

“การประเมนิภาษโีรงเรอืนและที"ดนิ ปี $%%& ถงึ $%&' ของพนักงานเจา้หน้าที"ของจาํเลยและคาํชี!ขาดของนายกเทศมนตรี
นครเกาะสมุยจงึชอบแลว้ จาํเลยจงึไม่ตอ้งคนืเงนิค่าภาษโีรงเรอืนและที"ดนิแก่โจทก ์แต่การที"ศาลภาษอีากรกลางยงัไม่ได้
พพิากษาคนืเงนิเพิ"มที"โจทกเ์สยีเกนิมาในการชาํระภาษโีรงเรอืนและที"ดนิ ปี $%%* ยงัไม่ถูกตอ้ง จาํเลยจงึตอ้งคนืเงนิเพิ"ม
ในส่วนที"โจทก์ชําระไวเ้กนิแก่โจทก์ตามฟ้อง พพิากษายนื แต่ใหจ้ําเลยคนืเงนิเพิ"มที"โจทก์ไดช้ําระไวเ้กินในการชําระค่า
ภาษีโรงเรอืนและที"ดนิประจาํปีภาษี $%%* จํานวน +' สตางค์แก่โจทก ์พรอ้มดอกเบี!ยอตัรารอ้ยละเจด็ครึ"งต่อปี เมื"อครบ
กําหนดสามเดอืนนับแต่วนัคดถีงึที"สุด ค่าฤชาธรรมเนียมชั !นอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั” 
 

กองทุนรวมอได้ยื"นคําร้องขอขยายระยะเวลาการยื"นฎีกาและคําร้องขออนุญาตฎีกา  และศาลภาษีอากรกลางมคีําสั "ง
อนุญาตใหก้องทุนรวมยื"นฎกีาและคาํรอ้งขออนุญาตฎกีาไดภ้ายในวนัที" $4 ตุลาคม 2562    
 

หมายเหตุ กองทุนรวมได้ชําระภาษีโรงเรือนและที"ดินประจําปี 2556 (เพิ"มเติม) ถึงปี 2560พร้อมด้วยเงินเพิ"มตาม
กฎหมายใหก้บัสาํนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย รวมเป็นเงนิทั !งสิ!น 31,457,935 บาท แต่กองทุนรวมใชส้ทิธยิื"นฟ้องขอให้
ศาลภาษีอากรกลางมคีําสั "งใหเ้ทศบาลนครเกาะสมุยคนืเงนิค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดนิที"เทศบาลนครเกาะสมุยจดัเก็บไป
เกนิเป็นเงนิรวมทั !งสิ!น จํานวน 31,026,925 บาท พรอ้มดอกเบี!ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัครบระยะเวลาสามเดอืน
นับแต่วนัที"คดถีึงที"สุดเป็นต้นไปจนกว่าเทศบาลนครเกาะสมุยจะชําระเสร็จสิ!นใหแ้ก่กองทุนรวม ซึ"งจํานวนเงนิที"ขอคนื
น้อยกว่าจาํนวนเงนิที"กองทุนรวมชาํระไปนั !น เนื"องจากกองทุนรวมตอ้งชาํระค่าภาษโีรงเรอืนและที"ดนิประจาํปี 2560 ที"ยงั
ไมไดช้ําระจํานวน 431,010 บาทใหแ้ก่เทศบาลนครเกาะสมุยตามกฎหมาย ดงันั !น จํานวนเงนิค่าภาษีโรงเรอืนและที"ดนิ
ทั !งหมดที"กองทุนรวมยื"นฟ้องเพื"อเรยีกเงนิคนืจงึเป็นเงนิจาํนวนรวมทั !งสิ!น 31,026,925 บาท  
 

แผนการดาํเนินงานในอนาคต 

 

บรษิทัจดัการยงัคงเปิดโอกาสในการสรรหาผูซ้ื!อทรพัย์สนิ หรอืผูเ้ช่าที"จะสามารถเสนอประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุนรวม
ไดสู้งกว่าที"ไดร้บัในปัจจุบนั ซึ"งหากไดร้บัขอ้เสนอและบรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมก็
จะไดเ้รยีกประชุมวสิามญัเพื"อนําเสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนพจิารณาต่อไป 
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 ภาพรวมอตุสาหกรรมของธรุกิจโรงแรม ปี 2561 

 

จากรายงานภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที" 2 และแนวโน้มปี 2562 โดยกองยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค 
สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแถลงขา่ววนัที" 19 สงิหาคม 2562 คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 
2562 จะขยายตวัรอ้ยละ 2.7 – 3.2 โดยมปัีจจยัสนับสนุนจาก (1) การขยายตวัในเกณฑด์ขีองอุปสงคใ์นประเทศทั !งในดา้น
การใชจ้่ายภาคครวัเรอืน และการลงทุนภาคเอกชน (2) แนวโน้มการปรบัตวัดขีึ!นอย่างชา้ ๆ ของการส่งออกในช่วงครึ"งปี
หลงั ตามการปรบัตวัของภาคการส่งออกและการผลติต่อมาตรการกีดกนัทางการคา้ที"คาดว่าจะชดัเจนมากขึ!น (3) การ
ดําเนินมาตรการขบัเคลื"อนเศรษฐกิจที"สําคัญ ๆ ของภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที"อยู่ในระดับตํ"าซึ"งจะทําให้
เศรษฐกจิในครึ"งปีหลงัขยายตวัเร่งขึ!น ทั !งนี!คาดว่ามลูค่าการส่งออกสนิคา้จะลดลงรอ้ยละ 1.2 การบรโิภคภาคเอกชน และ
การลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และร้อยละ ,.+ ตามลําดับ อตัราเงนิเฟ้อทั "วไปเฉลี"ยที"ร้อยละ 0.7 – 1.2 และบญัชี
เดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 5.9 ของ GDP 

 

นักท่องเที"ยวต่างประเทศในไตรมาสที" 2 มจีํานวน 8.97 ล้านคน เพิ"มขึ!นร้อยละ 1.1 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 1.8 ในไตร
มาสก่อน โดยนักท่องเที"ยวต่างประเทศที"ขยายตวัสงูขึ!น 5 ประเทศประกอบดว้ย นักท่องเที"ยวจากอนิเดยี (สดัส่วนรอ้ยละ 
5.9) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 23.4 มาเลเซยี (สดัส่วนรอ้ยละ 11.3) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 5.4 ญี"ปุ่ น (สดัส่วนรอ้ยละ 4.3) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 
12.4 ลาว (สดัส่วนรอ้ยละ 5.1) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 7.3 และฮ่องกง (สดัส่วนรอ้ยละ 3.1) เพิ"มขึ!นรอ้ยละ 8.9 ตามลําดบั ในขณะ
ที"นักท่องเที"ยวจนี (สดัส่วนรอ้ยละ 28.2) ลดลงรอ้ยละ 8.2 และนักท่องเที"ยวยุโรป (สดัส่วนรอ้ยละ 12.2) ลดลงรอ้ยละ 0.8 

 

รวมครึ"งแรกของปี 2562 การผลติสาขาที"พกัแรมและบรกิารด้านอาหารเพิ"มขึ!นร้อยละ 4.3 ชะลอลงเลก็น้อยจากร้อยละ 
4.7ในช่วงครึ"งปีหลงัของ 2561 โดยรายรบัจากนักท่องเที"ยวต่างประเทศอยู่ที" 1,022.2 พนัล้านบาท จํานวนักท่องเที"ยว
ต่างประเทศเพิ"มขึ!นรอ้ยละ 1.5 และอตัราการเขา้พกัเฉลี"ยอยู่ที"รอ้ยละ 73.50 

 

ในส่วนของธุรกจิโรงแรมบนเกาะสมุยในช่วงที"ผ่านมามดีงันี! 

 

 จํานวนนักท่องเที"ยวบนเกาะสมุยในปี 2561 เท่ากบั 2,736,759 คน แบ่งเป็นนักท่องเที"ยวชาวไทย 60,796 คน
และนักท่องเที"ยวชาวต่างประเทศ 2,676,963 คน โดยนักท่องเที"ยวในปี 2560 และ 2561 มกีารปรบัตวัเพิ"มขึ!นจากปีก่อน
หน้าเพยีงเลก็น้อย ประมาณรอ้ยละ 1.07 และ 1.63 ตามลําดบั 
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ในขณะที"จํานวนนักท่องเที"ยวพกัโรงแรมก็เป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั คอืค่อนขา้งจะคงที" ในปี 2561 มนัีกท่องเที"ยวพกั
โรงแรมรวม 2,658,419 คน เพิ"มขึ!นเล็กน้อยจาก 2,622,733 คนในปี 2560 โดยที"นักท่องเที"ยวพกัโรงแรมชาวไทยในปี 
2561 ม ี60,636 คน ลดลงจาก 60,693 คนในปีก่อนหน้า ในขณะที"นักท่องเที"ยวพกัโรงแรมชาวต่างประเทศ ในปี 2561 มี
จาํนวน 2,597,783 คน ใกลเ้คยีงกบั 2,562,040 คนในปี 2560 

 

 

สวนทางกบัจํานวนนักท่องเที"ยวที"ค่อนขา้งจะคงที"ในช่วงปี 2560 และ 2561 จํานวนห้องพกับนเกาะสมุยในปี 2561 มี
จาํนวน 22,388 หอ้ง เพิ"มขึ!นจาก 21,739 หอ้งในปี 2560 และเมื"อเทยีบกบัปี 2557 ซึ"งม ี19,970 หอ้ง จะเหน็ว่าในช่วง 5 

ปีที"ผ่านมา จาํนวนหอ้งพกับนเกาะสมุยเพิ"มขึ!นถงึ 2,418 หอ้ง หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 12.11 
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วนัพกัเฉลี"ยบนเกะสมุยปรบัตวัดขีึ!นเลก็น้อยจาก 4.01 วนั ในปี 2560 เป็น 4.25 วนั ในปี 2561 แต่เมื"อพจิารณายอ้นหลงั 
5 ปี กจ็ะเหน็ว่าวนัพกัเฉลี"ยจะคงที"ที"ประมาณ 4.11 วนั  

 

 

อตัราเขา้พกัเฉลี"ยในปี 2561 ประมาณรอ้ยละ 74.84 ซึ"งปรบัตวัดขีึ!น ซึ"งในช่วง 5 ปีที"ผ่านมา กอ็ยู่ในระดบัเฉลี"ยที"รอ้ยละ 
70 อย่างไรกต็าม การคดิอตัราการเขา้พกัจะคดิบนหอ้งที"เปิดใหพ้กั ไม่นับรวมหอ้งพกัที"ปิดปรบัปรุง ซึ"งจะทําใหด้เูหมอืน
โรงแรมบนเกาะสมุยมอีตัราการเขา้พกัที"สูง นอกจากนั !น อตัราการเขา้พกันี!มไิด้คํานึงถึงระดบัราคาค่าหอ้งพกัที"ลดลง
เนื"องจากการแขง่ขนัที"สงูขึ!น  
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ปัจจยัความเสี"ยง 

 

 

ความเสี"ยงเกี"ยวกบัอสงัหาริมทรพัยที์"กองทุนรวมจะลงทุน 

 

1) ความเสี !ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิในประเทศ หรอืปัจจยัมหภาคอื !น ๆ 

 

โครงการที"กองทุนรวมจะลงทุน มคีวามเสี"ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิทั !งในและต่างประเทศ เนื"องจากผูเ้ขา้
พกัจะเป็นผูท้ี"มทีั !งคนไทยและนักท่องเที"ยวต่างประเทศ นอกจากนี! โรงแรมอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงจาก
ปัจจยัมหภาคอื"น ๆ เช่น การเปลี"ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ การเพิ"มค่าเงนิบาท มุมมอง
ในทางลงของชาวต่างประเทศเกี"ยวกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวนิาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทว้ง 
หรอืการปิดล้อม หรอืการแพร่ระบาดของโรคหวดั 2009 โรคไขห้วดันก หรอืโรคอื"นใดในภูมภิาค รวมถงึผลกระทบจาก
ความไม่แน่นอนทางการเมอืงของประเทศไทยในปัจจุบนั หรอืในอนาคต หรอืการเปลี"ยนแปลงของนโยบายทางการเมอืง
ของรฐับาลซึ"งอาจจะมผีลกระทบรา้ยแรงต่อการดําเนินกจิการ สภาวะทางการเงนิ ผลการดําเนินกจิการ และการเตบิโต
ของกองทุนรวม 

 

2) ความเสี !ยงจากโครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา 

 

โดยที"กองทุนรวมมโีครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา ดงันั !นกองทุนรวมจงึมคีวามเสี"ยงจากการที"ผูเ้ช่าไม่
ชําระค่าเช่า อนัเนื"องมาจากสภาพธุรกจิที"ไม่เป็นไปตามแผนธุรกจิ หรอืแมแ้ต่สภาพธุรกจิจะเป็นไปตามแผนธุรกจิกย็งัมี
ความเสี"ยงที"ผูเ้ช่าจะไม่ชาํระค่าเช่า 

 

3) ความเสี !ยงจากการคํ"าประกนั 

 

แมว่้ากองทุนรวมจะไดกํ้าหนดใหผู้เ้ช่าจดัหาหนังสอืคํ!าประกนัธนาคาร แตใ่นกรณีที"บรษิทัจดัการเรยีกบงัคบัหลกัประกนั 
ธนาคารพาณิชย ์อาจจะใชข้อ้อา้งทางกฎหมายปฏเิสธการชาํระ ทาํใหก้องทุนรวมตอ้งใชส้ทิธทิางกฎหมาย ฟ้องรอ้งบงัคบั
ใหธ้นาคารผูอ้อกหนังสอืคํ!าประกนัดงักล่าวชาํระตามขอ้ผกูพนัที"มตีามหนังสอืคํ!าประกนั 

 

4) ความเสี !ยงทางการเมอืง 

 

ผลกระทบทางด้านการเมอืงอนัเนื"องมาจากเสถียรภาพของรฐับาล จากการมกีารรวมตวัประท้วงรฐับาลของประชาชน
บางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที"ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ"ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุร ีบชี   รสีอร์ท สภาวะทางการเงนิและผลการ
ดําเนินงานของกจิการของผูเ้ช่า ซึ"งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานกองทุนรวมดว้ย ทั !งนี! จงึไม่สามารถรบัรองได้
ว่า สภาวะทางการเมอืงของประเทศไทยในปัจจุบนั หรอืในอนาคตหรอืการเปลี"ยนแปลงของนโยบายทางการเมอืงของ
รฐับาลจะไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท สภาวะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของ
กจิการของผูเ้ช่าและการเตบิโตของกองทุนรวม 
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5) ความเสี !ยงทางธุรกจิของกจิการโรงแรม 

 

การประกอบกจิการธุรกจิโรงแรมนับเป็นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ี"มคีวามเสี"ยงสงูเมื"อเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทอื"น  ๆ เช่น ธุรกจิศูนยก์ารคา้ อาคารสํานักงานใหเ้ช่า เป็นต้น เนื"องจากการประกอบกจิการโรงแรมนั !นขึ!นอยู่กบั
ปัจจยัแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที"ยวของประเทศไทย ดงันั !น การที"กองทุนรวมมีการให้เช่า
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม เพื"อใหผู้เ้ช่านําทรพัยส์นิไปประกอบกจิการโรงแรมและหากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าไดร้บัผลกระทบ
ในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าได้ตามที"กําหนดหรือค่าเช่าผนัแปรที"ได้ไม่
เป็นไปตามที"กองทุนรวมคาดการณ์ไว ้อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนรวมได ้ 
 

6) ความเสี !ยงจากการแขง่ขนัที !สงูขึ"น 

 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที"ยวในจงัหวดัภาคใต ้การเพิ"มขึ!นของ
จํานวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพิ"มขึ!นหรอืลดลงของจํานวนโรงแรมหรอืที"พกั การที"มจีํานวนโรงแรมหรอือาคารที"พกั
อาศยัเพิ"มขึ!นจะส่งผลทาํใหอุ้ปทานเพิ"มขึ!น ทาํใหก้ารแขง่ขนัในการจดัหาผูเ้ช่าหอ้งเพิ"มขึ!น 

 

7) ความเสี !ยงจากการเปลี !ยนแปลงความนิยมในรปูแบบของโครงการ 

 

โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ที"กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของความนิยมของ
นักท่องเที"ยว เพราะหากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคลกัษณะมุ่งเน้นการเขา้ถงึธรรมชาตซิึ"งแตกต่างจากโครงการ อาจส่งผล
กระทบต่อจํานวนนักท่องเที"ยวที"มาใช้บรกิารในโครงการ หากโครงการไม่สามารถปรบัปรุงเปลี"ยนแปลงรูปแบบ หรอื
ภาพลกัษณ์ของโครงการไดท้นัต่อการเปลี"ยนแปลงดงักล่าว 

 

8) ความเสี !ยงจากภยัธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว หรอืเหตุการณ์สนึาม ิอุบตัภิยั และการก่อวนิาศกรรม 

 

การเกิดภยัธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว หรอืเหตุการณ์สนึาม ีอุบตัิภยั และการก่อวนิาศกรรม แม้จะมโีอกาสเกดิขึ!นไม่
บ่อยนัก แต่หากเกดิขึ!นในบรเิวณที"ตั !งอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวม นอกจากจะสรา้งความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของ
กองทุนรวมแล้ว จะยงัความสูญเสยีแก่ชวีติและทรพัย์สนิของผู้เช่าและผู้มาใชบ้รกิารในโครงการของกองทุนรวมอย่าง
ประเมนิค่าไม่ได ้อย่างไรกต็ามกองทุนรวมไดท้ําประกนัภยัที"ครอบคลุมความเสยีหายในทรพัยส์นิของโครงการที"เกิดจาก
ภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดนิไหว หรอืเหตุการณ์ สนึาม ิอุบตัิภยั และการก่อวนิาศกรรมไว้สําหรบัอสงัหารมิทรพัย์ของ
กองทุนรวม 

 

นอกจากนี! การซ่อมแซมที"จาํเป็นใด ๆ เพื"อแกไ้ขความเสยีหายของอสงัหารมิทรพัยอ์าจมค่ีาใชจ้่ายสงูและตอ้งใชเ้วลานาน 
รวมถึงอาจทําใหก้องทุนรวมสูญเสยีรายได้ในจนวนัที"มนัียสําคญัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ซึ"งทําใหก้ารดําเนินงานของ
โรงแรมหยุดชะงกั ดงันั !นเหตุการณ์รา้ยแรงและ/หรอืความเสยีหายที"เกดิขึ!นต่ออสงัหารมิทรพัย์อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงนิของกองทุนรวม 
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อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จดัให้มีการประกันภยัในอสงัหาริมทรพัย์ของกองทุนรวม โดยมีค วามคุ้มครองและวงเงนิ
ประกนัภยัที"สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสงัหารมิทรพัยท์ี"มลีกัษณะการใชง้านสอดคล้องกบัการใชง้านของ
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวม 

 

 

ความเสี  ยงที  เกิดขึ!นจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

1) ความเสี !ยงจากการเปลี !ยนแปลงของมาตรฐานการบญัช ี

 

รายงานฐานะทางการเงนิของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ หรอืมกีารปรบัปรุง
มาตรฐานการบญัช ีเนื!อหาสาระที"จะมกีารเปลี"ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชไีม่อาจคาดหมายได ้หรอืมกีารเปลี"ยนแปลง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรอืหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งในเรื"องการบนัทกึบญัชขีองกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ ผู้จดัการกองทุนรวมไม่สามารถประเมนิผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวได้ อีกทั !งไม่สามารถ
ประกนัไดว่้าการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงนิ หรอืผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวม นอกจากนี!มูลค่าของทรพัย์สนิทางบญัชขีองกองทุนรวม อาจจะมกีารเปลี"ยนแปลงไดใ้นอนาคตหากมุมมอง
ของผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิมกีารเปลี"ยนแปลงไปซึ"งจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทางบญัชขีองทรพัย์สนิ  ทั !งนี! กองทุนรวม
จะต้องดําเนินการใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิและมกีารเปลี"ยนบรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิตามรายละเอยีดที"กําหนด
โครงการ 
 

2) ความเสี !ยงเรื !องความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

 

การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมนั !นจะถูกกําหนดจากผลการดาํเนินงาน โดยผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมนั !นขึ!นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั !งในและต่างประเทศ ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ต้นทุนค่าใชจ้่ายในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน การแข่งขนัจากโครงการอื"น 
การเปลี"ยนแปลงของขอ้บงัคบัและกฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์เป็นต้น  การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนจะถูก
พจิารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าดงักล่าวขึ!นอยู่กบัความสามารถของผูเ้ช่าในการชําระค่าเช่า
ตามสัญญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขั !นตอนและในเวลาอันควรตาม
รายละเอียดที"ระบุไว้ขา้งต้นเมื"อเกิดเหตุเลกิสญัญา ดงันั !น ความผันผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนมคีวาม
เสี"ยงที"จะไม่ไดร้บัเงนิปันผลตามที"ไดป้ระมาณการเอาไว ้ณ ที"นี! หรอืกองทุนรวมจะไม่สามารถที"จะรกัษาระดบัการจ่ายเงนิ
ปันผลหรอืเพิ"มการจ่ายเงนิปันผลในปีต่อ ๆ ไป 

 

3) ความเสี !ยงจากเงนิชดเชยที !ไดจ้ากการทาํประกนัภยัอสงัหารมิทรพัยอ์าจไดไ้ม่ครบตามค่าเสยีหายที !เกดิขึ"นจรงิ 

 

ภายใต้ขอ้กําหนดของสญัญาเช่าที"ดนิและอาคาร กองทุนรวมจะจดัให้มกีารทําประกนัวนิาศภยัที"ครอบคลุมความเสี"ยง
ทั !งหมด (All Risks Insurance) และจะใหผู้เ้ช่าทําประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผู้
เช่าเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายทั !งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุให้กองทุนรวมเป็นผู้รบัผลปร ะโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยั นอกจากนี! กองทุนรวมจะใหผู้เ้ช่าจดัใหม้กีารทาํประกนัภยับุคคลภายนอกที"อาจไดร้บัความเสยีหายจากความ
ชาํรุดบกพร่องของทรพัยส์นิที"ลงทุนอกีดว้ย 
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อย่างไรกด็หีากเกดิเหตุการณ์ที"มไิดอ้ยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืความเสยีหายนั !นเกนิกว่าวงเงนิที"
ครอบคลุมตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืกองทุนไม่สามารถเรยีกเงนิประกนัไดค้รบถว้นตามกรมธรรม ์ซึ"งในกรณีดงักล่าว
อาจมผีลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงนิของกองทุนรวม ทาํใหร้ายไดใ้นอนาคตของอสงัหารมิทรพัย์นั !นไม่เป็นไป
ตามประมาณการ ในกรณีดงักล่าวกองทุนรวมอาจได้รบัความเสียหายทางการเงนิเนื"องจากเงินชดเชยที"ได้จากการ
ประกนัภยัอาจชดเชยความเสยีหายไดไ้ม่ทั !งหมด 

 

นอกจากนี!ความเสี"ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกนัภยัคุ้มครองได้ หรอืค่าเบี!ยประกนัอาจจะสูงมากจนไม่มคีวาม
คุม้ค่าทางเศรษฐกจิที"จะทาํการประกนัเพื"อคุม้ครองความเสี"ยงในกรณีดงักล่าว  ในกรณีที"เกดิความเสยีหายในส่วนที"ไม่ได้
รบัความคุม้ครองหรอืความเสยีหายดงักล่าวมมีลูค่ามากกว่าวงเงนิประกนั หรอืกองทุนรวมไม่สามารถเรยีกเงนิประกนัได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์กองทุนรวมอาจจะต้องมค่ีาใชจ้่ายเพิ"มมากขึ!น ทําใหร้ายไดใ้นอนาคตของอสงัหารมิทรพัย์นั !นไม่
เป็นตามประมาณการ 
 

4) ความเสี !ยงจากการที !ผลการดาํเนินงานที !แทจ้รงิและทรพัยส์นิของกองทุนรวมอาจแตกต่างจากประมาณการที !ไดร้ะบุไว้ 
 

รายงานทางการเงนิต่าง ๆ ที"ปรากฏอยู่ในรายละเอยีดโครงการฉบบันี! ซึ"งไม่ใช่ขอ้มลูในอดตีที"เกดิขึ!นจรงิ (รวมถงึรายงาน
ใด ๆที"เกี"ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื"น ๆ และวตัถุประสงค์ของผู้บรหิารสําหรบัการดําเนินการใน
อนาคต หรอืสภาวะทางเศรษฐกจิ หรอืสมมตฐิานหรอืการคาดการณ์ที"เกี"ยวขอ้งใด ๆ ) แต่เป็นการประมาณการและไม่มี
การรบัประกนัว่าจะเป็นจรงิตามนั !น เช่น การประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมขึ!นอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลาย
ขอ้ซึ"งอาจเปลี"ยนแปลงได ้ซึ"งสมมตฐิานเหล่านี!มคีวามไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวมเช่นการลดลง
ของนักท่องเที"ยว และอตัราค่าเช่าที"ลดลง เป็นต้น ซึ"งปัจจยัเหล่านี!อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน
รวม ซึ"งเหตุการณ์ที"เกดิขึ!นจรงิ หรอืการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมนัียสาํคญัจาก
สิ"งที"ไดค้าดการณ์ไว ้ณ ที"นี! 
 

ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เกี"ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี"ยนแปลงของ
กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของทางราชการที"เกี"ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของกองทุนรวม นโยบายรฐัและอื"น ๆ 
ซึ"งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเหน็ของบรษิทัจดัการในปัจจุบนั และมไิดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการ
หรอืเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและการประมาณการดงักล่าวตั !งอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ"งมคีวามไม่แน่นอน 
โดยอาจเกดิขึ!นหรอืไม่กไ็ด ้และเป็นปัจจยัที"อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมตฐิานดงักล่าวไม่ไดเ้กดิขึ!น
จริง การดําเนินการบางประการของกองทุนรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณการที"ระบุไว้ และอาจส่งผลให้ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมที"เกิดขึ!นจริง หรอืการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นัยสาํคญัจากสิ"งที"ไดค้าดการณ์ไว ้ณ ที"นี! 
 

5) ความเสี !ยงดา้นภาษแีละการเปลี !ยนแปลงของกฎหมายที !เกี !ยวขอ้งในอนาคต 

 

ในการขาย โอนหรอืรบัโอนสทิธกิารเช่า หรอืการขาย โอนหรอืรบัโอนอสงัหารมิทรัพย์ (ในกรณีที"กองทุนรวมลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย)์ ในอนาคตนั !น อาจมภีาระภาษแีละค่าธรรมเนียมที"เกดิจากการซื!อหรอืขายหรอืโอนกรรมสทิธิ #ในสทิธกิาร
เช่าหรอือสงัหารมิทรพัย์ ซึ"งกองทุนรวมอาจต้องรบัภาระทั !งหมดหรอืบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที"
กองทุนรวมจะตอ้งชาํระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราที"เป็นอยู่ในปัจจบุนั หรอือาจมกีารเปลี"ยนแปลงในกฎเกณฑต่์าง ๆ 
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ในเรื"องภาษีจากผลการดําเนินงาน ในเรื"องภาระภาษอีื"น ๆ ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หรอืเกี"ยวกบัภาระภาษขีอง
เงินปันผลที"ผู้ถือหน่วยได้รบัจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั 
บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรอืคาํสั "งของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที"มอํีานาจตามกฎหมายในอนาคต อนัเป็น
เหตุการณ์ที"ไม่อาจคาดหมายได ้ซึ"งหากมกีารเปลี"ยนแปลงดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อผลประกอบการ
และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผูล้งทุนได ้รวมถงึอาจทาํใหภ้าระภาษขีองผูถ้อืหน่วยเปลี"ยนแปลงไปจากเดมิ 

 

6) ความเสี !ยงที !เกดิขึ"นเมื !อตอ้งมกีารปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 

โดยปกต ิโครงการโรงแรมและอาคารที"พกัอาศยัลกัษณะนี!แต่ละแห่งจะต้องมกีารซ่อมแซมและปรบัปรุงใหดู้ใหม่ ทนัสมยั
และสอดคล้องกบัรปูแบบความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพื"อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื"อง โดยปกตกิาร
ปรบัปรุง หรอืการซ่อมแซมบํารุงรกัษาประจาํปีจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ยกเวน้ใน
กรณีที"เป็นการปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรบัปรุงเพื"อเปลี"ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและ
อาคารที"พกัอาศยั ซึ"งปกติจะดําเนินการทุก ๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปลี"ยนงานระบบสําคญัของโครงการ ซึ"งปกติจะ
ดาํเนินการทุก ๆ $' ปี โดยประมาณการปรบัปรุงดงักล่าวจะดาํเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพื!นที"ที"ตอ้งการปรบัปรุงเท่านั !น 
ดงันั !น ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทุนรวมจะเกดิขึ!นเฉพาะบรเิวณพื!นที"ที"มกีารปรบัปรุง หรอืพื!นที"ใกล้เคยีงที"ไดร้บัการ
รบกวนจากการปรบัปรุง 
 

อย่างไรกต็าม การปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั !ง ผูบ้รหิารโครงการจะมกีารวางแผนเพื"อใหเ้กดิผลกระทบต่อลูกคา้
น้อยที"สุดและจะต้องศกึษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที"ได้รบัทุกครั !งก่อนดําเนินการ นอกจากนี! ในระหว่าง
ระยะเวลาที"มกีารปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั !ง ผูเ้ช่ายงัคงต้องชําระค่าเช่าอตัราคงที"ใหแ้ก่กองทุนรวม เวน้แต่การ
ปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกดิขึ!นจากเหตุการณ์ที"เป็นเหตุสุดวสิยั 

 

7) ความเสี !ยงเกี !ยวกบัใบอนุญาต 

 

ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกจิการโรงแรมจะต้องมกีารต่ออายุทุก ๆ % ปี หากใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงแรมของผูเ้ช่าถูกยกเลกิหรอืไม่มกีารต่ออายุ หรอืผูเ้ช่าไม่สามารถดําเนินการเพื"อใหไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงแรม (บางส่วน หรอื ทั !งหมด) อาจจะทําใหม้ผีลกระทบในทางลบต่อผูเ้ช่า กล่าวคอืจะทําใหผู้เ้ช่าไม่สามารถประกอบ
กจิการดาํเนินกจิการโรงแรม (บางส่วนหรอืทั !งหมด) ต่อไปได ้และอาจทาํใหผู้เ้ช่าไม่สามารถชาํระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนรวม 
และ/หรอื ทาํใหร้ายไดข้องกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามที"คาดการณ์ และอาจเป็นผลใหผู้เ้ช่าไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนด
และหน้าที"ภายใตส้ญัญาเช่าได ้ทั !งนี! กฎเกณฑ ์หรอื ขอ้บงัคบัต่าง ๆ และแนวทางการพจิารณาอนุญาตของเจา้หน้าที"ของ
หน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งกบัการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมกีารเปลี"ยนแปลงไดใ้นอนาคตซึ"งอาจจะทาํใหก้ารขอต่อใบอนุญาต
ล่าชา้ หรอือาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได ้ซึ"งในกรณีดงักล่าวกองทุนรวมอาจพจิารณายกเลกิสญัญาเช่าโดยนําอาคาร
โรงแรม และ/หรอืบา้นพกั (วลิล่า) บางส่วนหรอืทั !งหมดในโครงการมาดาํเนินการหาผลประโยชน์ในรปูแบบอื"น ๆ ได ้เช่น 
อาคารที"พกัอาศยัแบบเช่าระยะยาว หรอื สามารถนําอาคารโรงแรม และ/หรอืบ้านพกั (วลิล่า) ดงักล่าวแยกขายเป็นหลงั 
ๆ ได ้

 

8) ความเสี !ยงจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่าของผูเ้ช่า 
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การที"ผูเ้ช่าไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดและหน้าที"ภายใตส้ญัญาเช่าได ้จะเป็นเหตุเลกิสญัญาและกองทุนรวมจะมสีทิธิ
ที"จะเลกิสญัญาเช่าได ้ทั !งนี!กองทุนรวมอาจจะตอ้งดําเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ ถ้าหากกองทุนรวมไม่สามารถหาผูเ้ช่าราย
ใหม่ไดภ้ายในเวลาอนัควร หรอืไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ในสญัญาเช่าฉบบัใหม่โดยมขีอ้กําหนดที"เป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมได ้กระแสรายไดข้องกองทุนรวมอาจหยุดชะงกัหรอืลดลง ซึ"งอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาํคญัต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

 

9) ความเสี !ยงจากการที !ผูเ้ช่าและ/หรอืเจา้ของไม่ปฏบิตัติามสญัญาของผูบ้รหิารโรงแรม 

 

ผู้เช่าอาจมคีวามเสี"ยงในการที"ขาดเงนิทุนหมุนเวยีน หรอื อาจไม่สามารถจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนในจํานวนที"เพยีงพอ
ตามที"ผูบ้รหิารโรงแรมเหน็ว่าเหมาะสมกบัการบรหิารโรงแรมตามมาตรฐานของผูบ้รหิารโรงแรม และอาจเป็นเหตุใหผู้เ้ช่า
ผดิสญัญาบรหิารโรงแรม  
 

การยกเลกิสญัญาระหว่างผูบ้รหิารโรงแรมกบัผูเ้ช่าอาจเกดิขึ!นได ้หากผูบ้รหิารโรงแรมและ/หรอืผูเ้ช่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งไม่
สามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดและหน้าที"ภายใตส้ญัญานั !น  ๆ (หรอืคู่สญัญาอาจจะตกลงยกเลกิสญัญาดว้ยความสมคัรใจ
ทั !งสองฝ่าย) อนัเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าต้องหาผู้บรหิารโรงแรมรายใหม่ถงึแมบ้รษิทัจดัการเชื"อว่าผูเ้ช่าจะสามารถหาผูบ้รหิาร
โรงแรมรายใหม่แทนไดใ้นระยะเวลาอนัควร เนื"องจากมผีูบ้รหิารโรงแรมมอือาชพีอยู่เป็นจํานวนมากทั "วโลก และน่าจะมี
ผู้บริหารโรงแรมรายอื"นหลายรายที"ต้องการเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงแรมนี!อนัเนื"องมาจากคุณภาพและสถานที"ตั !งของ
โครงการ อย่างไรก็ด ีในระหว่างที"เจรจาและติดต่อกับผู้บริหารโรงแรมรายใหม่นั !นกระแสรายได้ของกองทุนรวมอาจ
หยุดชะงกัหรอืลดลง ซึ"งอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียสาํคญัต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

 

10) มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนรวมอาจมไิดเ้ป็นมูลค่าที !แทจ้รงิซึ !งกองทุนรวมจะไดร้บั หากมกีารจําหน่ายทรพัย์สนิ
ออกไปทั "งหมด หรอืมกีารเลกิกองทุนรวม 

 

มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนรวมซึ"งไดก้ล่าวไว ้ณ ที"นี! ไดค้ํานวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิที"
ลงทุนเป็นขอ้มลูพื!นฐาน และมลูค่าดงักล่าวอาจมไิดเ้ป็นมลูค่าที"แทจ้รงิซึ"งกองทุนรวมจะไดร้บัหากมกีารจาํหน่ายทรพัยส์นิ
ออกไปทั !งหมด หรอืมกีารเลกิกองทุนรวม 

 

11) ความเสี !ยงจากการขาดสภาพคล่อง 

 

เนื"องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ"งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สภาพคล่องใน
การซื!อขายหน่วยลงทุนจะประเมนิจากความถี"และปรมิาณการซื!อขายหน่วยลงทุนนั !นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ"งอยู่บนพื!นฐานของปรมิาณความต้องการของผู้ซื!อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ"งปรมิาณความต้องการของผู้ซื!อ-ผูข้าย (Bid-

Offer) ขึ!นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที"กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทเิช่น สภาวะการซื!อขายหลกัทรพัย ์ปรมิาณ
ความต้องการของตลาด ดงันั !น จงึมคีวามเสี"ยงที"หน่วยลงทุนนี!จะขาดสภาพคล่องในการซื!อขายในตลาดรอง นอกจากนี! 
การที"กองทุนรวมมขีนาดการจดทะเบยีนที"ตํ"ากว่า 2,000  ล้านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื!อขาย
หน่วยลงทุนและราคาเสนอซื!อ-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรพัย์สนิสุทธต่ิอ
หน่วย (NAV) อย่างมนัียสาํคญั 
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12) ความเสี !ยงที !เกี !ยวขอ้งกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิที !เช่าของผูเ้ช่าซึ !งจะส่งผลกระทบต่อการ
จดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

(1) ความเสี !ยงที !เกดิจากความผนัผวนของรายได ้

 

นับจากวนัที"กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั !งแรก กองทุนรวมจะนํา โรงแรม สมุยบุร ีบชี รสีอรท์ ออกหาประโยชน์โดย
การนําออกใหเ้ช่าทั !งโครงการภายใตส้ญัญาเช่าที"มสีาระสําคญัเกี"ยวกบัค่าเช่าที"กองทุนรวมจะไดร้บัดงัต่อไปนี! 

(ก) กองทุนรวมจะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าคงที" ตามที"กําหนดไวใ้นสรุปสาระสําคญัของสญัญาเช่า
ทรพัย์สินที"กองทุนรวมลงทุนครั !งแรก และ ค่าเช่าแปรผนั ที"จะได้จากผู้เช่า ภายใต้สูตรการคํานวณที"
กําหนดในสญัญาดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที"ผูเ้ช่าแสดงใหก้องทุนรวมเหน็ไดว่้ามเีหตุการณ์ใด ๆ ที"ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที"ยว
ของประเทศอย่างมีนัยสําคญั อาทิ ไข้หวัดนก ไข้หวัด  2009 โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ!นเป็นกรณี
ชั "วคราว กองทุนรวมจะใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาใหผู้เ้ช่าอาจชาํระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนรวมในจาํนวนที"น้อยกว่า
อตัราค่าเช่าคงที" หากเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที"เกิดขึ!นกรณีถาวร กองทุนรวมและผู้เช่าจะ
เจรจากนัเกี"ยวกบัค่าเช่าที"กองทุนรวมจะไดร้บั 

 

ทั !งนี!ค่าเช่าในจํานวนที"กองทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ใหถ้อืเป็นค่าเช่าคา้งชาํระ (Accrued 

Unpaid Amount) และให้ผู้เช่าชําระค่าเช่าดงักล่าวคนืให้แก่กองทุนรวม ซึ"งกองทุนรวมจะได้รบัชําระค่าเช่า
ตามลําดบัดงัต่อไปนี! 

ก. ค่าเช่าตามจาํนวนที"กําหนดในสญัญา 

ข. ค่าเช่าคา้งชาํระ (Accrued Unpaid Amount) 

ค. ค่าเช่าอื"น  ๆ ตามที"กําหนดในสญัญา(ถา้ม)ี 
โดยทางกองทุนรวม มกํีาหนดใหม้กีารค้างชําระได้ไม่เกิน &' วนั  โดยกองทุนรวมคดิดอกเบี!ยปรบัตามอตัรา
ดอกเบี!ยปรบัตามประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

(2)   ความเสี !ยงจากการแขง่ขนัที !สงูขึ"นซึ !งอาจส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารโรงแรม สมุยบุร ีบชี รสีอรท์ ลดลงอย่างมนัียสาํคญั 

 

ผู้เช่ามีรายได้หลกัจากการให้บริการห้องพกัของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท และบริการอื"นที"เกี"ยวขอ้งแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร และรายไดท้ี"ผูเ้ช่าไดร้บัจากการให้บรกิารดงักล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อค่าเช่าที"กองทุนรวมจะไดร้บั
ภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยส์นิ  

 

หากในอนาคตการให้บริการห้องพกัในเกาะสมุยมกีารแข่งขนัที"สูงขึ!นโดยผู้ประกอบการรายอื"น  ได้ก่อสร้าง
โรงแรมขึ!นใหม่หรอืปรบัปรุงโรงแรมที"มอียู่เดมิใหด้กีว่าโรงแรม สมุยบุร ีบชี รสีอร์ท ในบรเิวณใกล้เคยีงกนักบั
ที"ตั !งของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท มีจํานวน
เปลี"ยนแปลงลดลงซึ"งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผูเ้ช่า และต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการ
เงนิของกองทุนรวมในทา้ยที"สุด 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ในรอบปีที"ผ่านมา กองทุนรวมไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายนอกเหนือจากกรณีภาษีโรงเรือนและที"ดิน ตามหวัขอ้การ
ประเมนิภาษโีรงเรอืนและที"ดนิเพิ"มเตมิ ซึ"งระบุในหน้าที" 10 
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ส่วนที" 2 

 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลกัทรพัย ์ตราสารที"กองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

 

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ 828,000,000 บาท 

มลูค่าที"ตราไวต่้อหน่วยลงทุน 10.00 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน 82,800,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื"อผูถ้อื 

ราคาของหน่วยลงทุนที"เสนอขาย 10.00 บาท 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนในปัจจุบนั 828,000,000 บาท 

  

    

ข้อมูลราคาหลกัทรพัย์1 
 

ราคาปิด ณ วนัที" 30 มถุินายน 2562 3.00 บาท ต่อหน่วย 

มลูค่าตามราคาตลาด ณ วนัที" 30 มถุินายน 2562 245,400,000 บาท 

มลูค่าการซื!อขาย ณ วนัที" 30 มถุินายน 2562 600 บาทต่อวนั 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วนัที" 30 มถุินายน 2562 530,892,856 บาท 

 

  

 

1 ซื!อขายล่าสุด 28 มถิุนายน 2562 



 
 

 
 

รายงานประจาํปี 2561   27 

ข้อมูลผู้ถอืหน่วย 

 

ภาพรวมขอ้มลูผูถ้อืหุน้ ณ วนัที" 23 มถุินายน 2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบยีน : XM 

 

กลุ่มผูถ้อืหน่วยที"ถอืหน่วยสงูสุด 10 รายแรก 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ธนาคารออมสนิ 20,000,000 24.15 

2. บรษิทั สมุยบุร ีบชี รสีอรท์   6,285,500 7.59 

3. นางสาวภรภทัร ประพฤตชิอบ 2,306,120 2.79 

4. นายกรกฤต ตนัธุวนิตย ์ 1,700,000 2.05 

5. นางสาววารนิดา จนัทรงัษ ี 1,218,500 1.47 

6. นางนงนาด เพญ็โฉม 1,113,500 1.34 

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

8. นางสาววรางคณา นาคประเสรฐิ 893,500 1.08 

9. นางสาววฤณ ฐติาภวิฒันกุล 705,400 0.85 

10. นายทว ีพลูศริวิทิย ์ 677,300 0.82 

 

 

 

ผูถ้อืหน่วยรายใหญ ่(ถอืหน่วยลงทุนตั !งแต่รอ้ยละ 10 ขึ!น ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดยีวกนั) 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ธนาคารออมสนิ 20,000,000 24.15 

 

 

กลุ่มผูถ้อืหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที"โดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรอื 

การจดัการหรอืการดําเนินงานของบรษิทัจดัการอย่างมนัียสาํคญั 

 

ไม่ม ี
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ประวตักิารลดทุนจดทะเบยีน 

 

ในรอบปีที"ผ่านมา กองทุนรวมไม่มกีารลดทุน 

    

  

ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล 

ครั !งที" 
งวดผลการดาํเนินงาน 

ที"จ่ายเงินปันผล 
วนัที"จ่ายเงินปันผล 

อตัราการจ่าย 

เงินปันผล  
(ต่อหน่วยลงทุน) 

อตัราการจ่าย
ผลตอบแทน  

(ร้อยละ) 

1 22 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53 15 ม.ีค. 54 0.2902 2.902 

2 1 ม.ค. 54 – 30 ม.ิย. 54 20 ก.ย. 54 0.3224 3.224 

3 1 ก.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54 9 ม.ีค. 55 0.3375 3.375 

4 1 ม.ค. 55 – 30 ม.ิย. 55 24 ก.ย. 55 0.3375 3.375 

5 1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55 15 ม.ีค. 56 0.3500 3.500 

6 1 ม.ค. 56 – 30 ม.ิย. 56 23 ก.ย. 56 0.3500 3.500 

7 1 ก.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 28 ม.ีค. 57 0.3500 3.500 

8 1 ม.ค. 57 – 30 ม.ิย. 57 26 ก.ย. 57 0.0800 0.800 

 รวม  2.4176  

 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

1)  ขอ้กําหนด นโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

ในกรณีที"กองทุนรวมมกํีาไรตามเกณฑ์ที"สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 2 ครั !ง โดยมรีายละเอยีดดงันี! 
 

(1) ในกรณีที"กองทุนรวมมกํีาไรสุทธใินรอบปีบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธทิี"ปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีกําไรที"ปรบัปรุงแล้วหมายความว่ากําไรสุทธทิี"หกั
กําไรที"ยงัไม่เกิดขึ!นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย์รวมทั !งปรบัปรุงดว้ยรายการอื"นตามแนวทางที"สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยกํ์าหนดเพื"อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทุนรวม 

(2) ในกรณีที"กองทุนรวมมกํีาไรสะสมในรอบปีบญัชใีด บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจาก
กําไรสะสมได ้
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อย่างไรกด็ ีการจ่ายเงนิปันผลตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิ"มขึ!นในรอบระยะเวลาบญัชทีี"มกีารจ่ายเงนิ
ปันผลนั !น 

 

กรณีการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละรอบปีบญัช ี

บรษิทัจดัการจะประกาศจ่ายเงนิปันผลและปิดสมุดทะเบยีนเพื"อระบุชื"อผูถ้อืหน่วยลงทุนที"มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล และจะ
ดําเนินการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 90 วนันับแต่วนัสิ!นรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปีที"มกีาร
จ่ายเงนิปันผลนั !น 

 

กรณีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

บรษิทัจดัการจะประกาศจ่ายเงนิปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื"อระบุชื"อผูถ้อืหน่วยลงทุนที"มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล และจะ
ดําเนินการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับตั !งแต่วนัถดัจากวนัที"มกีารปิดสมุดทะเบยีนผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื"อจ่ายเงนิปันผล โดยในกรณีที"บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ภ ายในระยะเวลาดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

2)  เงื !อนไข และวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนที"มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนที"มชีื"อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนหน่วยลงทุนเพื"อการจ่ายเงนิปันผล ตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย หากปรากฏว่ามบุีคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายไดแ้ล้วทั !ง หมด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั !น จะไม่มี
สทิธไิด้รบัเงนิปันผลเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้ว
ทั !งหมด โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี"ระบุไวใ้นขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในโครงการ 

(2) บรษิัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื"อการจ่ายเงนิปันผล และ
อตัราเงนิปันผล ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ และทําการปิดประกาศไวใ้นที"เปิดเผย ณ ที"ทาํ
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และอาจประกาศโดยวธิใีดวธิหีนึ"ง ดงัต่อไปนี!ดว้ย 

(1)  ส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที"มชีื"อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิด
สมุดทะเบยีน และผูด้แูลผลประโยชน์ หรอื 

(2) ประกาศในหนังสอืพมิพอ์ย่างน้อย 1 ฉบบั 

(3) บรษิทัจดัการจะดําเนินการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาที"ระบุไวใ้นขอ้ 7.1 ใน
โครงการ ทั !งนี! บรษิทัจดัการจะดําเนินการหกัภาษี ณ ที"จ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 หรอือตัราอื"นตามที"กฎหมาย
กําหนดของเงนิปันผลที"จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เว้นแต่ผู้ถือหน่วยประเภทบุคคล
ธรรมดาจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับรษิทัจดัการเพื"อดาํเนินการเป็นอย่างอื"นภายใน 3 วนันับจากวนัปิด
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(4) บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั "งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งทางไปรษณีย์
ตามที"อยู่ที"ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซื!อหน่วยลงทุน หรอื นําเงนิฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามที"แจง้ไว ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการโอนเงนิที"เกดิขึ!น และ
ภาระความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยน (ถ้าม)ี โดยบรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจาก
จาํนวนเงนิที"จะส่งให ้
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(5) ในกรณีที"ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื"อการอื"นใด นอกจากเพื"อ
ประโยชน์ของกองทุน 

 

3)  เงื !อนไขเพิ !มเตมิ  
 

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายเงนิปันผลจะขึ!นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึ"ง
หากเงนิปันผลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีลูค่าต่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี"จะไม่จ่ายเงนิปันผลในครั !งนั !น และใหส้ะสมเงนิปันผลดงักล่าวเพื"อนําไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลที"จะใหม้กีารจ่ายใน
งวดถดัไป สําหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที"ระบุไว ้เวน้แต่ กรณีที"
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื"นใดที"มอํีานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารแกไ้ข
เปลี"ยนแปลง เพิ"มเตมิ ประกาศ กําหนด สั "งการ เหน็ชอบ และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอย่างอื"น บรษิทัจดัการจะดําเนินการให้
เป็นไปตามนั !น 

 

 

โครงสร้างการจดัการ 

 

 

บริษทัจดัการ 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

เลขที" 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชั !น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ 0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 

เวบ็ไซต ์www.principal.th 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั หนึ"งในบรษิทัเครอืบรษิทั พรนิซเิพลิ แอสเซท แมเนจเมน้ท ์เบอรห์าด 

ประเทศมาเลเซยี เพื"อใหบ้รกิารดา้นการจดัการกองทุนครบวงจร ทั !ง กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลี!ยง
ชพี และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 

 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ประเทศไทย ถอืหุน้ 99.99% โดยบรษิทั พรนิซเิพลิ แอสเซท แมเนจ
เม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ถือหุ้นในบรษิทั พรนิซิเพลิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสงิคโปร์และอินโดนีเซีย โดย
บรษิทั พรนิซเิพลิ แอสเซท แมเนจเมน้ท ์เบอรห์าด ประเทศมาเลเซยี เกดิจากความร่วมมอืของสองสถาบนัการเงนิชั !นนํา
ทั !งในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก ไดแ้ก่  

 กลุ่มพรนิซเิพลิ ไฟแนนซ์เชยีล ถอืหุน้ 60%  

 กลุ่มซไีอเอม็บ ีประเทศมาเลเซยี ถอืหุน้ 40%  
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ดงันั !น จงึทําใหเ้รามคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารการบรหิารสนิทรพัย์ดว้ยมาตรฐานระดบัโลก  ภายใต้การสนับสนุนจาก
กลุ่มผูถ้อืหุน้ทั !งกลุ่มพรนิซเิพลิไฟแนนซ์เชยีลและกลุ่มซไีอเอม็บ ี

ในปัจจุบนั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ประเทศไทย เป็นบรษิทัจดัการที"มคีวามพรอ้มที"จะใหบ้รกิาร
ครอบคลุมแก่ลูกคา้ทุกกลุ่ม ทั !งบุคคลทั "วไป ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกจิขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถงึ
องค์กรภาครฐัภายใต้ความแขง็แกร่งดา้นเครอืข่ายการลงทุนที"เชื"อมโยงการลงทุนในทุกภูมภิาคทั "วโลก  ทําใหเ้รามคีวาม
ได้เปรยีบในด้านขอ้มูลการลงทุน ด้วยระบบการบรหิารจดัการลงทุนที"เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคดัสรร
หลกัทรพัย์คุณภาพ โดยคดัสรรทั !งเชงิคุณภาพ (Qualitative) เชงิปรมิาณ (Quantitative) การวเิคราะห์ปัจจยัพื!นฐานของ
แต่ละบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินัยการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที"ทนัสมัย  

เพื"อใหเ้ราสามารถที"จะพฒันานวตักรรมการลงทุนและการสรรสรา้งผลติภณัฑท์ี"เหมาะสม  

 

ภายใต้การกํากบัดูแลการบรหิารความเสี"ยงและธรรมาภิบาลสําหรบัการบรหิารการลงทุนภายใต้หลกัการและแนวคิด  

TRUST เราจงึใหค้วามสาํคญัอนัที"จะทาํใหนั้กลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงนิและสรา้งผลตอบแทนที"ดใีนระยะยาว ดว้ย
การลงทุนอย่างรอบคอบ ภายใตก้ารบรหิารจดัการความเสี"ยงอย่างเหมาะสม 

หลกัการและแนวคิด 

 

 Think = คดิบวกเพื"อหาทางแกปั้ญหา และมุ่งมั "นที"จะแกปั้ญหา 

 Respect = เคารพความคดิผูอ้ื"นอย่างซื"อสตัย ์

 Unleash = ไมห่ยุดที"จะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 

 Show = แสดงถงึความกลา้หาญและความคดิรเิริ"มและตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

 Teamwork  = ทาํงานกนัเป็นทมีเพื"อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี"ดทีี"สุด 

 

รายชื  อกรรมการ และเจา้หน้าที  บริหารบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 

รายชื !อกรรมการ 

 1. คุณชอง ว ีย ี  ประธานกรรมการบรษิทั 

2. คุณเอฟเฟนดี! ซาฮลู ฮามดิ  กรรมการบรษิทั 

 3. คุณคุณฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา กรรมการบรษิทั 

 4.  คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ  กรรมการบรษิทั 

5. คุณจุมพล สายมาลา  กรรมการบรษิทั 

 6. คุณวไิลพร ลิ"วเกษมศานต ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
7. คุณบุญศกัดิ # เจยีมปรชีา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
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รายชื !อเจา้หน้าที !บรหิาร 

1.  คุณจุมพล สายมาลา  ประธานเจา้หน้าที"บรหิาร 
2. คุณโช ซู ฮุน  ประธานเจา้หน้าที"สายงานวางแผนและปฏบิตักิาร 
3. คุณวนิ พรหมแพทย ์  ประธานเจา้หน้าที"การลงทุน 

4. คุณต่อ อนิทววิฒัน์  ประธานเจา้หน้าที"สายงานพฒันาธุรกจิ 

 

รายชื !อผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 
1. คุณสุทธพินัธ ์กรมีหา 

 

รายชื !อผูจ้ดัการกองทุนรวม – ส่วนบรหิารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. คุณวนิ พรหมแพทย ์

2. คุณชนัยกานต ์ สวสัดฤิกษ์   
3. คุณวสุชนม ์ ทรายแกว้ 

 

สทิธ ิหน้าที ! และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ 

 

บรษิทัจดัการมสีทิธหิน้าที"และความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี! 
 

1) สทิธใินการดําเนินการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื"นใดที"เกี"ยวขอ้ง และ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ์การลงทุน ขอ้จํากดัการลงทุน และโครงการที"ไดร้บัอนุมตั ิรวมถงึสญัญาต่าง 
ๆ ที"ไดท้าํขึ!น ตลอดจนขอ้ผกูพนัตามใบจองซื!อหน่วยลงทุนที"ทาํไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครดั 

2) สิทธิที"จะไม่อนุญาตให้มกีารโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที"การโอนหน่วยลงทุนนั !นเป็นการขดัต่อกฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั "ง หรอืหนังสอืเวยีนที"หน่วยงานที"มอํีานาจตามกฎหมายได ้ประกาศ กําหนด และ/หรอืกรณีที"
เป็นการขดัต่อขอ้กําหนดที"ไดร้ะบุไวใ้นโครงการนี! 

3) สทิธใินการลาออกจากการทําหน้าที"เป็นบรษิทัจดัการกองทุนรวมใหก้บักองทุนรวมรายละเอยีดตามที"กําหนดในเรื"อง
เงื"อนไขในการเปลี"ยนบรษิทัจดัการ และ/หรอืเลกิโครงการ 

4) สทิธใินการยบัยั !งพเิศษ (veto right) สาํหรบัการดาํเนินการหรอืการตดัสนิใจใด ๆ ของคณะกรรมการลงทุน หรอืการ
ลงมตใิด ๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื"อแก้ไขเพิ"มเตมิโครงการหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ ที"ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอื จรรยาบรรณ และ/หรอืโครงการ หรอืเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการอาจเสยีชื"อเสยีง หรอืไดร้บัความ
เสยีหาย หรอืขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

5) สทิธใินการดาํเนินการจดัการ ดงัต่อไปนี! 
-  สทิธทิี"จะเลกิโครงการ/ยุตโิครงการ และ/หรอืกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที"บรษิทัจดัการบอกกล่าวการลาออกจาก

การเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการอื"นมารับหน้าที"ได้ภายใน
กําหนดเวลา 7' วนัใหแ้ก่กองทุนรวม (รายละเอยีดตามที"กําหนดในเรื"องเงื"อนไขในการเปลี"ยนบรษิทัจดัการ) 

- สทิธใินการดําเนินการให้เป็นไปตามที"กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรอื ตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอื หน่วยงานอื"นใดที"มอํีานาจตามกฎหมาย กําหนด อนุมตั ิเหน็ชอบ ผ่อนผนั และ/หรอืสั "งการ 
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- สทิธใินการแก้ไข เพิ"มเตมิ เปลี"ยนแปลงโครงการใหเ้ป็นไปตามการสั "งการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอืหน่วยงานอื"นใดที"มอํีานาจตามกฎหมายในกรณีที"มกีารเปลี"ยนแปลง แก้ไข  เพิ"มเตมิ ประกาศ กําหนด 
อนุมตั ิเหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนั 

- สทิธทิี"จะดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรพัย์สนิบางส่วนหรอืทั !งหมดของกองทุนรวมตามที"เหน็สมควร ใน
กรณีที"กองทุนรวมเกดิปัญหาขาดสภาพคล่อง 

- สทิธใินการจดัการกองทุนรวมเพื"อใหบ้รรลุซึ"งวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรกัษาไวซ้ึ"งสทิธแิละประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั !งนี! ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวขอ้ง 

6)  สทิธใินการสั "งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ และ/หรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้ม)ี แกไ้ขคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ 
และ/หรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื"อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที"กําหนด 

7) สิทธิอื"นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอื  กฎหมายอื"น  ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง 

8) จดัให้มีขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ รวมทั !งเข้าทําสญัญาต่าง ๆ ในนามของกองทุนรวม 
ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

9) จดัส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนังสือชี!ชวนที"เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี! 
(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะจดัส่งหนังสอืชี!ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า ; วนัทําการก่อนการเริ"มจดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชี!ชวน
ให้แก่ผู้ลงทุน และจดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรบัและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี!ชวนและการรายงานของ
กองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหบ้รษิทัจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทุนและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนังสอืชี!ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที"ผูล้งทุนควรทราบพรอ้มกบั
ใบจองซื!อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี"สนใจจะลงทุนและจดัใหม้หีนังสอืชี!ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที"ทําการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที"ติดต่อของบรษิทัจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแลว้แต่กรณีเพื"อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผูท้ี"สนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาที"เสนอขายหน่วยลงทุน 

(3) เมื"อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ!นสุดลง บรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี!ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ 
ที" ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการเพื"อใหป้ระชาชนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสําเนาใหเ้มื"อผูถ้ือหน่วยลงทุนร้อง
ขอในกรณีที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากมี
การแก้ไขเพิ"มเตมิโครงการบรษิทัจดัการจะดําเนินการแจง้การแก้ไขเพิ"มเตมิดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทราบ หลงัจากที"กองทุนรวมได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไข
เพิ"มเตมิโครงการหรอืหลงัจากวนัที"ไดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิ"มเตมิโครงการแลว้แต่กรณี ทั !งนี! จนกว่าจะเลกิกองทุนรวม 

10)  ยื"นจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน ;% วนัทําการนับแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

11) ยื"นคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื"อขอใหร้บัพจิารณารบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนภายใน ,' วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

12)  นําเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื"น รวมทั !งจดัหาผลประโยชน์ การซื!อ เช่า จาํหน่าย 
โอนสทิธกิารเช่า ขาย สั "งโอน และเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติมปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื"นที"ลงทุนไวต้าม
นโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข วธิกีารที"กําหนดในโครงการ โดยเป็นไปตามขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์
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ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนดว้ย 

13) ตรวจสอบหรอืดําเนินการใหม้กีารตรวจสอบว่ามบุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ"งในสาม
ของจาํนวนหน่วยลงทุนที"จาํหน่ายไดแ้ล้วทั !งหมด โดยวธิกีารดาํเนินการเป็นไปตาม “หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถอื
หน่วยลงทุน” 

14) จดัสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื"อจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ และ วธิกีารที"กําหนดใน
โครงการ และเป็นไปตามที"สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15) จดัใหม้กีารประกนัภยัของกองทุนรวมตามขอ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

16) จดัใหม้กีารตรวจตราสภาพอสงัหารมิทรพัยต์ามขอ้กําหนดและหลกัเกณฑป์ระกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
17) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ"งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"อง

คุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 
18) ดําเนินการแยกทรพัยส์นิของกองทุนรวมไวต่้างหากจากทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการและนําทรพัย์สนิของกองทุนรวม

ไปฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 

19) จดัให้ได้มาซึ"งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนําเงินได้ และผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไว้กับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

20) แต่งตั !งที"ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) เพื"อให้คําปรึกษาเกี"ยวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์หรอืใหค้ําแนะนําเกี"ยวกบัการจดัตั !งกองทุน   เพื"อประโยชน์ในการจดัการกองทุน
รวมโดยบรษิทัจดัการจะจดัทาํและส่งรายงานการแตง่ตั !ง ถอดถอน หรอืเลกิสญัญาใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน ;% วนันับแต่วนัแต่งตั !งถอดถอน หรือเลิกสญัญากับบุคคลดงักล่าว และจะจดั ส่งสําเนาสญัญาให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน % วนัทาํการนับแต่วนัทาํสญัญาดงักล่าว 

21) แต่งตั !งผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เพื"อรบัผดิชอบเกี"ยวกบัการจดัการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ"งอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวม ทั !งนี! ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที"ไดร้บัการแต่งตั !งต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

22) แต่งตั !งผูบ้รหิารสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื"อรบัผดิชอบเกี"ยวกบัการจดัการลงทุนในสนิทรพัย์สภาพคล่องของกองทุน
รวม ทั !งนี! ผูท้ี"ไดร้บัการแต่งตั !งเป็นผูบ้รหิารสนิทรพัย์สภาพคล่องต้องไดร้บัความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวม
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

23) แต่งตั !งนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (ซึ"งอาจไดแ้ก่บรษิทัจดัการ) และจดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที"คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และเกบ็รกัษาไวซ้ึ"งทะเบยีน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

24) แต่งตั !งบรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิเพื"อการประเมนิค่าและสอบทานตามหลกัเกณฑท์ี"สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเพื"อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวม พรอ้มทั !งแจง้และจดัส่งสําเนารายงานการประเมนิ
ค่าและรายงานการสอบทานการประเมนิค่าพรอ้มดว้ยสาํเนาเอกสารหลกัฐานที"เกี"ยวขอ้งใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์โดย
พลนั และใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน ;% วนันับแต่วนัที"ไดร้บัรายงานการประเมนิค่า 

25) แต่งตั !งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (ถ้าม)ี ทั !งนี! ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวจะต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

26) จดัให้มผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมซึ"งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้กําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"องหลกัเกณฑ์การใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชแีละแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



 
 

 
 

รายงานประจาํปี 2561   35 

ทราบเมื"อจดัทําบญัชแีสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกต้องและจดัทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

27) แต่งตั !งบรษิัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื"อทําหน้าที"จําหน่ายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทั !งนี! บรษิทัจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสทิธกิารเช่า และ
ผูใ้หส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์ที"กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 

28) แต่งตั !งบุคคลอื"นใดเพื"อทําหน้าที"ต่าง ๆ ที"เกี"ยวกบักองทุนรวม (ถ้าม)ี อาท ิผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง ผูเ้ชี"ยวชาญดา้น
ต่าง ๆ ผูจ้ดัทาํประมาณการ ผูต้รวจรบัอาคาร ผูด้แูลรกัษาความสะอาดสถานที" ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้ 

29) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที"เป็นสาระสําคัญเกี"ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน ;% วนันับแต่วนัที"
ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์นั !น รวมทั !งจดัให้มขี้อมูลที"เป็นสาระสําคญั
ดงักล่าวไวใ้นที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสํานักงานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน ;% 
วนันับแต่วนัที"ลงทุน  หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์นั !นเพื"อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจดไูดโ้ดยหนังสอืสรุปขอ้มลูตอ้งมสีาระสําคญัอย่างน้อยตามที"สาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

30) จดัส่ง เอกสารดงัต่อไปนี!ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั เมื"อมกีารลงทุนหรอืจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวม 

(1) เอกสารที"แสดงกรรมสทิธิ #หรอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาซื!อ เช่า รบัโอนสทิธกิารเช่า หรอืให้
สทิธใินอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้แต่กรณี 

(2) สญัญาเป็นหนังสอืที"แสดงการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
ทั !งนี! บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะมหีนังสอืแจง้การเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน % 
วนัทําการนับแต่วนัที"เขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวดว้ย รวมทั !งจดัใหม้ขีอ้มลูที"เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้
ในที"เปิดเผย ณ ที"ทาํการทุกแห่งของบรษิทัและสาํนักงานใหญ่ของผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน ;% วนันับแต่วนัที"ลงทุน 
หรอืจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์นั !นเพื"อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนังสอืสรุป
ขอ้มลูตอ้งมสีาระสําคญัอย่างน้อยตามที"สาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

31) จดัส่งสาํเนาสญัญาดงัต่อไปนี!ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

(1) สญัญาแต่งตั !งบริษัทประเมนิค่าทรพัย์สนิภายใน % วนัทําการนับแต่วนัทําสญัญาหรอืนับแต่วนัแต่งตั !งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ในกรณีที"มกีารแต่งตั !งบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิก่อนการแต่งตั !งผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี 

(2) สญัญาแต่งตั !งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (ถ้าม)ี และสญัญาแต่งตั !งที"ปรึกษา (ถ้าม)ี ภายใน % วนัทําการนับแต่วนั
ทาํสญัญาดงักล่าว 

32) รวบรวม ตดิตาม ดาํเนินการ สั "งใหผู้ม้หีน้าที"ต่าง ๆ ตามสญัญาแต่งตั !ง อาท ิผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ที"ปรกึษา ผูคุ้ม
งานก่อสรา้ง เป็นตน้ จดัเตรยีม จดัส่ง จดัทาํรายงานต่าง ๆ และ/หรอืดาํเนินการต่าง ๆ ตามที"ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตั !ง 
และ/หรอืตามที"คณะกรรมการลงทุน และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืผูม้อํีานาจตามกฎหมายรอ้งขอ 

33) ดาํเนินการขาย จาํหน่าย จ่าย โอน ทรพัยส์นิบางส่วนหรอืทั !งหมดของกองทุนรวมตามที"เหน็สมควร 

34) ปฏบิตัหิน้าที"อื"น ๆ ตามที"กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนดใหเ้ป็นหน้าที"ของบรษิทัจดัการ 

35) ในกรณีที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แล้ว บรษิทัจดัการจะจดัส่งหนังสอืสรุปขอ้มูลที"เป็นสาระสําคญัตามขอ้ $7 ใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแทน
การจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที"ซื!อ เช่า จําหน่ายหรอืโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุนรวมหรอืภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด 
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36) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัสุดทา้ยของเดอืนมถุินายน 
และเดอืนธนัวาคมใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน <% วนันับแต่วนัสุดทา้ยของเดอืนมถุินายน และเดอืนธนัวาคม แล้วแต่กรณี 
และจดัใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองการคํานวณมูลค่าดงักล่าวพรอ้มทั !งประกาศมลูค่าดงักล่าวในหนังสอืพมิพร์ายวนั
อย่างน้อยหนึ"งฉบบัและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั !งปิดประกาศไวใ้นที"เปิดเผย ณ ที"ทาํการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและสํานักงานใหญ่ของผูด้แูลผลประโยชน์พรอ้มทั !งการเปิดเผยชื"อ ประเภท และที"ตั !งอสงัหารมิทรพัย์ที"
กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนดว้ย 

37) ในกรณีที"มเีหตุการณ์หรอืการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ!นภายหลงัจากวนัที"คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองการคํานวณดงักล่าวแล้ว อนัมผีลกระทบ
ต่อมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์อย่างมนัียสําคญั บรษิทัจดัการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรอื
การเปลี"ยนแปลงดงักล่าวไปพรอ้มกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ ,+ และหากเหตุการณ์หรอืการเปลี"ยนแปลงดงักล่าว
เกดิขึ!นภายหลงัจากวนัที"มกีารเปิดเผยตามขอ้ ,& บรษิทัจดัการจะเปิดเผยเรื"องดงักล่าวโดยพลนั 

38) จดัทํางบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสีําหรบักจิการที"มธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และ
มาตรฐานการบญัชทีี"สภาวชิาชพีบญัชกํีาหนด รวมทั !งจดัทํารายงานของกองทุนรวมทุกวนัสิ!นรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปีของกองทุนรวมและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายที"มชีื"ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน < เดอืนนับแต่วนัสิ!นรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี โดย
รายงานดงักล่าวตอ้งมรีายการอย่างน้อยตามที"สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

39) ดาํเนินการเพิ"มเงนิทุนและลดเงนิทุนตามหวัขอ้ “การเพิ"มเงนิทุนและการลดเงนิทุนของกองทุนรวม” 
40) ดําเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั !งตัวแทนเพื"อกระทําการ

ดงักล่าว 

41) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี"ยวกับทรพัย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนที" กองทุนรวมถือ
หลกัทรพัยอ์ยู่เท่าที"จาํเป็นเพื"อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

42) เปลี"ยนแปลงหรอืแกไ้ขเพิ"มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพิ"มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวม
หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ” 

43) ยกเลกิกองทุนรวมตามหวัขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” 
44) แต่งตั !งผู้ชําระบญัชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื"อทําหน้าที"รวบรวมและแจกจ่ายทรพัย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม รวมทั !งทาํการอย่างอื"นตามแต่จาํเป็นเพื"อชาํระบญัชใีหเ้สรจ็สิ!นและแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ 

45) ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราที"ระบุไวใ้นโครงการที"ไดร้บัอนุมตั ิ

46) ปฏิบตัิการอื"น ๆ เพื"อให้ถึงซึ"งวตัถุประสงค์ของโครงการและรกัษาไว้ซึ"งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที"
กําหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวขอ้ง 

 

เงื !อนไขการเปลี !ยนบรษิทัจดัการ 

 

กองทุนรวมอาจเปลี"ยนบรษิทัจดัการไดเ้มื"อเกดิกรณีใดกรณีหนึ"งดงัต่อไปนี! และ/หรอืเมื"อไดร้บัการอนุมตัเิหน็ชอบจาก
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมมีติรวมกนัเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมดให้

เปลี"ยนบรษิทัจดัการก่อนครบระยะเวลา % ปีนับจากวนัที"จดทะเบยีนจดัตั !งกองทุนรวม โดยที"หากสาเหตุการเปลี"ยน
บรษิัทจดัการนั !นไม่ได้เกิดจากความผิดหรอืการประกอบหน้าที"อนับกพร่องอย่างร้ายแรงที"เกิดจากบรษิัทจัดการ
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โดยตรงแล้ว กองทุนรวมจะต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมการจดัการใหบ้รษิทัจดัการตามจาํนวนวนัที"คํานวณได้
จากระยะเวลาที"เหลอือยู่ก่อนครบ % ปีบรบูิรณ์ โดยใชมู้ลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี"ไดค้ํานวณไวข้องเดอืนล่าสุดเป็นฐานใน
การคํานวณ เว้นแต่ บริษัทจดัการและกองทุนรวมจะตกลงกันว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าธรรมเนียมการจดัการ
ดงักล่าว 

ทั !งนี! ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า % 
วนั เวน้แต่ บรษิทัจดัการตกลงยนิยอมใหย่้นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าดงักล่าว  

(2) ในกรณีที"มกีารเปลี"ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมตทิี"ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืมกีารแก้ไข
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื"น ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง อนัจะมี
ผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คําสั "ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว ทั !งนี! 
เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวมผีลใหเ้ป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่บรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการไม่ประสงคจ์ะ
รบัหน้าที"ต่อไป บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าที"ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั !งนี! บรษิัทจดัการ
จะต้องแจง้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรบัหน้าที"ต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะ
นําเสนอบริษัทจัดการที"มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที"จะจดัหาบรษิทัจดัการราย
ใหม่เอง ทั !งนี! ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องดาํเนินการแต่งตั !งบรษิทัจดัการรายใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7' วนันับจากวนัที"
ไดร้บัแจง้จากบรษิทัจดัการ 

(3) ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามประสงค์ หรอืมมีตเิปลี"ยนแปลงนโยบาย วธิกีารในการจดัการ การดําเนินงาน การ
บรหิารจดัการกองทุน หรอืมกีารเปลี"ยนแปลงโครงสรา้งการถอืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสาํคญั (การเปลี"ยนแปลงรายชื"อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการเปลี"ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัในอตัรา
ตั !งแต่ร้อยละ % ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมด) หรือกรณีอื"นใดอนัจะมผีลให้บรษิัทจดัการไม่
ประสงค์ที"จะปฏบิตัหิน้าที"ต่อไป บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าที"ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั !งนี! 
บรษิัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรบัหน้าที"ต่อไปโดย
บริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัทจดัการรายใหม่ที"มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรพัย์ และได้รบัความ
เหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงคท์ี"จะ
จดัหาบรษิัทจดัการรายใหม่เอง ทั !งนี! ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั !งบรษิัทจดัการรายใหม่ใหแ้ล้วเสรจ็
ภายใน 7' วนันับจากวนัที"ไดร้บัแจง้จากบรษิทัจดัการ 

(4) ในกรณีที"บรษิทัจดัการถูกเพกิถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม ซึ"งมผีลใหไ้ม่
สามารถปฏบิตัหิน้าที"บรษิทัจดัการไดต่้อไปบรษิทัจดัการจะยงัคงไดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที"ระบุไวใ้น
โครงการจนถงึวนัสุดทา้ยของการปฏบิตัหิน้าที"เป็นบรษิทัจดัการ 

 

ในการเปลี"ยนตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณีที"กฎหมายกําหนดใหต้้องได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหด้ําเนินการขอความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัหิน้าที"ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั !งบริษทั
จดัการรายใหม่ อย่างไรกด็ ีหากเป็นกรณีที"บรษิทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษิทัจดัการตามขอ้ 
($) หรอืขอ้ (,) ขา้งตน้นี!จนครบถว้น แต่กองทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่สามารถแตง่ตั !งบรษิทัจดัการกองทุนรวม
อื"นใดมารบัหน้าที"ไดภ้ายใน 7' วนันับแต่วนัที"บรษิทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าว บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี"จะเลกิโครงการ 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

ธนาคาร ซติี!แบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพมหานคร  
เลขที" 339 ถนนสุขมุวทิ อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 02-788-2000 

 

สทิธ ิหน้าที ! และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธ ิหน้าที" และความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี!  
 

1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากการทําหน้าที"เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราที"กําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั !งผูดู้แลผลประโยชน์ที"
ทาํขึ!นกบับรษิทัจดัการ 

2) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าที"ใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมที"ไดร้บัอนุมตั ิตลอดจนขอ้ผูกพนัที"ทาํไวก้บั
ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบญัญัติในมาตรา 125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  
ที"ออกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว ทั !งที"มอียู่ในปัจจุบนัและที"แก้ไขเพิ"มเตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั หากบรษิทัจดัการ
มไิดป้ฏบิตัติาม ใหแ้จง้บรษิทัจดัการโดยทนัท ี

3) จดัทาํรายงาน และส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษิทัจดัการกระทําการ หรอืงดเวน้กระทําการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที"ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันับตั !งแต่วันถัดจากวันที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทราบถึง
เหตุการณ์ดงักล่าว 

4) เก็บรกัษาทรพัย์สนิของกองทุนรวม โดยแยกทรพัย์สนิของกองทุนรวมออกจากทรพัย์สนิของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
ทรพัย์สนิของลูกคา้อื"น  ๆ ภายใต้การดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทั !งดูแลการเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนรวม 
ใหเ้ป็นไปตามที"ตกลงกนัระหว่างบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ 

5) ดาํเนินการตรวจตราอสงัหารมิทรพัยท์ี"กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดเวลา ดงัต่อไปนี! 
(1) ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที"ไดร้บัหนังสอืแจง้การเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยจ์ากบรษิทัจดัการ 
(2) ทุกหนึ"งปีนับแต่วนัที"ผูด้แูลผลประโยชน์ตรวจตราครั !งก่อนแลว้เสรจ็ 

6) บนัทกึสภาพอสงัหารมิทรพัย์ที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจรงิให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที"เริ"มดาํเนินการตรวจตราสภาพอสงัหารมิทรพัยนั์ !น 

7) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบภายในหา้วนัทาํการนับแต่วนัที"ผูด้แูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมชํารุด
บกพร่องอย่างมนัียสาํคญั 

8) แจ้งให้บรษิทัจดัการจดัให้มกีารประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ใหม่โดยพลนั เมื"อผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุการณ์ หรอืการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกดิขึ!นอนัมผีลกระทบต่อมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืมูลค่า
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั 
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9) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวม และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

10) ให้ความเห็นชอบในการที"บริษัทจดัการจดัให้มีการประกันวินาศภัยเพื"อคุ้มครองความเสียหายที"อาจจะเกิดขึ!นกับ
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมไดอ้ย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดยมกีองทุนรวมเป็นผูร้บัผลประโยชน์ 

11) ใหค้วามเหน็เกี"ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

12) ในกรณีทรพัย์สนิที"ลงทุนเป็นอสงัหารมิทรพัย์ ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องเกบ็รกัษาโฉนดที"ดนิหรอืเอกสารแสดงกรรมสทิธิ #
ในอสงัหารมิทรพัย์นั !น หนังสอืกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารอื"นใดที"เกี"ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนเอกสารที"
เกี"ยวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์และในกรณีทรพัย์สนิที"ลงทุนเป็นสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องเกบ็รกัษาเอกสารแสดงสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัย์นั !น เอกสารอื"นใดที"เกี"ยวขอ้งกบัสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนเอกสารที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว 
เช่น สญัญาเช่าหรอืสญัญาโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เป็นต้น ยกเวน้ในการเกบ็ทรพัย์สนิที"โดยสภาพไม่สามารถ
เกบ็รกัษาไวท้ี"ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้หรอืบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื"น 

13) รบัมอบหรอืส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสทิธิ #ดงักล่าวขา้งต้นเกี"ยวกบัการลงทุนหรอืจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย์โดยกองทุน
รวม และรบัมอบหรอืส่งมอบเอกสารแสดงสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้เกี"ยวกบัการลงทุนหรอืจาํหน่าย
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์โดยกองทุนรวม เพื"อใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

14) รบัรองความถูกต้องของการคํานวณมลูค่าทรพัย์สนิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"บรษิทั
จดัการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าการคํานวณดงักล่าวถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที"
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

15) จดัเตรยีมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปนี!ใหบ้รษิทัจดัการ 
(1) รายละเอียดเกี"ยวกับการรบัจ่ายเงนิจากบญัชเีงินสด เงนิฝากธนาคาร ทุกสิ!นวนัทําการที"ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการในประเทศไทย (“วนัทาํการ”) 
(2) รายงานเกี"ยวกบัเงนิลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรพัยทุ์กสิ!นวนัทาํการ 
(3) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี!ค่าซื!อหลกัทรพัย ์และลูกหนี!ค่าขายหลกัทรพัย์ (ถา้ม)ี 

16) เพื"อวตัถุประสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจดัทาํรายงานตามขอ้ 14 และ 15 ขา้งต้น ผูดู้แลผลประโยชน์จะใชข้อ้มลู
ซึ"งไดจ้ากบรษิทัจดัการหรอืบุคคลใด ๆ ที"บรษิทัจดัการกําหนด 

17) รายงานที"ไดร้บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 14 และรายงานที"ไดจ้ดัทําโดยผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 15 ขา้งต้น
ใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ หากบรษิทัจดัการมไิดท้กัทว้งภายใน 180 วนันับจากวนัที"ในรายงาน 

18) ดําเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าที"ของตน และ/หรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการเพื"อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกคน หรอืเมื"อได้รบัคําสั "งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั !งนี! ค่าใชจ้่ายที"เกดิขึ!นในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหผู้ด้แูลผลประโยชน์เรยีกรอ้งจากทรพัยส์นิของ
กองทุนรวมได ้

19) ในกรณีที"บรษิทัจดัการได้แต่งตั !งผูช้ําระบญัชเีพื"อการเลกิกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนตาม
อตัราที"จะไดต้กลงกนัและจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี! 
(1) เมื"อไดร้บัแจง้การแต่งตั !งผูช้าํระบญัชจีากบรษิทัจดัการ ใหส่้งมอบบรรดาบญัชแีละเอกสารอื"น ๆ ของกองทุนรวมแก่

ผูช้าํระบญัชภีายใน 5 วนัทาํการนับจากวนัเลกิกองทุนรวม 

(2) ดแูลรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนรวม จนกว่าการชาํระบญัชจีะเสรจ็สิ!น 
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(3) ดแูลใหผู้ช้าํระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณี
ที"ผู้ชําระบญัชกีระทําการ หรอื งดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(4) แจกจ่ายเงนิและ/หรอืทรพัย์สนิอื"นใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสมุด
ทะเบยีนเมื"อไดร้บัคาํสั "งจากผูช้าํระบญัช ี

20) ดูแล รบัเงนิฝาก และรกัษาทรพัย์สนิของกองทุนรวม รบัเงนิที"ไดจ้ากการดําเนินงานของกองทุนรวม และนําเขา้ฝากใน
บญัชอีอมทรพัยแ์ละ/หรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนรวมตามคาํสั "งของบรษิทัจดัการ 

21) จ่ายค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามคาํสั "งของบรษิทัจดัการ 
22) มสีทิธ ิหน้าที" และความรบัผดิชอบอื"นตามที"กําหนดในสญัญาแต่งตั !งผูด้แูลผลประโยชน์ 

23) ปฏิบตัิหน้าที"อื"นใดตามที"กฎหมายเกี"ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์กําหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทั !งที"มี
อยู่ในปัจจุบนัและที"แกไ้ขเพิ"มเตมิในอนาคต 

24) รบัผดิชอบต่อความเสียหายแก่บรษิัทจดัการ และ/หรอืต่อความสูญเสยี เสยีหาย และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที"เกิดขึ!นกับ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืกองทุนรวม จากการที"ผูดู้แลผลประโยชน์กระทํา หรอืละเวน้การกระทําภายใต้สญัญา หรอืตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และซึ"งเกดิขึ!นจากความประมาทเลนิเล่อหรอืการไม่กระทาํ
ตามหน้าที"โดยเจตนาทุจรติของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรอืพนักงานเจ้าหน้าที" ลูกจ้าง บรวิารหรอืบุคคลอื"นใดที"ทํางาน
ใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ ความเสยีหายดงักล่าว รวมถงึความเสยีหายที"เกดิขึ!นจากความล่าชา้โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ใน
ขั !นตอนการขออนุมตัภิายในของผูดู้แลผลประโยชน์ในเรื"องต่าง ๆ  ที"ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งดําเนินการภายใตส้ญัญา 
หรอืตามโครงการจดัการกองทุนรวม 

25) ตกลงใหผู้แ้ทนของบรษิทัจดัการรวมถึงผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"รอ้งขอ หรอืผูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมเขา้
ตรวจนับทรพัยส์นิ หรอืตรวจสอบบญัชแีละเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนรวมที"เกบ็รกัษาไวห้รอือยู่ในความครอบครองของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผูดู้แลผลประโยชน์ และใหค้วามร่วมมอืใด ๆ แก่บรษิทัจดัการ
ในการดําเนินการตามที"กําหนดในสญัญา หรอืในโครงการจดัการกองทุนรวม รวมถงึการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ตามที"
บรษิทัจดัการ ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูม้อํีานาจตามกฎหมายรอ้งขอ 

26) รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ที"เกดิขึ!นกบักองทุนรวม เพราะการกระทําหรอืการละเวน้กระทําโดยทุจรติ ประมาท
เลินเล่อ หรือไม่กระทําการตามหน้าที"โดยไม่มีเหตุอันควร หรือโดยเจตนาของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที" 
พนักงาน ลูกจา้ง หรอืตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชน์เอง หรอืการไม่ปฏบิตัติามที"ไดต้กลงไวก้บับรษิทัจดัการ 

 

เงื !อนไขการเปลี !ยนผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

บรษิทัจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึ"งดงัต่อไปนี!และเมื"อ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื"อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ"ง มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตั !งผูดู้แลผลประโยชน์ 

ใหคู้่สญัญาฝ่ายที"จะเลกิสญัญาบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ"งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 7' วนั 

(2) เมื"อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งปฏิบตัิผดิสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื"อนไขใด ๆ ที"กําหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรอื
ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงกต็ามคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ"งอาจบอกเลกิสญัญาไดโ้ดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่น้อยกว่า ,' วนัในกรณีที"ผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูป้ฏบิตัผิดิสญัญาหรอืปฏบิตัผิดิเงื"อนไขใด ๆ  ที"กําหนดไวใ้น
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สญัญาไม่ว่าโดย จงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและ
ความเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจดัการและ/หรอื กองทุนรวมรวมถงึค่าใชจ้่ายที"เกดิจากการที"บรษิทัจดัการตอ้งตดิต่อกบับุคคล
อื"นที"เกี"ยวขอ้งกบัการเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที"บรษิัทจดัการเป็นผู้ปฏิบตัผิดิสญัญาหรอืปฏบิตัผิดิ
เงื"อนไขใด ๆ ที"กําหนดไวใ้นสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงกต็ามบรษิทัจดัการต้องรบัผดิชอบ
ต่อค่าใชจ้่ายและ/หรอืความเสยีหายที"เกดิขึ!นกบัผูด้แูลผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ดว้ย 

(3) ในกรณีที"มกีารเปลี"ยนแปลงเงื"อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแก้ไขเปลี"ยนแปลงกฎหมาย ประกาศของทาง
ราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื"นใดอนัจะมผีลใหบ้รษิทั
จดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที"จะแก้ไขเปลี"ยนแปลงสญัญาแต่งตั !งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้อดคล้องกบั
ประกาศคาํสั "ง ระเบยีบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั !งนี! เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวมผีลใหเ้ป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์  และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที"ดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิ
สญัญาแต่งตั !งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 7' วนั 

(4) ในกรณีที"ผู้ถือหน่วยลงทุนที"มมีตโิดยเสยีงขา้งมาก ซึ"งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวน
หน่วยลงทุนที"จําหน่ายไดแ้ล้วทั !งหมดของกองทุน เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี"ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้
บรษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7' วนั 

(5) ในกรณีที"ผู้ดูแลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เรื"อง คุณสมบตัิของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และที"แก้ไขเพิ"มเติม บริษัทจัดการจะดําเนิน การให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จดัการแกไ้ขเหตุขาดคุณสมบตัดิงักล่าวใหถู้กตอ้งภายใน ;% วนันับตั !งแต่วนัถดัจากวนัที"บรษิทัจดัการตรวจ
พบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ข ดงักล่าวให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน , วนัทาํการนับตั !งแต่วนัถดัจากวนัที" แกไ้ขเสรจ็สิ!น 

ในกรณีที"ผูดู้แลผลประโยชน์มไิดท้ําการแก้ไขใหถู้กต้องภายในระยะเวลาที"กําหนดดงักล่าว บรษิทัจดัการจะดําเนินการ
ขออนุญาตเปลี"ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน ;% วนันับตั !งแต่วนัถดัจากวนัที"ครบ
กําหนดเวลาให้แก้ไข เมื"อได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั !งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดมิโดยพลนั ทั !งนี!เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั "งการเป็น 
อย่างอื"น  

(6) หากผูด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุน หรอืขอ้มลูอื"นใดที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวม
ไปเปิดเผยโดยมชิอบ เพื"อก่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนรวม หรอืบรษิทัจดัการ หรอืมบุีคคลอื"นได้รบั
ประโยชน์ใด ๆ อนัเนื"องมาจากการเปิดเผยที"ไม่เหมาะสมดงักล่าว หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตั !งผูดู้แลผลประโยชน์นี!ได ้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
;% วนั โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะต้องรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจดัการ และ/หรอืกองทุนรวม 
รวมถงึค่าใชจ้่ายที"เกดิจากการที"บรษิทัจดัการตอ้งตดิต่อกบับุคคลอื"นที"เกี"ยวขอ้งกบัการเปลี"ยนผูด้แูลผลประโยชน์ดว้ย 

(7) เมื"อมผีูใ้ดเสนอหรอืยื"นคํารอ้งต่อศาลหรอืหน่วยงานราชการที"เกี"ยวขอ้งในส่วนที"เกี"ยวกบัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 
(ก) เพื"อเลกิกจิการหรอืเพื"อการอื"นใดที"คล้ายคลงึกนั หรอื (ข) เพื"อฟื!นฟูกจิการ ประนอมหนี! หรอืผ่อนผนัการชําระหนี! 
จดัการทรพัย์สนิ ชําระบญัชเีลกิกจิการ หรอืรอ้งขออื"นใดที"คล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั หรอืในอนาคต หรอื
ตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตั !งผูด้แูลผลประโยชน์นี!ไดท้นัท ี

(8) เมื"อหน่วยงานหรอืองค์กรของรฐัมคีวามเห็นเกี"ยวกบัการปฏบิตังิานของผูดู้แลผลประโยชน์ว่ามคีวามผดิ หรอืประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บรษิัทจดัการทราบหรอืประกาศเป็นการทั "วไป บรษิัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญา
แต่งตั !งผูด้แูลผลประโยชน์นี!ไดท้นัท ี
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ในทุกกรณีการเปลี"ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื"องจาก
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. $%,% รวมทั !งฉบบัแก้ไขเพิ"มเตมิ กําหนดใหก้องทุนรวมต้องมีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ดังนั !น ในกรณีที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมดหน้าที"ลงตามเงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นั !นต้องทําหน้าที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรพัย์สนิและ
เอกสารหลกัฐานทั !งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรอืตามคําสั "งของบรษิัทจดัการ หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื"นใดที"จําเป็น เพื"อให้การโอนทรพัย์สิน และเอกสารทั !งหลายเป็นไปโดย
เรยีบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสรจ็สิ!น และภายในเวลาอนัสมควรที"สามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนื"อง 
 

ในกรณีที"สญัญาแต่งตั !งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ!นสุดลงเนื"องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญาหากบรษิัทจดัการยงัไม่
สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารบัมอบงานได้ภายในวนัสิ!นสุดสญัญาดงักล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัต้องปฏิบตัิ
หน้าที"ตามสญัญาแต่งตั !งผูดู้แลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั !งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่โดยผูดู้แลผลประโยชน์
รายเดมิมสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาที"ผูดู้แลผลประโยชน์นั !นได้
ปฏบิตัหิน้าที"จนถงึวนัที"ผูดู้แลผลประโยชน์ไดส้ิ!นสุดการทําหน้าที"เป็นผูดู้แลผลประโยชน์รวมทั !งค่าใชจ้่ายใด ๆ  ที"เกดิขึ!นจรงิ
เนื"องจากการปฏบิตัหิน้าที"ตามสญัญาแต่งตั !งผูดู้แลผลประโยชน์นับตั !งแต่วนัสิ!นสุดสญัญาเป็นต้นไปจนกว่าบรษิทัจดัการจะ
แต่งตั !งผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏบิตัหิน้าที"ดงักล่าวได ้

 

ในกรณีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิ!นสุดลงผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งรวบรวมและโอนทรพัยส์นิทั !งหมดและเอกสารหลกัฐาน
ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที"มาแทนหรือดําเนินการอย่างอื"นตามคําสั "งของบริษัทจดัการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. รวมถงึการดําเนินการใด ๆ  ที"จําเป็นเพื"อใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทั !งหลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย
ภายใน ;% วนัทาํการนับจากวนัที"การเป็นผูด้แูลผลประโยชน์สิ!นสุดลง 
 

 

สถานที"เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

 

ธนาคารซติี!แบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพมหานคร 
เลขที" 339 ถนนสุขมุวทิ อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ 02-788-2000 

 

ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรกัษาทรพัย์สินไว้ที"สํานักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที"บรษิทัจดัการแต่งตั !งขึ!นหรอืที"สาํนักงานของผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่  
 

อย่างไรกต็ามในกรณีทรพัยส์นิที"ลงทุนเป็นอสงัหารมิทรพัยบ์รษิทัจดัการจะทาํการเกบ็รกัษาโฉนดที"ดนิหรอืหนังสอืรบัรอง
การทําประโยชน์ หรอืหนังสอืแสดงกรรมสทิธิ #หอ้งชุดและสญัญาซื!อขายอสงัหารมิทรพัย์สญัญาเช่าหรอืสญัญาโอนสทิธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัย์หนังสอืกรมธรรมป์ระกนัภยั ไวท้ี"สํานักงานของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมยกเวน้ในการ
เกบ็ทรพัยส์นิที"โดยสภาพไม่สามารถเกบ็รกัษาไวท้ี"ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ 
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ผู้สอบบญัชี 

 

นายสงา่ โชคนิตสิวสัดิ # ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที" 11251  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบเีอเอส จาํกดั 

เลขที" 179/74-80 อาคารบางกอกซติี!ทาวเวอร ์ชั !น 15 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์0-2344-1000 และ 0-2824-5000  โทรสาร 0-2286-5050 

 

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

เลขที" 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชั !น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 02-686-9500 

 

 

ประวติัการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรบั 

 

เมื"อวนัที" ;7 กุมภาพนัธ์ $%%& สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไดม้หีนังสอื ที" กลต.ฝค.
$7+/$%%& เรื"อง การเปรยีบเทยีบกรณีปฏบิตัไิม่ชอบดว้ยกฎหมาย แจง้ว่าบรษิทัจดัการ มกีารดําเนินการที"เขา้ข่ายเป็น
การปฎิบตัไิม่ชอบดว้ยมาตรา ;;* และมาตรา ;$% (;) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
โดยสรุปดงันี!  
 

1. ระหว่างวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที" 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ มิได้จดัให้มรีะบบงานการ
จดัการลงทุนที"มกีารกํากบัดูแลการปฏบิตังิานที"เหมาะสม เพื"อใหก้ารจดัการลงทุนเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมไิด้ตรวจสอบและสอบทานอสงัหารมิทรพัย์ก่อนการลงทุน 
(Due Diligence)  

2. ระหว่างวนัที" 17 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัที" 27 กุมภาพนัธ ์2556 บรษิทัจดัการในฐานะบรษิทัที"รบัจดัการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ # เมอร์เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์เคียว) มิได้จัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื"อนไข และวธิกีารที"คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และมไิดจ้ดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตาม
โครงการที"ไดร้บัอนุมตัจิากสํานักงาน กล่าวคอื มไิดค้วบคุมดูแลใหผู้ค้ํ!าประกนัรายไดป้ฏบิตัติามสญัญาคํ!าประกนัรายได้
ตามเงื"อนไขของโครงการ   
3. ระหว่างวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที" 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวธิกีารที"คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคอื (1) มไิดค้วบคุมและตรวจสอบ
การเบกิจ่ายเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(2) มไิดต้รวจตราสภาพอสงัหารมิทรพัยท์ี"กองทุนรวมลงทุนทุก ๆ หนึ"งปี 
โดยจดัทําทะเบยีนรายการทรพัยส์นิที"กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เขา้ไปลงทุนใหถู้กต้องและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
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(3) มไิดจ้ดัทาํสญัญาคํ!าประกนัรายไดแ้ละมไิดต้ดิตามควบคุมดแูลใหผู้ค้ํ!าประกนัรายไดป้ฏบิตัติามสญัญาคํ!าประกนัรายได ้
(4) มไิดเ้ปิดเผยขอ้มลูในโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี!ชวนใหถู้กตอ้ง   
 

โดยบรษิทัจดัการไดย้นิยอมรบัการเปรยีบเทยีบตามที"คณะกรรมการเปรยีบเทยีบพจิารณาตามการประชุมเปรยีบเทยีบ
ครั !งที" 1/2556  วนัที"ประชุมเปรยีบเทยีบ  27 กุมภาพนัธ ์2556 คาํสั "งเปรยีบเทยีบที" 12/2556 

 

 

การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

 

บรษิทัจดัการปฏบิตัติามกฎหมายหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ คาํสั "ง หรอืหนังสอืเวยีนตามที"ไดแ้กไ้ขหรอืออกโดย 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการจัดตั !ง
คณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื"อพิจารณาในรายละเอียดที"เกี"ยวข้องกับการลงทุน และมีผู้ดูแล
ผลประโยชน์คอยสอบทานการทาํงานของบรษิทัจดัการอกีดว้ย 

 

โดยทางบรษิัทจดัการ ได้กําหนดให้มนีโยบายการกํากบัดูแลทางด้านต่าง ๆ เช่น การจดัทํารายงานความขดัแย้ งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏบิตังิานดา้นธุรกจิจดัการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิจดัการลงทุน เป็นตน้ 

 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

บรษิทัจดัการปฏบิตัติามกฎหมายหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ คาํสั "ง หรอืหนังสอืเวยีนตามที"ไดแ้กไ้ขหรอืออกโดย 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์อย่างเคร่งครดั 

 

 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี"ยง 

 

บรษิทัจดัการปฏบิตัติามกฎหมายหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ คาํสั "ง หรอืหนังสอืเวยีนตามที"ไดแ้กไ้ขหรอืออกโดย 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด นอกเหนือจาก
คณะกรรมการการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัจดัการไดกํ้าหนดใหม้ฝ่ีายกํากบัดูแลและฝ่ายบรหิารความเสี"ยง ที"สาย
การรายงานและกํากบัดูแลที"แยกออกจากคณะกรรมการการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์แต่ขึ!นตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และของกลุ่มพรนิซเิพลิ ไฟแนนเชยีล และกลุ่มซไีอเอม็บ ี
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รายการระหว่างกนั 

 

รายชื !อบุคคลที !เกี !ยวขอ้งที !มกีารทาํธุรกรรมกบักองทุนรวม 

 

ไม่มบุีคคลที"เกี"ยวขอ้งที"มกีารทาํธุรกรรมกบักองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที"เกี"ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี" บรษิทัจดัการโดยตรง หรอื
ที" website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทน เนื !องจากการที !กองทุนใชบ้รกิารบุคคลอื !น (Soft Commission) 

 

ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื"น 

 

 

ค่านายหน้าทั "งหมดจากการที !บรษิทัสั !งซื"อขายหลกัทรพัยฯ์ 

 

ไม่มกีารรบัค่านายหน้าจากการที"บรษิทัสั "งซื!อขายหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

แนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธอิอกเสยีงและการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผู้ถือหุน้ของ
บรษิทัต่าง ๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  
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ส่วนที" 3 

 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการ 
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ข้อมูลทางการเงินที"สาํคญั 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยส์มยุบุรี  
สาํหรบัรอบระยะเวลาตั !งแต่วนัที" 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที" 30 มิถนุายน 2562 

 

สรุปมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวม ณ วนัที ! 30 มถุินายน 2562 

 

มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิ 530,892,856 บาท 

จาํนวนหน่วย 82,800,000 หน่วย 

มลูค่าต่อหน่วยลงทุน 6.4117 บาท 

 

 

ขอ้มลูเกี !ยวกบัการกูย้มืเงนิของกองทุนรวม ณ วนัที ! 30 มถุินายน 2562 

 
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1 % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ 

 เงนิฝากธนาคาร                 8,239,320  1.552 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 ที"ดนิ พรอ้มสิ"งปลูกสรา้ง โรงแรมสมุยบุร ีบชี รสีอรท์  536,800,000 101.113 

อื"น  ๆ 

 ทรพัยส์นิอื"น 2,931,840 0.552 

 หนี!สนิอื"น (17,078,304) (3.217) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ       530,892,856 100.000 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี!ยคา้งรบัแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

รายงานประจาํปี 2561   48 

รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทุนในตราสารแห่งหนี" เงนิฝากหรอืตราสารกึ !งหนี"กึ !งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครฐัไทย  - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-  

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-  

 (ข) ตราสารที"ธนาคารที"มกีฎหมายเฉพาะจดัตั !งขึ!น ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ั "งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ!าประกนั 8,239,320 1.552 

 (ค) ตราสารที"มอีนัดบัความน่าเชื"อถอือยู่ในอนัดบัที"สามารถลงทุนได ้(investment grade)  - ไมม่ ี-  - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารที"มอีนัดบัความน่าเชื"อถอือยู่ในอนัดบัตํ"ากว่าอนัดบัที"สามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารที"ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื"อถอื 536,800,000 101.113 

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี!ยคา้งรบัแลว้   

 

 

 

รายละเอยีดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื !อถอืของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ!า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื"อถอื 

 จํานวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตั >ว  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิลงทุนใน โรงแรมสมุยบุร ีบชี รสีอรท์ - - N/A 828,000,000 536,800,000 

 อสงัหารมิทรพัย ์       

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารซติี!แบงก ์เอน็.เอ. - - N/A 8,239,320 8,241,351 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี!ยคา้งรบัแลว้    
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ค่าใชจ้่ายที !บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ สมุยบุร ี

สาํหรบัระยะเวลาตั "งแต่วนัที ! 1 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที ! 30 มถุินายน 2562 

ค่าใช้จ่ายที"เรียกเกบ็จากกองทุน * จาํนวนเงิน ร้อยละของ 

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน  3,696.57 0.626 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  740.94 0.125 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 616.09 0.104 

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย     

   -  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั !งแรก  -  - 

   -  ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั !งแรก - - 

ค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมาย 875.91 0.148 

ค่าภาษโีรงเรอืน** 12,514.00 2.119 

ค่าสอบบญัช ี 902.00 0.153 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ - รายปี 104.76 0.018 

ค่าประเมนิทรพัย ์ 125.71 0.021 

ค่าเบี!ยประกนัภยั 290.37 0.049 

ค่าวารสารและสิ"งพมิพ ์ 11.79 0.002 

ค่าแปลเอกสาร 18.00 0.003 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6.51 0.001 

ค่าใชจ่้ายอื"น ๆ 5.53 0.001 

   รวมค่าใช้จ่ายทั !งหมด *** 19,908.18 3.370 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง  ๆ ไดร้วมดว้ยภาษมีลูค่าเพิ"ม ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื"นใดใน
ทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                 ** สาํรองค่าภาษโีรงเรอืนรอบปีภาษ ี$%&' และ $%&; 

                 *** ไม่รวมค่านายหน้าซื!อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที"เกดิขึ!นจากการซื!อขายหลกัทรพัย์  
 



 

 

 

 

  

 

รายงานสถานะการลงทุน 

รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด ์

ตั !งแต่วนัที" # พฤษภาคม $%&# – 30 เมษายน $%&$ 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต งบการเงินที"ได้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

44 อาคาร ซีไอเอม็ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพ 10330 

    โทรศพัท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th 

  



 

��������	�
�����	�������
	�������

�

���������

����������	�����������������



����������	
����������������
�
�

������ �	
��������������������������������������������� �
�
�

���������
�

����������������������������������������������������������� � !��������"#�$�%�&��'��������������������
(�����)�*+���	�������,-,�./0.�$�'�����%1���������$�'��'$������%��1�����2� ��3���%���%������4%�	��5����
5����)6�7����'�1�6�85����5�&����������������������
�

��������������������
�

��������������������2�'���%���
� ��%���(�����)�*+���	�������,-,�./0.�
� ��2�'�������'����%����������(�����)�*+���	�������,-,�./0.�
� ���1�9���%����1�����2� ��3���%���%�������
� ��$�%�����2��)��$2��������������:��1�����2� ��3���%���%�������
� ����'$������%�1�����2� ��3���%���%�������
� ������������������)�1�6�8�1�����2� ��3���%���%������$�'�
� ������5����2�4���������8;���)�1�6�8$�'������5���
)���
)��<�

�

��� !"����#�$����������
�

��������9%�2=���5����5�����5����5�&����������8;��6�������%;�������������9%�����9�7��������
6�������%;������� ������8;�5�����5��������������7�����������������������������6���2������'���������
��5������1���%��������(����� �2�'����;�;����8;�7������)���)�����������5����������������)�1���%4%��
�>��;�;����8;�7���'�����;�2	��>��$�'��������9%�2=���5�5��6�������%;��%�����������(�
)��<�?@) ��2��925��
����1���%�������3 ����������;
)�������&����������8;���)��������9%�����������$�'����'�����
)�7;��2� ���(A�7����
$�%�6������������������
�



��%����&���"������������
�

��
) ���1�6�87����5�����6
���
)��5����<���)������1�6�8��)��%5��%�����������)���� �2�'����;�;�������������7����
5���������������1������%2����������������9%��1���
)���������3 �������(�7������������5��������������
4%���$�'7����$�%�6��������������������3���3 ���������9��9%�$�%�6������$��5�������1�������
)���������3 ��
�

��%����&���"������������ ��'������������
�

���������	�
������	����	�	����������������
�

�

����	@��4���������8;���)�1�6�8����.,*�$�'������5�
2�'����������������B�(�����)�*+���	�������,-,�./0.�
���������7����������������$�%�%�����6����5�:���
�1����/*0,C���������$�'��%�����)� ��9�����%�@3�����
����������1����0D,0���������
�

���������7����������������2�'���%����)%�����6���
 �����7��������2���56���#��'����:��(�24>6�
�E�����������$�'��2��(�7����2�'���������4��$���
�

����%���6�����������7��������� �������%�������
	��2�'������6�4%��� �2�'������6�����'�
�

���5�%���7�$�'2�'��(�����)�1�6�8�2� ���
)�����)����
���6��������������7�����������������?@) �	��2�'����
%���:����9%�� FGHIJK�LMMNIOHP#��
�

���5�%���7�$�'2�'��(�����)�1�6�8?@) ���'�����
���6��������������7�������������������	@�����9%��
6���;���$�'��5��6�%�%�?@) ������(����2�'�>�:������
�	����)5�3�46������6�������	7�����������'$����9%��
5��%6��$������	@���5����5��$����)9����6�����)���
7���)��3 �� �2�'����9%��1���%��5��6�%�%��'$������%
�1����������������)� 1����2�'������6��4%������(����
��5����5��$��������:��5���&��������6�����)��
������5��%������������������%����$�'����>��6�����
�

��%�����)� ��9�����%�@3�����������������%�������%��
������9%�6���;���?@) ��2� �����'�������6��5������
������6����)�%���$�'5�����6��%���
�

���2�'��(�����)�1�6�8��3 ����������'��������2� �
���'�1�6�85�����������7����������������5����6�
��5�:����%����3����������@�5�������
)����3 4%��Q��'�
�

�

���������7������������������3���%	��2�'������6��
4%��� �2�'������6�����'���)9%����6������;���$�'�
��6�(����5���;����� �2�'����;�;���$�'��2�'�����(��
7������3 ��
�
��������9%�2�'����6���� �6�������	�6���2� �����'�
$�'6���2� ������$�'5�����6�(����5�����
�� �2�'������6��
�

��������9%�������������2�'�����$�'5��������6��
��5�:���7���������������������8;�������������	���
�� �2�'����4%�5���$�'���	��7��;���%������)�����
6������5���������:����2�'������6�$�'���5�&��
��)7;�7����2�'�������6�����������7�����������������
��	@��%���5���������������)��������������������
��)7;�7����2�'������6��?@) ���	@�����9%�6���;���$�'
5�����$�'6��7;�����7�����;����)���)����������88��;���
���4��$��������6����������� �����������������9%����	��
�� ��������������������
)�7��9%�6����)�7�7�6��
����'���6��6��	���$�'6��	��5�������������
��)9%��������� �2�'�����
�

��������3 ���������9%����	��7��;���%���7���
) ��
��%�����)� ��9�����%�@3��������������$�'9%����61��:�����
�������3�����&�������������� �2�'��������'��
�

����:�����%�������5���������������%��������$�'
2�'��(�����) �1 �6�8����� ���� ���%���������6��
����'��7��'%����)������9%��



�
��	(�%����
�

�� �������������������2� ��� ������%;��5���������
)���������
)�2�'���%���������?@) �������7�������2�'�1�2� ��
$5�9����	@����������$�'����������� ������8;���)����7���������3����������6�%�����������'9%����������2�'�1�2�
>����������)7������������ ������8;���3 ��
�
6�����������������5�����������9��6���6���	@��������
)�$�'��������9��9%�7��6���;
)���)�5���������
)��
�
6�������%;���������������)���)���
)��������5��������������6
���������$�'�����(����������
)���6����%$���
��)�����'�1�6�8���������������
����6���� ���)9%����������5�������������������
�2���=���������
)������$�%�
��������)� �%5�����������������2�����'�1�6�8��
�9����
�
��
)���������9%�����������2�'�1�2� ���������������29%��������$�%���������)� �%5������������ �����2� ����'�1�6�8�
��������5����
)������
)��%����������� �������������������
�

��������$�������	
�������������������)������������
�

�� ��������������������������)�����%;��7������%�1�$�'�1���������������������3 �4%�	��5���5����)6�5��
��5�&����������������������$�'�����%;�����)�������6�6��>��7���)�� �����������������������(����1��2� �
��
)�7�������	��%�1������������)2��-������$�%���������)� �%5�����������������2�����'�1�6�89�����'���%������
�����5��
������%���%��
�

7������%�1������������� �����������������������%;��7����2�'����6�������	��������������7����
%1��������5����
)����2� %�����
)����)���)�������%1��������5����
)��� 5��6������'��#�$�'���7;���(A������8;�
�1��������%1��������5����
)�����$5��� ��������������������6��5�3�7���)�'���������������
����%%1���������
��
�9�������	%1��������5����
)��5��929%���
�

�� ��������������������������)7������%����%�$���'�����7������%�1�����������������������������
�



��������$�������	
��������)���������������������
�

���5������������������ �5	�2�'��6���
)�7��9%�6���;
)���)����������5����������������4%���2��-������
$�%���������)� �%5�����������������2�����'�1�6�8��
�9���9�����'���%�����������5��
������%���%�$�'�������������
�� ������8;�?@) ���6���������������������%���6���;
)���)����������5�����6
�6���;
)���)�7��'%������$5�9��9%�
�2��������2�'��������2=���5����5�����5����5�&����������8;��'�����	5������������)� �%5�������������
����2� ����'�1�6�8��)������9%�����92���������)� �%5������������ �������%����������� 5��
������%���%$�'	
����
�����'�1�6�8��
)�6�%���(����������5�����9%�����������)� �%5�������������$5��'���������
����������������'����
5�����5�%���7�����-�R&�������� �7;�����������������3 ��
�
7����5����������������5����5�&����������8;����������9%�7;�%�����������)���� �2�'����;�;��$�'��������5
$�'��������)���� �2�'����;�;��5��%���5���������2=���5�����������������	@��
�

• �'��$�'2�'����6�����)��������$�%���������)� �%5�����������������2�����'�1�6�87����������9�����'���%
�����������5��
������%���%����$��$�'2=���5����5���:����5�������
)�5������5��6�����) ��
�������3��$�'9%�����&����������8;���)�������$�'����'����
)��2����(A�7����$�%�6������������������
6�����)����)9������������)� �%5�����������������2� ����'�1�6�8?@) ��2� ����������������5�'������6�����)���
��)���%��������%���%���
)�������������5������)����������� ����6�%����2���$2������������&������5�3�7�
�'������$�%�����������$�%���������)9��5��5����������������
����$���$?����6�6��>��7��

• �1�6������7�7��'�����6�6��>��7���) ���)�����������5��������
)����$���:����5�������)
����'������	�����(��$5�9��7;���
)��5	�2�'��6�7����$�%�6������5��6����2�'���:���������6�6��
>��7�������������

• 2�'����6������'������4���������8;���)�� ������������������7;�$�'6������5���������
2�'��(��������8;�$�'����2� %�����������)���)�����?@)���%�1��@3�4%��� �������������������

• ���2���)����6������'��������7;���(A������8;��1��������%1��������5����
)������� �������������������
$�'�������&����������8;���)9%��������2����6��9��$�������)�����'�1�6�8��) ���)������5����(���
�
�	�����(���)����2� ���5�7�����%�������������������1�6�85��6�������	�����������7����%1��������
5����
)����
�9���	����������9%�������2����6��9��$�������)�����'�1�6�8���������5�������9�7����������
�� ������8;������������4%�7����������5	@�����2� %���������7������������)���)��������
�	������2� %���%������
9����������6������������������'�2��)��$2��92�������2������������@3������������&����������8;���)9%����
��	@�����)7������������ ������8;�������������������9���5�����5����(���
��	�����(�7����65����2����5�
7����������5������%���%1��������5����
)����

• 2�'��������1������46�������$�'��
3���������������4%������	@�����2� %��������������$�%�������
$�'��5����(�7���2$����)� 1�7��������1�����������4%�	��5���5����)6���



��������9%��
)��������� ���������������������)���������5$�';�����������5�����5����)9%���$��9��
2�'�%����)������1�6�8��)��������5�������	@�������������)������1�6�87��'�����6�6��>��7�?@) ����������
9%���7��'�������5�����������������
�
��������9%�7��6 1�������$���� �����������������������������9%�2=���5�5������1���%��������(��)���)��������6��
�2� �����'$�'9%��
)��������� ���������������������)����6��������:���3���%�5��%����
)���
)�?@) ����������;
)����
����5�����)��66�>�������������(�����'��5��6���2� �����'�����������$�'��5������)��������7;���
)�2������
9��7������������%6���2������'�
�
�����
) ����)�
)��������� ���������������������������9%������(���
) ��5����<���)������1�6�8��)��%7����5������
���������7��%2�������$�'�1���%�2� ���
)���1�6�87����5��������������9%��:������
)���������3 7����������
�� ������8;����$5��S������
�������6��9��7���2� %���5����:��('���)������
)��%���������
�7��	�����(���)����
��)�'���%�@3���������������(���9��6��
)������
)��%������7����������������������'�����'�1�%�����������	
6�%���(�9%����������5������'������'��7��������������2�'4�;��5�����9%�������:��('�������
)����
%��������
�
�
���R���9���?��5����T���6��2����������������1���%�
�
�
�
�
�
��)���*���������$�+�

�� ������8;�������8�5�����)�UU./U�
�����������6��
..������6���,-,�./0.�



��������	�
�����	�������
	������

�����

������������	�������������� �

������� � ������� !
�	�"�#� �� ��


��������

�����������	
�������������������������
������������������������� � � !�������� !�"�#������
����
$%�&��'���(����)����
$ � ��� *� �� "���*���#�
��+$,�)�-)�,����.''�.'��(/�'(/�01,	�'�� "�"������ 2
�3'��(4	5/�.''�.'��(/�'(/�01,	�'�� "�!!"���� 2
�)�-,.)�.)��)0���, "#���*� "����*"

��������	5/� ����#�  ��*�!

��	
�������� �#��*�"�"!� !""�!��� ##

���$
��

�)�-,.)��,�.)� "" "��*!#�!�"  �#�#��#�
�.,��(4	5/�.''�.'��(/�'(/�01,	�'�� "�"������ 2
��(4
��	5/� !�!�� ���#!

��	���$
�� "������ �#  �#*���*"


��������
��%� � ���*����! !���"*!��� 


��������
��%��

����(/+$,���.'63 ,75	��)0�������
�����������������)0���3��)��)0��&�"����� * ����������� �����������
1$���
&
� * ��*��"���"##� ��"*��� ��#��


��������
��%� � ���*����! !���"*!��� 


��������
�����)	��)0������ !8#""� �8 #� 
.9�0���)0�������(/. 9��)�%�,0��4���$�:�0��
�4�;( ����)0�� ���������� ����������

�������;�&'	���'���������,�"��7<�� ���;= �
)0���</�1	���'������(4
!



��������	�	
��	��

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

��� ��� ��� ��� ������ ������

�	
��	�������	���
�������� ������!�"#

��������	
����������	���������
��������������������������������
���������� �!�"#�$�����

������"��
�%�����������
���&'	�
(&�
�%����)��*���+##",-.�$�����$�

������$�
������
 ����(%����)������)�!�(�����/	

�/�����)����
��0

���������/�1�&'	��)�
�23����4���� -"-+555+555 -"-+555+555 ��.+-55+555 .5�+655+555 �55 �55

�$��	
��	�������	���
������� -"-+555+555 -"-+555+555 ��.+-55+555 .5�+655+555 �55 �55

/��(�/$3��)�
��������&�/�	���"�07��"���8 ��!��/�7�9
����������

%�	���$����	���
�������������&

	����%���������&�'�	
��	��

(�$���&)�*+��
,��������������

��-��� �.�-/��!
0��� ��������	�.�-/��	
��	��

#



��������	�
�����	�������
	������

������������

��������� ���������

�	��� � �� ��

����!"���#����

���������	
�� �������� ���������
���������	���� ���� �����

��	����! ������� ��������

$%&'!"%�

�������	������������� ��� �� ��������� ��������
�������	����!" ��"#$!$%�&'�
�( �� ������ ������
�������	�������)&	���� ��� �� ������� ������
�������	����*+
�
�, ��������� ������
���-
������./� ���������� ���������

��	$%&'!"%� ���������� �������

($%&'!"%�)"���#����
��*� 0���������1 0���������1

����(�����)
��*�"�����#����

������02��)3�143)�+)�/� �5���	�+�26�����	5+�$5)3� � 0����������1 0���������1

��	����(�����)
��*�"�����#������+� ���	%�����,-� 0����������1 0���������1

��(#�#�)
��*�&�
��������
��*�"����������� 0����������1 0���������1

7���	783%�&���5����	5+�-�7��� � 965 � 	%: �4�*�7�6/52�55����	5+����


�����.� 
�-�
�������+�/0�	�1��������������

�



��������	�
�����	�������
	������

���
���������������
��������
����

������� � ������� !

�	���"� �� ��

��#����$%�
��������
����&����'������%��(��)���

����������	
��������������� �����������
 �����������


��	������ ���
������!"	 #�$%�&�� �'(����&������� � �)��)������
 �����������


��#����$
����%�
��������
����&����'������ �����������
 �����������


��#����$*��
��������
�����(��)��� �����������
 �����������


�����#*	+�����,-,.#�/��0! )�����)���� )����������


��������
�����+����
�,��� ����������) )�����)����

1%�	&1/�0�2�34�4���&�����1���,��,5'�,��,&06 ���.�1�'"��3��4���&����!(


'������ 
�,�
���������-.�	�/������������ �

�



��������	�
�����	�������
	������

��������� ���������

�	����� �� ��

����
����
� ��� ���	�!������

���������	
����	�������	
����������������� ������������ ������������
��� ��!� ��������"#$%&�������	
����	�������	
�����
'''�������������()��* ����	�	
��+�)#����
'''�����#���������
'''�,�� -&��� �����.� �����.�
������$���
�	
���-"� ��+#/���$%&����������
� � .��.������ �0��������

������"#$%&�������+�)1/��2/�1)���� ���������-"��-"�3$),���� �4�4������� 5
������"#$%&�����6�(�-&,7"����������-"��-"�3$),���� �4�..4����� 5
���������1/��2)�/���/���/3�(�)� 4��0�� .��0�.
���������	�������,7"� 4���.� 4��.0�
�����"#$%&���������1/��2)�/��1)���/�� 4��������. �����.4��
�����"#$%&�����������)�(�-&,7"����������-"��-"�3$),���� 4�4������ ���.���.���
�����"#$%&���������(�-&	�,7"� �0� �0�����4�

����
�"#$%&'#�(�� ���	�!������ �4��0��4��� �����.������
���	��� ������+�)�,�� -&� ����4 ����4

����
�
��)�"#$%&'#�(�� ���	�!������ �4��0������ �����04���.�

����
��*������������+����
�"*�*�(
��)� �4��0������ �����04���.�
���	�8�!��������-� ��/����	�'9'3��:)��- 4������0�� 0������00�

����
��*������������+����
��,����
�-�'� ��������� 4������0��

(#���(:
��!�, � ��������(�)�'4�';%�'��'��* �	/3�(�%"�$,�� �������-&

������
����
��


!����'� 
�-�
�������.�/0�	�1��������������

4�



��������	�
�����	�������
	������
���	���������
��������������
� �!

�����"� 
�#�
�$�������%&�	�'������()(�*+,*

�()(�*+,* �()(�*+,- �()(�*+,& �()(�*++. �()(�*++/ �()(�*++0
�� �� �� �� �� ��

���	��1���$��������2��������3
��������	
������
����	�� ������ ������ ������ ������ ���� �� �������
���!"�#���$%�&���'&�((�&(���(���)
�	
*+(,���!"�#���$%�&���'&�((���)
�	��
�� #������' #������' ������ #������' #������' ������
,,,,,(-�!�#.�"
�	'
�/0(�".12	3�4��)!��0(�".12	&�(0)�	�)
�	 #������' #������' ������ #������' #������' #������'

���!"�#���$%�&���'&�((�&(����)
�	
�2)��2	 #����� ' #������' ������ #��  ��' #��� ��' ��� ��
5�(,,,0)�	��	6�&��� 7 7 7 7 #������' #������'

	�� �
��������
��4�
�#�"�  ����� ������ ������ ������ ������ ���� ��

����
��������5�2�$���3
��4����	�� �
��������
��4�
���'���6����������"� �2������3 #�������' #�������' ������ , #��� ���' #������' ��� ��

����
��������������
� �!������	��"���������	���	���
� �!
��������	
������
����2	�� ,#*�
' ���8���8��  ��8�� 8���  ��8���8���  ��8���8��� ���8���8��� ���8�� 8���
9������+	.9)���$%�&����+���9��������	
������
��
,,,:�+0;��/��45+��)�� ,#��9��4' ������  � �� , #������' ��� �� ������ ������
9������+	.9)���!"�&�((���)
�	��9��������	
������
��
,,,:�+0;��/��45+��)�� ,#��9��4' ������ ������, ������, 7  ����� �� ���
9������+	.9)&-�	+	:�+0;��/�:�+)	-2 �5	�(.9)(��<=29.��0)�	�)
�	�45+��)��
,,,��9��������	
������
��:�+0;��/��45+��)�� ,#��9��4' 7 7 7 7 7 7
��������	
������
��:�+0;��/��45+��)�� ,#*�
', ���8 ��8 ��  � 8� �8� �  � 8���8��� ���8���8��� � �8���8��� � �8���8���

5���05����4(9*)*(��0)�	$	5	��,��,:1),��,0�> 	��+	5	1/).9))*(��0)�		�2
��



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

���

�
%� &'�	()����*��

�
�����	
�������
���
����������
� ��������	
�������������	����� ���!"���	��"�����
�#�$���%&%��''(�)��*�+��
��
�,��	�����)$
���
-.��/0 	�����	
����"����� �12 	�)�������3�/
��$���!"�
������	��	���	��.���	-.��
	,����	��	+�	4�5+*/.���	4	�����
���
�����6����7�6���82" �/
�����9����"��	���$�
������9	4	+�	1��/�
��$.����

����:�
7;/)<$��=�
�	����
��-.���/�
7�4	��
/
���������
)
�-
��
�
7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?��@; 93!��	+��.���	
��4�5+1�������	*�9-�+�:	�$�
����	�82" �3!��	+��.���	��

9��.��A�%'A�1���	+��.���	��"��������	�� �����
�
��!"���	��" ��?��B&�����	��%&%��''?������	
��*�9��������	�/.�"�	6!"����,�	����	$7��

���
�,����
�.���
����-.��.���.���
��������������	
�������
���
����-�����

���:�C ����
��$����������/0 	�������	
��
�����
���
����������
���
�
�
�D���.���
���������
�����	��
�	8����.��,������/0 	�
�D�������
�����	
������
�D�������
���)����:	�$�
8��� 
-�������0	%��%��/0	@; 9�;-.@./
�)�6	�1�������	
���
�
��!"���	��"������D��	��%&%�'?���
�D�������
*�9-�9���
��������	�/.�"�	6!"����,�	����	$7��

���
�,����
�.���
����-.��.���.���
�����������
�D���.���
���������
�����	�8�*���0���E�
�	8����.��,�������/0 	���
�D��
�.���
���������
�����	��
�	8����.��,������
�
����
���		� *�9
����
�	��������@; 9��� ,�	��1���
�D�������
���!"���	��"��������$���%&%��'?��
�

������������
�
7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?�������	
����1����	���,�	�	��FG%���.9�	����-.�����
.�.�4	�	�
����
��:������
�,��	�	��	,��
��/� � 	����	��"�(>���3�	��	��%&%��'?���/0 	�,�	�	�GG%(>�.9�	������+��*
�0�����
�
�D���.���
���������
�����	��
�	8����.��,�����82" ��/0 	�
�D�������
�����	
��4�9$ ,�
��
���+���,�
���+��
$+�469�+��4	��
�,��	�	��	�+��H���!"�4�9�����	
�����
3�,��	�	��	*�9��+���+��	!"���-.�$+�469�+���+��H����+��$!	
�.��4�9�
�D�������
���!"������	
����<��$.+����������82"�4	/������	�����	*�9
��6,�
��	� $!	���@; 9�6+�
������
$
�39�	-.9�����	� 	����
���		� �2�����,�12 	��������I�	��"�+������	
�����,��	�	��	�+��	!"���



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�(�

�
"� �+�������,-��

�
	)������
��56���",�$�5��"4694	��
����,�����
���	1�������	
���������+�*/	� �
�
" %� ��./���0�������������

�
����
���		� *�9����,�12 	����.����
��56���" 
��
����"�*/<��4�9�
�
�6��55�����
��56� ��%&%��'A(��
82" �����$���32����
I�	��

����	�����
���	��"���<��4�9�
�
�6��55�����6�6����56���%&%��'AG�-.�
19��,��	�1��$7��

���
�,�����.���
����-.��.���.���
�����+��9����
����,�-.�	,��	�
����	����
��
���	<��4�9�
�
�6��55����.���
����-.��.���.���
�����	�����	� ����
���	*�9����,�12 	����.����7J�
-.�
;/-����"�,��	�4	���
I�	��
��56�K�����"��>?��
!"������
��56�,��
�������
��"�,��	�	:�
����K����9�	
��
.���	������
���	�.����$!������.���/
����
��.���������	.���	����,�*
1����	���-����
�/.�"�	-/.�
�	�
������:�����
�-���	��-.�19��;.-.����
�+�	�����
���	��",�$�5��*�9����,�4�9�/0	
;/-����"��;
7�
���/
���&$7��

���
�,�����.���
����-.��.���.���
������
�
����
���	*�9����,�12 	)��469��7J�
�$���	����4	��
����;.$+�1����$�/
����1������
���	�����9	�
!"����"
�:����4		)������
��56�4	.,����3��*/�
�
��
����,�����
���	4�9��$.9������.����
��56���"
��
����"�*/4	/
���&*����,��	�4�9469/
���7��

�����56���",�$�5-.���
469��.���	��1��@; 9�
���
82" �����,�12 	����
���	��
4	��
	,�	)������
��56�1��
�����	
��*/3!�/L������-.��9���/� ��@��
!"����
469��.���	��1��@; 9�
���
��
!�$���8��89�	��
!����"������
19�����I�	-.�/
���7��
��"��	��,�$�5�+�����
���	4	��������/
��������
���	19���"�'�
�
����
���	K���<�D�����BD����,�12 	�������
���	����#������"�/0 	<�D�*���4	�
7���"���	! �$���
1��-�9���	�
!�����
��$���4	��<�D�-���+����	4�9469����
���	����#����K���<�D�*���/0	�.���
�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�A�

�
"� �+�������,-����+���

�
" "� 	��1�����,-����	������������	��1������������������	������������2)�����3�	

	��1����������&'���
�
�%�%�� ���
I�	��
��56�K�����"����
/
��/
��4��+�82" �����@.���$��469,��
��
��
�����.���56���"�
�"��9	

4	�
!��.����	��" �����
�$���%&%��'?����"����
�/.�"�	-/.���+�����
�,�$�5-.����"��19�����
�����	
����
�
���
I�	��
��56��K�����"�G��/
��/
����'?>�� �
!"������
�-���	��
�
���
I�	��
��56��K�����"�G��/
��/
����'?>��*�9����
/
��/
����
�/� ��@�19��;.���"��������"������
��
�/.�"�	-/.�4	�	� �	1�������
��"����12 	�������

���������	�� ���"�/0 	
����
��"�/0 	���	�
-.�
����
��"*�+46+���	��
�
@; 9�
���
1���
�D�������
*�9/
����	-.�����
7��+����
I�	��"/
��/
��4��+����.+��19���9	*�+��
@.�
�����"��	��,�$�5�+������	
�������9	�
!"����
�/� ��@�19��;.��
�

�%�%�� ���
I�	��

����	�����
���	-.���
��$������
I�	��

����	�����
���	��"����
/
��/
��
-.�K���4��+��"����
/
���&-.9��-�+� ��*�+��@.���$��469�
�
�%�%�%�� <���6�6����56�*�9/
���&���
I�	��

����	�����
���	�K�����"��'��
!"���
��*�9����55��

��"� ,����.;�$9��82" �����@.���$��469,��
��
��
�����.���56���" �
�" ��9	4	�
! ��.����	��"��
����
�$���%&%��'?�������	
��*�+*�9	,����
I�	4��+����.+����3!�/L������+�	��	���$��469�
�
���
I�	��

����	�����
���	����.+����469-�	-.����.�����
I�	��
��56�����+�*/	� �
�
���
I�	��
��56��K�����"��M��/
��/
����'?>�� �
!"���
��*�9�
�
���
I�	K���4��+	� �9������.����
�+��
��*�9��
��
; 9��!"���
$��$��4	�	$9��
!��
���
*�9
)�	*/���.;�$9��82" �-	�$��1����
$��$��*�9	,���469-�	-	�$��1��$�����" ��-.�
@.���-�	��"469��;+�����



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�'�

�
" � �+�������,-����+���

�

" "� 	��1������������������	������������2)�����3�		��1����������&'�����+���
�

�%�%�� ���
I�	��

����	�����
���	-.���
��$������
I�	��

����	�����
���	��"����
/
��/
��
-.�K���4��+��"����
/
���&-.9��-�+� ��*�+��@.���$��469���+���
�

�%�%�%�� <���6�6����56�*�9/
���&���
I�	��

����	�����
���	�K�����"��'��
!"���
��*�9����55��
��"� ,����.;�$9��82" �����@.���$��469,��
��
��
�����.���56���" �
�" ��9	4	�
! ��.����	��"��
����
�$���%&%��'?�������	
��*�+*�9	,����
I�	4��+����.+����3!�/L������+�	��	���$��469�
��+���
�

��

��
; 9
��*�9�9��/L���������.����
,�$�5�'�1� 	��	�����+�*/	� �
�

�� 
����55���"� ,����.;�$9��
�� 
���-�+.�<�
���"�9��/L�����4	�55��
(� �,��	�
�$�1��
����
4	�55��
A� /�	+�	
�$�1��
����
4�9���-�+<�
���"�9��/L������-.��
'� 
��
; 9
��*�917���"�����
�
0�� 	��
/L��������-�+.�<�
���"�9��/L�������
�

��
�/.�"�	-/.���",�$�5�����:�/L�����4	/������	*�9-�+�
E �	$9��
!��
���
��"-���+����	-�+	,���1��
����	����9��
��
; 9
����
-����	�-.���
4�9

+�	.��
!���
4�9+�	.�<���.������
�$�����55����9��3;�/�	+�	*/���-�+.�
��$�/
����1��-�+.��	$9��
!��
���
�

E 
��*�9������9��3;�
��
; 9�
0�12 	��+���

��
; 9
��*�9<��4�9���
I�	/������	�����"����
-�	��$���@�	-/
�9������@.���/
���
���6+	����	�;�4����
4�9+�	.�<���.���
$+�:

��	�����"�,��	����@.��
/L�������	�$+���:��$���,��
0�1��@.��	��/0 	�9	��E�
�,�	�	���	1� 	�,"�1���"����-�	@�	-/
���9��3;�
��
; 9
��*�9���*�+*�9��$�����"����"��
	��,�$�5��"���.��
����
�

E �����"
��
; 9
��*�9�������
�/.�"�	-/.�*/��������N�
��*�9���/
��<���"4	/������	
��
; 9��
7���.�4���.��	2"��7���	� 	���55�������9���/.�"�	�/0	
��
; 9
��*�9�.��6+�������55��
�
!�4	�
7��
���	19���

E ��19��,��	�4��+��"�K���������,��
��
��*�9�����
4�9��:����

��/
���	�$+�:

��	���
�
�"�-
���"*�+���
3�
���$!	*�9�-.��55�O��1���

E �	!"������/0	���
I�	K���4��+�2�����
�/� ��@�19��;.��"���"����12 	��
�

@; 9�
���
1���
�D�������
*�9/
����	-.�����
7��+����
I�	4��+����.+��19���9	*�+��
@.�
�����"��	��,�$�5�+������	
����



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�?�

�
" � �+�������,-����+���

�
" "� 	��1������������������	������������2)�����3�		��1����������&'�����+���

�
�%�%�� ���
I�	��

����	�����
���	-.���
��$������
I�	��

����	�����
���	��"����
/
��/
��

-.�K���4��+��"����
/
���&-.9��-�+� ��*�+��@.���$��469���+���
�
�%�%�%�� ���
I�	��
��56�K�����"����
/
��/
���82" �����@.���$��469,��
��
��
�����.���56���"

�
�"��9	4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?����"���"��19����������	
��-.������	
��
*�+*�9	,���3!�/L������+�	��	���$��469�
�
���
I�	��
��56��K�����"�A>��/
��/
����'?��� �
!"��������
���
������!"���
.���	�
�
���
I�	��
��56�K�����"�A>�*�9����
�:����4�96����	���"�������
)�	�����
���
�����
��!"���
.���	*/�����56��!"	H��
!�)�	�����56��!"	H����/0	�����
���
������!"���
.���	
���,�*�9�0�+���!"�����
�/.�"�	-/.���
469��	1�������
���
����	� 	)�����.��I�		��	�	�
��
�/.�"�	-/.�4	��
469��	������12 	��!"������
���
�����19���!"�	*1��
!�� 	����
�19�
��!"�	*11�������
���
������!"���
.���	���
�/.�"�	-/.�4	$����� �4��������+��������
*�+���������"��	��	�	�+�������
)�	�/.�"�	/
��<�1���	�
����	� 	�
�
@; 9�
���
1���
�D�������
*�9/
����	-.�����
7��+����
I�	4��+����.+��19���9	*�+��
@.�
�����"��	��,�$�5�+������	
����
�

�%�%�%(� �.�+����
I�	��

����	�����
���	��"���"��19������$
!"���!������
���	��"����@.���$��469
,��
��
��
�����.���56���"�
�"��9	4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?(�/
�����9��
���
I�	��
��56�-.����
I�	��

����	�����
���	����+�*/	� ����
I�	��

����	�
�����
���	�.�+�	� ���
3	,���469�+�	��	��"��@.���$��469�K���,��
��
��
�����.���"�
�"�
4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?��
�
���
I�	��
��56��K�����"�(�� �
!"�����
-��
����
�$
!"���!������
���	�
���
I�	��

����	�����
���	�K�����"�G� �
!"�����
�/� ��@�19��;.�$
!"���!������
���	�
���
I�	��

����	�����
���	�K�����"�F� �
!"����$
!"���!������
���	�
�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�G�

�
" � �+�������,-����+���

�

" "� 	��1������������������	������������2)�����3�		��1����������&'�����+���
�

�%�%�� ���
I�	��

����	�����
���	-.���
��$������
I�	��

����	�����
���	��"����
/
��/
��
-.�K���4��+��"����
/
���&-.9��-�+� ��*�+��@.���$��469���+���

�

�%�%�%(� �.�+����
I�	��

����	�����
���	��"���"��19������$
!"���!������
���	��"����@.���$��469
,��
��
��
�����.���56���"�
�"��9	4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?(�/
�����9��
���
I�	��
��56�-.����
I�	��

����	�����
���	����+�*/	� ����
I�	��

����	�
�����
���	�.�+�	� ���
3	,���469�+�	��	��"��@.���$��469�K���,��
��
��
�����.���"�
�"�
4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?����+���
�

�.�+����
I�	��

����	�����
���	4��+����.+��19���9	���	,���469-�	-.����.�����
I�	
��
��56�����+�*/	� �
�

���
I�	��
��56��K�����"��>�� �
!"����	� �����;5-.��	� ;5�
���
I�	��
��56��K�����"��>'� �
!"�����
��56�,��
�����	.���	4	�
��
�	� �

���-.��
��
��	�
���
I�	��
��56��K�����"��>?� �
!"�����
��56�,��
�������
��"�,��	�	:�
����

����K����9�	��
.���	�
���
I�	��
��56��K�����"��>G� �
!"�����
-��
����
-.���
�/� ��@�19��;.�

���,��
���$
!"���!������
���	�
�

���
I�	��
��56��K�����"�(���
!"�����
-��
����
�$
!"���!������
���	��,��	��.����

���"�������
-��
����
�$
!"���!������
���	�/0 	�	� �	�
!�+�	1����9�1���-.���
�
����.��	�
���������
���	����	� �	�����
���	����
I�	��
��56�K���	� 469�����
�
���/
��<��$
!"���!������
���	4	���1��@; 9����$
!"���!������
���	��!"�����/0 	�	�
����
�����
���	��	� �	�����
���	�-.��
��
��	�
��32���
���/
��<������� �����	/�	@.��
@.�,�*
-.�1����	��"���"��19���-.�3�	��
7���"� ,�4�9�	�
���������
���	-.��	� �	
�����
���	�9������.���	�
�

���
I�	��

����	�����
���	�K�����"�G��
!"�����
�/� ��@�19��;.�$
!"���!������
���	�,��	�4�9
�����	
���9���/� ��@�19��;.��!"�4�9@; 9469����
���	���
3/
����	���"�����$�����	��,�$�51��
�$
!"���!������
���	��"���+�I�	���
���	-.�@.��
�,��	�	1�������	
���-.�.��D7�-.�

����1��$�����"����"����12 	����$
!"���!������
���	��"�����	
���/� �
��
���+��
��
�����.�

����	-.��7���	� 	
��
�����.�
����	�
���� �-	������
�
���
$�����"������.+���



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�M�

�
" � �+�������,-����+���

�
" "� 	��1������������������	������������2)�����3�		��1����������&'�����+���

�
�%�%�� ���
I�	��

����	�����
���	-.���
��$������
I�	��

����	�����
���	��"����
/
��/
��

-.�K���4��+��"����
/
���&-.9��-�+� ��*�+��@.���$��469���+���
�

�%�%�%(� �.�+����
I�	��

����	�����
���	��"���"��19������$
!"���!������
���	��"����@.���$��469
,��
��
��
�����.���56���"�
�"��9	4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?(�/
�����9��
���
I�	��
��56�-.����
I�	��

����	�����
���	����+�*/	� ����
I�	��

����	�
�����
���	�.�+�	� ���
3	,���469�+�	��	��"��@.���$��469�K���,��
��
��
�����.���"�
�"�
4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?����+���
�
���
I�	��

����	�����
���	�K�����"�F��
!"����$
!"���!������
���	��.+��32���
���/
��<�

����
���
����;.$+����
���
����
�	�
���������
���	-.��	� �	�����
���	���
$,�	�7
��
�9��$+�1���	�
���������
���	�-.���
��56�/9����	$�����"�������+�*/	� �
�
E� ��
���/
��<�
����
-.���
����;.$+��

E� ��
���/
��<�
����
-.���
����;.$+��	�
���������
���	/
��<��
��
�	� 
-�+�����/0 	��/
��<�*�9-�+�
�$���	����,��	+����;.$+�����:

�@+�	�,�*
�
!�
1����	��;.$+�����:

�@+�	�,�*
1����	��0��
0��!"	�)��12 	��;+���)���.:�
���1��
�����	
��4	��
�����
�	�
���������
���	-.�.��D7�1���
�-���	����
�55�1���	�
���������
���		� 	�

E� ��
���/
��<�
����
-.���
����;.$+��	�
���������
���	/
��<��
��
��	�
�9������;.$+��9���;.$+�����:

�@+�	�,�*
�
!�1����	�)�������	
�����
3�.!��

��
; 9�	�
���������
���	/
��<��
��
��	�9���;.$+�����:

�@+�	�,�*
1����	
��0��
0��!"	)��*�+���
3)�	*/�/0	�,�*
�
!�1����	4	<���.���

E� �	� �	�����
���	���/
��<�
����
-.�����;.$+��9����:�
�$���	����,��	+�������9	
�	� �	�����
���	��"�9������;.$+��9���;.$+�����:

�@+�	�,�*
�
!�1����	��
!�
�����	
����.!������;.$+��9���;.$+�����:

�@+�	�,�*
�
!�1����	��!"��19���!"�	*1�
��"�,��	��

E� �
��
�	���	:����/
��<�-.�����;.$+��9����:��;.$+�����:

�@+�	�,�*
�
!�1����	�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�F�

�
" � �+�������,-����+���

�

" "� 	��1������������������	������������2)�����3�		��1����������&'�����+���
�

�%�%�� ���
I�	��

����	�����
���	-.���
��$������
I�	��

����	�����
���	��"����
/
��/
��
-.�K���4��+��"����
/
���&-.9��-�+� ��*�+��@.���$��469���+���

�

�%�%�%(� �.�+����
I�	��

����	�����
���	��"���"��19������$
!"���!������
���	��"����@.���$��469
,��
��
��
�����.���56���"�
�"��9	4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?(�/
�����9��
���
I�	��
��56�-.����
I�	��

����	�����
���	����+�*/	� ����
I�	��

����	�
�����
���	�.�+�	� ���
3	,���469�+�	��	��"��@.���$��469�K���,��
��
��
�����.���"�
�"�
4	�
!��.����	��"�����
�$���%&%��'?����+���
�

E� 19��,��	���
�9��$+��.+��32���
��56�,��
��@.1����	�9�	�$
�����"$���+�������12 	�+��
�	�
���������
���	��"� ���;.$+��9����:�
�$���	����,��	+����
!��	�
���������
���	
/
��<��
��
�	� ��"� ���;.$+��9����:��;.$+�����:

�@+�	�,�*
1����	��0��
0��!"	�.;��	� 
����55��6+��-.��	�
������"�������<�
�@;���	�����	�	�6!"�-.��55�$, �/
���	�
�����
���	�)��*�+�,��/0 	�9��
�4�9����������
7��9�	�$
���12 	�+�	������	
����
�9������
7���
�/.�"�	-/.�4	$�7<���$
���1���	�
���������
���	�/0	��
�����
4	-�+.�
�������,��	���:���
���$+��@!"���
�9��$+�-.���
$,�	�7��:������� ���"-�9�
���
��"-���+����	*/�)����19�����9	,��
��.;��	� ��
$9��
!��	�
������" ��������55�
<��4�9���
I�	��

����	�����
���	K�����"��'���"*�+����$�/
�������"�������
�����
���	��"��	��,�$�5�-.�.;��	� ����55��6+����469��:���
��+���+����PQRSTQUQVW�XSSYZ[\]��
4	��
����
7�$+��@!"���
�9��$+��

�

E� ��
��56�/9����	$�����"�������3�/
��$���!"�-��@.�
���4	����
���	�82" ��������
����

���
�
���
$�����"��1�������	
����"469�$
!"���!������
���	4	��
�����

I�	��/� ���"����12 	���$�����"��	� 	H�82" ����+�@.�
����+��,�*
�
!�1����	���
!�
�,�*
1����	��0��
0��!"	�4	�
7�1�����	.���	4	�
��
��	��"�����	
���.!��-��
��
�/.�"�	-/.��;.$+�����:

�4	�,�*
1����	��0��
0��!"	����:���
����.+�����/9�����
4	��
-��32��
���1���$
!"���!���"469/9����	$�����"��<��4�9��
��56�/9����	$�����"��
��!"�4�9����$����19�4�32����3�/
��$�-.�@.�
�����"����12 	�

�

@; 9�
���
1���
�D�������
��;+
���+����
/
����	@.�
���1����
	,����
I�	�.�+��$
!"���!�
�����
���	K�����.+�	� ��469�/0	$
� �-
��



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�>�

�
" � �+�������,-����+���

�
" �� ����)����4��
�����	�������

�
���	.���	4	�����
���
����-���9���;.$+�����:

���
�D�������
�,��	�
�$�����:

�1�����	.���	
����.+���7���	��"4	����
���	���-
���"*�98! ������
���
������)��469
�$���	�����
8! ������
���
����
����.+���-.����,��	�
�$�����:

�1�����	.���	����.+���7���	��"4	����
���	���3��*/)��469
�$�/
����	
)��@; 9/
����	��
���"*�9
���	��������$7��

���
�,�����.���
����-.��.���.���
�����82" ��
�D�������

�����4�9����
/
����	$+�4��+�����/� 	��-�+��	��"����
/
����	$+���!"�8! ��
!��6+������
���
�����-.��
���4�9����
����	��
/
����	$+����/� 	��-�+��	��"����
/
����	$+�$
� �.+�����
�D�������
��*�+-�+��� �
�
�D��/
����	$+��
�����	
��4�
���	2" �4�9/
����	$+������
���
�����
!���:���
�6+������
���
����
�������	����+����	���$
� ��
�

�,�*
�
!�1����	��"� ��*�+����12 	�����
�/.�"�	�;.$+�����:

�1�����	.���	4	�����
���
������3;�
��
; 9�
4	���,�*
1����	4	�����"�����
�

" 5� ����
�2)������������6����
��
�
���	�-.�
����
�������+����	�
��32����56����	O������
�������:	�$�
�-.����	.���	
���� 	�
��"��<��$.+��;��82" �������*�+���	����!�		��-�+��	��"*�9���
�

" #� )(�����36�-6�
�
.;��	� $+��6+�
��
; 9�
�"�-
��9���;.$+����4�-�9��	� �-.�������;.$+��+����9���,�	�	���	��"��.!���;+����9���
$+��@!"��	� �����;5�82" �/
���7�����
����	���$���.!��7���	� 	/� �$+��@!"��	� �����;5�����32��
@.�+��
���+��
�$������56�1��.;��	� $+��6+��/
������������;.$+���"$���+���*�9
�����.;��	� $+��6+���	� ;5�
��"����12 	
���+��/� ��
��
; 9*�94	���,�*
1����	)��3!��/0	+�	�	2"�1��$+�469�+��1�������	
���
�

" $� ������('��*�'2)�364-'06��
�

��*�9$+��6+�����55��6+��,��	�	��	��	�2�4	���,�*
1����	)��469��:��9	�
��.�������55��6+��
�
������ �
��
��
; 9�/0	
��*�9�����7J�$�$9��)��$,�	2�32����
������� ���"-�9�
���
�
$+�469�+��
��
; 9�����7J�$�$9���



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

���

�
"� �+�������,-����+���
�

" 7� 89�����*�'�
�
�����	
��	� �/0 	�����	��"*�9
����
����9	<�D����	*�9	�����$$.4	/
���&*����2�*�+��,�
��<�D����	*�9�
	�����$$.��	�2�*�94	����
���		� �

�
�� �����	.	()36����:��	�

�
��
���+�*/	� -��32��$
!"���!������
���	��"� ���;.$+��9���;.$+�����:

��,�-	������:���
/
���7�;.$+��$���-���+��
1��
����19��;.���
3-��*�9���	� �
�
19��;.
������"���*�9-�+�
�$��	�8! �1����*�+�9��/
��/
����4	�.����"��<��$.+��,��
���	�
�����
!��	� �	��+��

�������	��
19��;.
������" ���*�9-�+�19��;.�!"		����	!����
�$��	�8! �1��82" �
����;+4	
���������"���
3�����*�9)���
���

�*�9-�+19��;.
�$��.�����
!�)���9����*�9-�+�19��;.��"$ ,�	�7�����
�$��.����,��
���	�
����	� 	
�
!��	� �		� 	��

19��;.
������" �(�*�9-�+�19��;.,��
���	�
�����
! ��	� �	82" �*�+*�9�9��������19��;.��"���
3�����*�9����.����
�19��;.��"*�+���
3�����*�9��

�
��
���+�*/	� -��32��	�
���������
���	��"� ���;.$+�-.�
��
; 9�9���;.$+�����:

���
�
� ���	������� ���	�������
� � ! �"#$"� � ! �"#$%�
� &'�	()����������� &'�	()�����������

� ��� ���
� � �

���	.���	4	�����
���
����� '(?^M>>^>>>� ?>�^A>>^>>>�


��� '(?^M>>^>>>� ?>�^A>>^>>>�

�
�����	
��469��:���
���$
������
$��.��
�-���	�4	��
�,��	��;.$+�����:

�,��
���$
!"���!������
���	�
�
4	
���+��/� �*�+����
)�	
����

���+��.,����6� 	1���;.$+�����:

��



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

���

�
5� �+�����06��������;)��

�
19��,��	��	)����-.���:���
�+�����	/�	@.-�+@; 93!��	+��.���	��/0	���	� �
�
�� 4	�
7���"�����	
������,�*
��:�4	-�+.�/� ������	
�����+�����	/�	@.4�9@; 93!��	+��.���	*�+	9����+�
9��.��F>�

1���,�*
��:���"/
��/
��-.9�1��
��/� ��56���,�*
��"/
��/
��-.9�����$����+���,�*
��:���"����,�*
��"� ��*�+
����12 	�����
/
����	$+��
!���
����	��
/
����	$+������
���
�����
!���:���
�6+������
���
����

���� �/
��/
���9��
����
�!"	���-	������",�	����	$7��

���
�.���
����-.��.���.���
�����,��	��
��!"�4�9��$.9�����3�	����	�1�������	
���
�

��� 4	�
7���"�����	
�����,�*
��������	
������+�����	/�	@.4�9@; 93!��	+��.���	����,�*
��*�9�)����

�+�����	/�	@.���������9��*�+�,�4�9�����	
���������1����	�����"�12 	4	
��
�����.���56���"����

�+�����	/�	@.	� 	�

�
4	��
����
7��+�����	/�	@.�39����	/�	@.
���+����.��"��/
���&�+���+��	+��.���	
���+��/� ��56����;.$+��
�,"���+��
!���+�����>%�>����������	
����	��:���"��*�+�+�����	/�	@.4	$
� �	� 	�-.�4�9�����	/�	@.����.+��
��!"�	,�*/�+��
��������	/�	@.��"��4�9����
�+��4	���� 	/� ��56��
�

#� ���	.������,-����
�3�,�&'�
		��1�2)���4-'��)�����0�
�
�����	
������
/
���7��
�����56��-.���
46919�����I�	��"���"��19�����������
7�4	�	�$��@.1��/
���7��

�����56����*�+�
����@.��"����12 	�
���/
���7��
�����56�-.�19�����I�	��"��$�����"����+���/0	�
�,�$�5�
��"����/0	����4�9������
/
��/
�����$���.!�1���	�
����-.��	� �	4	
��
�����.���56��	9������	� �
�
<�=� 	()36����:��	&������)����4��
�����	�������

�
�;.$+�����:

�1�����	.���	4	�����
���
����82" �*�+����
8! �1��4	�.��8! �1��$.+�������;.$+�)��469��

����
7��
�-���	�4	�	�$���"$���+���*�9
����������
���
����$��.��9�����
���"���������$�����"����"
���"��19����� �	� �����	
��469@; 9/
����	��
�4	��
/
����	
�$�1�������
���
�����
�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�(�

�
#� ���	.������,-����
�3�,�&'�
		��1�2)���4-'��)�����0���+���

�
<&=� 36�;>������
�
��0�
(,�

�
�
�D�������
*�9����
7�$+��@!"��	� �����;5��!"�4�9��9�	32���
�9��$+�.�1��.;��	� 82" ����"����	���
/
���7��
@.1����	��	�/0	@.�������
��".;��	� *�+��$������
34	��
6,�
��	� �$+��@!"��	� �����;5	� 	
�/0	@.�������
��"�
�D�������
*�9/
����	�
�-���	�*�.�19�4	�	�$��82"���
/
����		� 	��;+�	�! 	I�	
���"�����/
����
7�4	����1����
���������3���������
7���"� ,�4�9�
���
!�
���*�9�+�������
@��	��
6,�
��	� �-.���
����
7�-	�)	9�1���.���
�

$� ��0����3�	�
����4�
6��&������
�
���3�/
��$�1�������	
���4	��
�
���
��	1��@; 93!��	+��.���		� 	���!"��,�
�*�982" �$������
34	��

�,��	�	��	��+���+��	!"��1�������	
�����!"�
9��@.���-�	�+�@; 93!��	+��.���	-.��/0 	/
�)�6	��+�@; 9��"���
+�	*�9����!"	�-.���!"��,�
�*�982" �)$
�
9��1����	��"��������!"�.��9	��	�����
���	1����	�
�
4	��
�,�
�*�9�
!�/
��)$
�
9��1����	������	
�����/
��	)������
�+�����	/�	@.4�9���@; 93!��	+��.���	�
��
$!	��	4�9-�+@; 93!��	+��.���	���
����	+��.���	4��+��
!���
1���
�����	��!"�.�<�
��	� �	��"�������12 	��
�

7� ����)����4��
�����	�������	�3����:��	��
�
���	.���	4	�����
���
�������
�$�����:

��7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?��-.���%&%��'?��/
�����9��
��.������
���	� �
�
� � ! �"#$"� � ! �"#$%�

� ��� ���
� � �

���	.���	4	�����
���
�����9	/� � ?>�^A>>^>>>� ?A?^?>>^>>>�

�1����	���:���"� ��*�+����12 	�����
/
����	
�$�
���+��/� � �?A^?>>^>>>�� �A'^�>>^>>>��

���	.���	4	�����
���
����� 	/� � '(?^M>>^>>>� ?>�^A>>^>>>�

�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�A�

�
7� ����)����4��
�����	�������	�3����:��	���+���

�
��!"���	��"��M��
�#�$���%&%��''(������	
��*�9.���	4	�����
���
�����)
�-
����
��$���������
� �
��
����/0 	
)
�-
�1	���MM��9���82" �/
�����9��������"��	��,�	�	�'�-/.���	! ���"
��/
���7��(�*
+ ��G���
����������$�
��
���	! ���"469��4	��$�
/
���7��'^GG�%M?���
�����
����6�����-�+	, ���9���?%'����
����"��,�	��$��������

��+��	, ���9������
�
��32���"���
3�$���/0 	�,�	�	���	
���M�M�.9�	������"��	-.���$�
����.+���� ���;+��"��
�.1��"��?_�A�8������	9��
�.�	��,��.-�+	, ���,��<�����������������
�D#
�:�	��
�
,��
��/� � 	����	��"��(>���3�	��	��%&%��'?�������	
��*�9�+��9��@; 9/
����	
�$���
��*�9-�+��
�D����
��.�������
-����
8�.��,�����/
����	
�$����	.���	4	�����
���
��������.+��)��469��:�����
7����
��*�9��`a\ZRV�XSSYZ[\]��
82" �*�9�����@.
��1���;.$+�/������	1��
��*�9��:�)������
7����
�����.�/
���7��
�?�/� �-.��;.$+�/������	
1���	�
�����7�� 	/� ��"�?����
����	.���	��"��(��BD<�$���%&%��'?����
/
����	
�$�����.+��46919��;.��"*�+���
3
�����*�9��"��	��,�$�5���/0	���-/
4	��$	�$��
/
����	�;.$+�������	
���2�*�9���/
��<���
����;.$+�����:

�
����.+����;+4	
�����(�1��.,����6� 	�;.$+�����:

�������
I�	��

����	�����
���	�K�����"��(��
!"�����
����;.$+�
����:

���
�
7���	��" �(>���3�	��	��%&%��'?�������	
��*�9/
���;.$+����	.���	4	�����
���
�����/0 	
�$�����:

�4��+�
�;.$+��'(?%M�.9�	����-.���	�2�1����	��:���"� ��*�+*�9����12 	������	.���	*�94	���,�*
1����	,��
��/� �,�	�	��
?A%?�.9�	�����
�
7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?�������	
�����55��6+��,��	�	��	��
�����.��(�/� ����
�D��������
� ���6�
��
����,�����
�
�����.��6+��� �-�+�������$���%&%��'?��32���	��"�(���
�#�$���%&%��'?A����" ���"��19�������
4�9�6+������
���
�����
�6����7�6���82" �/
�����9����"��	���$�
������9	4	+�	1��/�
��$.����
����:�
7;/)<$��=�
�	����
��-.�
��/�
7�4	��
/
���������
)
�-
��)�����	�
������"4�9�6+�����55��6+��,��	�	��	����.+���7���	��"�(>���3�	��	�
�%&%��'?�����+�4�9����
��*�9$+��6+�1� 	�,"�4	�	�$����	� �
�

� )'����
� �

$
��,��	�<��4	���/� � G%�>�
$
��,��	�
���+�����/� �b�(�/� � G%M>�
�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�'�

�
7� ����)����4��
�����	�������	�3����:��	���+���

�
&������������	��	()36����:��	�
�
�
�D�������
*�9���4�9����
/
����	�;.$+����	.���	4	�����
���
����)��@; 9�6�"��6�5��
/
����	�;.$+���
���
��@; 9/
����	��
����82" ��/0	@; 9��"*�9
����

��
��������
I�	��6�6��-.��/0	@; 9��/
����
7�4	��
/
����	�;.$+�
4	�����
���
����/
��<��������	�@; 9/
����	��
�*�9
����	)���
��+��
�D�������
���!"����3�/
��$�4	��


����	�����
���	��
�D�������
���4�9����
����	��
/
����	�;.$+���"����,�)��@; 9/
����	��
���
�D�������

-.�@; 9�;-.@./
�)�6	�����	�
���	��
-.�@.��
/
����	�;.$+�4	-�+.������56��82" ���$.9�������	��"

����	1�������	
���
�
19��;.�.����"@; 9/
����	
�$�4694	��
/
����	�;.$+�����:

�
������"�(�*�9-�+����
�$��.��
�-���	�����
7����
/
��<�:�
����3�	��"�� �)$
���
�$������
34	��

9���
�-
��*�9��.��$;+-1+��
��32����
�@.���-�	�
��"*�+��$�����"���82" �4	��"	� @; 9/
����	*�9�,��	����
�$��.��
�-���	�,��
���
�����	��"� ,���
/
����	
�$��
��;+��"���
�
9��.�����)������
7�������
�@.���-�	1����	:���

�I��.������$�����"�������
�.������
��
�
���
��
�����
�-.����<��$.+���
�
��
�/.�"�	-/.�4	�;.$+�����:

�*�9����
���$
���������	��"4	
����	)���
�D�������
-.�@; 9�;-.@./
�)�6	�1��
�����	
���4	
���+����
����	19��;.��
�D�������
	,��	�
����	����I�	��
/
����	$+����@; 9/
����	

�$���
���!"��:���������1����
�/.�"�	-/.�1���;.$+�����:

��
�
�����	
��*�+����
�/.�"�	��$	�$��
/
����	�;.$+�4	
���+��/� �



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�?�

�
7� ����)����4��
�����	�������	�3����:��	���+���

�
�����3����3�	�6��*��&��&'�
		��1��)��4���3���.�
�
� ;)������6��
� 	()36����:��	�
� ����	&?��@<)�)�=�
� � ! �"#$"�

� )'����
� �

����3��)�� �
������
�$��.�.�.�
9��.��>%'>� ��%'>�
������
�$��.����"�12 	
9��.��>%'>� ���%�>��
� �

����;)���2��0���)����� �
������
�@.���-�	�����
.���	.�.�
9��.��>%'>� �A%?>�
������
�@.���-�	�����
.���	���"�12 	
9��.��>%'>� ���%>>��
� �

����������+�&����*�'36�-6� �
������
���
����)�1��
��*�9$+��6+�.�.�
9��.��>%'>� ��(%G>��
������
���
����)�1��
��*�9$+��6+����"�12 	
9��.��>%'>� �(%F>�
�

A� ����
�2)������������6����
��
�
7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?��-.���%&%��'?�������	
�������	�-.�
����
�������+����	����	� �
�

� �����'�� �������������6��� �

� � � ! �"#$"� � � ! �"#$%� � � ! �"#$"� � � ! �"#$%�

� � ��� � ��� � �'��)�� � �'��)��
� � � � �

���	O��:	�$�
/
��<�����
����� � � � �

E�:	�$�
�8��� -�������0	%��%� M^�(F^(�>� �>^>F�^'AG� >%>'� >%>'�


�����	�-.�
����
�������+����	�� M^�(F^(�>� �>^>F�^'AG� � �



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�G�

�
B� 
6��&��;('�>���6��)������

�
7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?��-.���%&%��'?���	+��.���	��"��������	�����,��	+��-.�6,�
�-.9����,�	�	�
M�^M>>^>>>��	+����;.$+��
�*�9�	+��.���>������
�

����
�$.!"�	*��1���	+��.���	�����	� �
�

� � ! �"#$"� � ! �"#$%�

� � 0����� � � 0����� �

� � ��6��)����� � ��� � ��6��)����� � ���
� � � � �

�	+��.���	��"��������	�����,��	+��� � � � �

���-.�6,�
�-.9�� M�^M>>^>>>� M�M^>>>^>>>� M�^M>>^>>>� M�M^>>>^>>>�
� � � � �

����9	/� � M�^M>>^>>>� M�M^>>>^>>>� M�^M>>^>>>� M�M^>>>^>>>�

����,��	+���	+��.���	� E� E� E������ E������

���� 	/� � M�^M>>^>>>� M�M^>>>^>>>� M�^M>>^>>>� M�M^>>>^>>>�

�

����
�$.!"�	*��1��1����	��������	� �
�
� � ! �"#$"� � ! �"#$%�

� ��� ���
� � �

���$���.!��9	/� �� ���F^M>(^�AG�� ��(M^MGM^F>F��

�������
�.�.����:�4	�	�
������:������
�,��	�	��	
���+��/� � �GG^(>(^MFG�� �M>^F�A^((M��

���$���.!�� 	/� �� ��FG^�>G^�AA�� ���F^M>(^�AG��

�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�M�

�
%�� 36:��	����	�

�
$+�:

��	�����
�����
�$+�:

��	���@; 9�;-.@./
�)�6	��-.�$+�:

��	���	��������	�$,�	�7�9�����
�
����+�*/	� �
�
36:��	����	��0�����
�
�
�D�������
��*�9
��$+�:

��	�����
�����
��������	
����/0 	
����!�	4	���
�*�+���	
9��.���%>>��+�/� ��*�+
��
<�D��;.$+����"��<�D�:�
����K�����
!�<�D��!"	4�4	�,�	���������	��1���;.$+��
�����	��:�1�������	
���$,�	�7
)���
�D�������
-.�
��
��)��@; 9�;-.@./
�)�6	��
�
36:��	����	;('�(2);)���+�-���
�
@; 9�;-.@./
�)�6	�1�������	
�����*�9
��$+����-�	�/0 	
����!�	4	���
�*�+���	
9��.��>%'>��+�/� ��*�+
��
<�D��;.$+����"��<�D�:�
����K�����
!�<�D��!"	4�4	�,�	���������	��1���;.$+��
�����	��:�1�������	
���$,�	�7
)���
�D�������
�-.�
��
��)��@; 9�;-.@./
�)�6	���� �	� �*�+
��$+�469�+���!"	�H������"�����
��������6+	�$+�469�+��
4	��
,�
���	�
����1�������	
���
�
36:��	����	����������
�
$+�:

��	���1��	��������	$��4	���
�*�+���	
9��.��>%�>��+�/� ��*�+
��<�D��;.$+����"��<�D�:�
����K�����
!�<�D��!"	4�
4	�,�	���������	��1���;.$+��	�
������:�1�������	
���$,�	�7)���
�D�������
-.�
��
��)��@; 9�;-.
@./
�)�6	��
�

%%� ���������0�����������&'������
�
��$$.�
!������
��"���"��19����	��������	
�������32���$$.�
!������
��"��� ,�	��$��$�������	
����
!�3;�$��$��
)�������	
���*�+�+����/0 	����
��
!�����9����
!���;+<��4�9��
$��$���������	��������	
���
��32������
�
��"� ,��	9���"3!���9	������
�+���-.������
��"�/0 	�����
�+��4	�$
!��������	�	�����	� ��$$.�
!������
��"���"��19����	�
� ������32������

+��-.���$$.82" �3!��	+��.���	��"����:��������*�+�+�����
��
!�����9��-.������:��.��+���/0 	
�
�,�$�5��������	
���@; 9�
���
,�$�5��

���
�
!��	����	1�������	
����.���� ���6��4	$
��$
���
��"4�.96�������$$.����.+���-.������
��"���"��19�������$$.��.+�	� 	�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

�F�

�
%%� ���������0�����������&'��������+���

�
4	��
����
7�$�������	:�
���+����$$.�
!������
��"���"��19����	��������	
��-�+.�
����
������	
��$,�	2�32�
�	! ���1��$�������	:������+�
;/-������#�����
�
.��D7�1��$�������	:���������
��"���"��19����	�/0	���	� �
�

->�����9��� )��9.�3�	
�	���:��
� �

�
�D���.���
���������
�����	��
�	8����.��,����� @; 9�����
�����	-.�	��������	1�������	�
�

����
��"���
�,�$�5��������
��"���"��19����	�������+�*/	� �
�

��*�9-.�$+�469�+����"���
�,�$�5,��
��/� � 	����	��"�(>���3�	��	��%&%��'?��-.���%&%��'?�������	� �
�
� � ! �"#$"� � ! �"#$%�

� ��� ���
� � �

�
�D���.���
���������
�����	��
�	8����.��,����� � �
���$+�:

��	�����
�����
� (^?F?^'?G� A^�>�^�''�
���$+�:

��	���	��������	� ?�?^>F'� ?M(^?F��
�
���$���.!���������
��"���"��19����	�7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?��-.���%&%��'?�������	� �
�
� � ! �"#$"� � ! �"#$%�

� ��� ���
� � �

�
�D���.���
���������
�����	��
�	8����.��,����� � �
���$+�:

��	�����
�����
$9���+��� �M>^(((� ?'(^G((�
���$+�:

��	���	��������	$9���+��� A?^G��� �>M^F''�
� � �



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

(>�

�
%"� ��0����3�	�
�������������

�
%" %� ��00��3�	�
�����'��������

�
7���	��"�(>���3�	��	��%&%��'?�������	
���9���@6�5���$�����"�������
���	��",�$�5�*�9-�+�$�����"�����
���
������� ��$�����"���9�	��
4�9�	�6!"��-.�$�����"���9�	<��$.+���
�
3�	�
�����'��������������
�
$�����"��������
������� ��$!��$�����"����"�;.$+�1���$
!"���!������
���	���/.�"�	-/.�*/�	!"�������

�/.�"�	-/.�1�����
������� �4	�9���.����	�
���������
���	��"����,�4�9�����	
����$�����"�����
���
������� ��*�9-�+����	O��:	�$�
�
�
3�	�
�����'���4�'
���->���
�
$�����"���9�	��
4�9�	�6!"��$!��$�����"����"$;+�55����*�+/L���������55��82" ������@.�+��
�-���	�
��
����	�
���������
���	1�������	
���$�����"���9�	��
4�9�	�6!"��������$�����"��4	��
�����
�
���
��0�$+��6+�������	
����$�����"�����"�������
�
�������1���	�6!"���	!"�������.;�$9������
��������
�$����
��56�1���	�
������"
��
; 94	����.3!��/0	�;.$+�;���1��$�����"����"�������12 	�
�
3�	�
�����'�
8�3)6���
�
�,�	�	���	���"����+���������-��32���
�����
$�����"���9�	<��$.+����+��
��$���$����������
1��-�.+����	��	-��4�9��0	*�9�����	��"*�9
�����@; 93!��	+��.���	82"���������������

�1�������	
���
�

%" "� �����	.	()36����:��	�
�

�$������56�1���	�
����-.��	� �	�����
���	1�������	
���7���	��" �(>���3�	��	��%&%��'?���
�����"/
��L4	����
���	����;.$+�4�.9�$�������;.$+�����:

���	!"����������
������� �$.9��$.2�������
�
������ ��7����
��.��4	/������	�-.����,��	�6,�
�$!	<��4	
�����.���	4�.9�



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

(��

�
%�� &'�	()0�2���	
6�����

�
+�	��	�,��	�	��	*�93;��,��	�4�9
����	4	.��D7���������
����	<��4	��"	,��	�4�9@; 9��� ,�	������	4�
;����9�	��
�,��	�	��	�@; 9��� ,�	������	4�;����9�	��
�,��	�	��	����32���$$.��"���	9���"4	��
���


�
�����
-.�/
����	@.��
/L�������	1��+�	��	�,��	�	��	�82"�����
7��+��/0	@; 9��"� ,���
����	4��6���.���:��
�
�����	
���,��	�	��	4	+�	��	���:�
���$!����
.���	4	�����
���
����-.��,��	�	��	4	/
���&*����+�	� 	

��*�9-.�$+�469�+�����+�	��		� ��/0 	����.1�������	�����"-��4	���,�*
1����	����	� 	�2�*�+��$����,��/0 	�
4	��
-��19��;.�,�-	����+�	��	�
�

%5� 8��;(�����
�
�����	
����<�
�@;���	��"���9���+��$+�:

��	�����
�����
�$+�:

��	���@; 9�;-.@./
�)�6	��-.�$+�:

��	���
	��������	�����!"�	*1��"
���4	�55��
!���	�2�19���.��
�

%#� 3��C'���'���
�
<�D�)
��
!�	-.���"��	�
�
��!"���	��"��A���D��	��%&%��'?>������	
��*�9
���	��!�-�9�/
����	<�D�)
��
!�	-.���"��	���"�����,��
��/� ��%&%��''?�
32���%&%��'?>������&��.	$
���������+���4	��	��"�M��BD<�$���%&%��'?>������	
��*�9�!"	$,�
9��1�4�9����
7�
/
����	4��+-.�$,�
9�����:
7�����.+����
9���� �*�9
����	19��;.4�9���@; 93!��	+��.���	*�9�
��4	��
/
�6���
@; 93!��	+��.���	$
� ���"��_�'?>�
�
��!"���	��" ��>�� ���$���%&%��'?>������	
��*�9
���	��!�-�9�$,�6� 1����
/
����	<�D�)
��
! �	-.���"��	��
�����&��.	$
��������)��6� 1��4�9�����	6,�
�$+�<�D�)
��
!�	-.���"��	���"����������"�	����	��9��	9���"
/
����	*�9�
���,�	�	������	��"�9��6,�
��(�^A'G^F('�����-.������	
��*�96,�
����	�,�	�	����.+��4�9�����&��.	$

���������
���
9��-.9���!"���	��"�(������$���%&%��'?>�-.�*�9��	�2��/0 	$+�469�+��*�94	���,�*
1����	,��
���
/� � 	����	��"�(>���3�	��	��%&%��'?��



��������	�
�����	�������
	���������
�	��������������������

������� 
���
������������	�������� ! �"#$"�

(��

�
%#� 3��C'���'�����+���

�
��!"���	��"��M�����$���%&%��'?>������	
��*�9�+��9���
�D���,�	����	�#�������8��� �� ,�������!"��,��	�	��
=9��
����3�	��
/
����	-.�$,���	��K�����:
7�<�D�)
��
!�	-.���"��	��
9���
������	$!	��+�&�.<�D����
�.���-.��
*�9�,��	�	��
�!"	=9���/0	��"�
���
9��-.9����!"���	��"�M���	���	��%&%��'?>����$�������.1�,���"�<%��M�_�'?>�
�
��!"���	��"�����
�#�$���%&%��'?��&�.<�D����
�.������	��=9��$�������"�����	
��=9������3�	��
/
����	-.��
$,���	��K�����:
7�<�D�)
��
!�	-.���"��	��
9���
������	$!	��&��.	$
�����������$�������.1�,���"�<%��M�_�'?>�
-.�$�������.1-����"�<%�GG_�'?��7���	��"4	
����	@; 9��� ,�	��1���
�D�������
�,�.����;+
���+���,��	�	��
��
����!"	
#����+�&�.<�D����
�.���
�



 

 

 

 

  

 

รายงานสถานะการลงทุน 

รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด ์

ตั !งแต่วนัที" # พฤษภาคม $%&# – 30 เมษายน $%&$ 

 

 

เอกสารแนบ $ 

 

ความเหน็ของผู้ดแูลผลประโยชน์เกี"ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ในรอบระยะเวลาหนึ"งปีที"ผ่านมา 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

44 อาคาร ซีไอเอม็ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพ 10330 

    โทรศพัท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th 

  




