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รายงานประจาปี 2558
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ สมุยบุรี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
วันที่ 30 กันยายน 2559
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จากัด ขอนาส่งรายงานประจาปี 2558 ของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี (กองทุนรวม) ตังแต่
้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2559 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยผลประกอบการของกองทุนรวมในปี ที่ผ่านมา กองทุนรวมมีผลประกอบการขาดทุน โดยมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เท่ากับ 600.33 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.2504 บาท โดยในรอบการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2559 กองทุนรวมไม่มีรายได้ จากค่าเช่า มีเพียงรายได้ จากดอกเบี ้ยรวมทังสิ
้ ้น 249 บาท และมี
ค่าใช้ จา่ ยรวมทังสิ
้ ้น 14.11 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนรวมขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ 14.11 ล้ านบาท และเมื่อ
พิจารณาร่ วมกับรายการขาดทุน สุทธิ จากเงินลงทุน ที่ยังไม่เกิดขึน้ 206.87 ล้ านบาท กองทุนรวมจะมี
สินทรัพ ย์สุทธิ จ ากการดาเนินงานลดลงในรอบการดาเนินงานเดียวกันนีจ้ านวน 220.98 ล้ านบาท โดย
กองทุนรวมไม่มีการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการในปี 2558
จากรายงานแนวโน้ มธุรกิจ ประจาเดือนกรกฎาคม 2559 ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และ
แนวโน้ ม โดยส่วนเศรษฐกิจภาคกลาง ฝ่ ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ สรุปไว้ ดงั นี ้
ภาพรวมธุกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อยู่ในภาวะฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีแรงส่งจากการ
บริ โภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริ โภค
ภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ปรับดีขึน้ กว่าไตรมาสก่อน ตามกาลังซือ้ ของประชาชนที่เริ่ มปรับดีขึน้ หลัง
สถานการณ์ภยั แล้ งเริ่มคลี่คลาย ส่วนการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ ้นต่อเนื่องตามการฟื น้ ตัวของนักท่องเที่ยวไทย
และต่างประเทศ อย่างไรก็ ตาม การลงทุนภาคเอกชน แม้ เริ่ ม เห็น ผู้ประกอบการบางกลุ่ม อาทิ ธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว ธุรกิจผลิตภัณ ฑ์อาหารแปรรู ป และธุรกิจเครื่ องจักรทางการเกษตรมีการลงทุนใหม่มากขึ ้น แต่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คงระมัดระวังการลงทุน เนื่องจากการฟื น้ ตัวของอุปสงค์ทงในและต่
ั้
างประเทศยัง
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ไม่ชดั เจน ทาให้ การลงทุนในไตรมาส 2 ยังคงทรงตัวจากไตรมาสก่อน นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการมีความ
กังวลในภาคการส่งออกที่ยงั คงหดตัวต่อเนื่อง ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอ มีเพียงบางธุรกิจที่เริ่ ม
ฟื น้ ตัว อาทิ ธุรกิจเครื่ องปรับอากาศ ธุรกิจยายนต์ และอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก ซึ่งต้ องติดตามความ
ต่อ เนื่ องในการฟื ้น ตัว ของธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การส่ง ออกอย่า งใกล้ ชิ ดต่อไป ส่วนภาคอสัง หาริ ทรั พ ย์
ผู้ประกอบการเห็นว่าภาวะตลาดยังอยูใ่ นภาวะซบเซา เนื่องจากผู้ซื ้อเผชิญภาระหนี ้ครัวเรื อนเดิมที่สงู ส่งผล
ให้ กาลังซื ้อในตลาดมีอยูอ่ ย่างจากัด ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการให้ สินเชื่อ
แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ในระยะต่อ ไปคาดว่า จะค่อ ยๆ ปรั บ ตัว ดี ขึน้ การบริ โ ภคภาคเอกชนมี แ นวโน้ ม
ขยายตัวต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นและรายได้ ที่ปรับดีขึ ้นหลังสถานการณ์ ภัยแล้ งที่คลี่คลายและผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องและเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษศกิจที่
สาคัญ การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คงใช้ กลยุทธ์ Wait and See
เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงมีกาลังผลิตเพียงพอเพื่อรองรับอุปสงค์ทงในและต่
ั้
างประเทศ ในขณะที่การ
ส่ง ออกยังคงเปราะบางตามเศรษฐกิจ คู่ค้าที่ ยัง อ่อนแอประกอบกับความไม่แน่นอนเพิ่มขึน้ จาก Brexit
สาหรับภาคอสัง หาริ มทรัพย์ คาดว่าจะชะลอตัว หลังหมดมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริ มทรัพย์เมื่อสิน้
เดือนเมษายน 2559 ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบการมองว่าการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ ายังมีปัจจัยที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิด โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับรากหญ้ าที่การฟื น้ ตัวยังไม่เข้ มแข็ง ทังในกลุ
้
่ มเกษตรกรและ
ลูกจ้ างในภาคการผลิต ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะภาระหนี ้ครัวเรื อนเดิมที่สงู และภาคการผลิตที่ได้ รับผลกระทบ
จากชัว่ โมงการทางานที่ลดลงจากภาคส่งออกที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว
การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน สะท้ อนจากจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติทงจี
ั ้ น ยุโรป และรัสเซีย ที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวของสาย
การบินต้ นทุนต่า อาทิ สายการบินตรงจากจีนมา เกาะสมุย สาหรับนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ส่วน
หนึ่งเป็ นผลจากมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ อาทิ มาตรการภาษี เ พื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ การขยายตัวของการท่องเที่ยวส่งผลให้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
เติบโตต่อเนื่อง ทังในกลุ
้
ม่ ร้ านอาหารและภัตตาคารและในกลุม่ โรงแรม
แนวโน้ มไตรมาสที่ 3 ปี 2559 คาดว่าการท่องเที่ยวจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมมีการลงทุนในโรงแรมแบรนด์ระดับล่างมากขึ ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวต่อราคาที่พกั นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการยังคงเน้ นทาการตลาดในกลุ่มโรงแรม
และการประชุทสัมมนา (MICE) เพื่อรองรับลูกค้ าทัง้ ไทยและต่างประเทศ ทั ง้ นี ้ ผู้ประกอบการคาดว่า
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มาตรการส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐ เช่นการประกาศเพิ่มวันหยุดต่อเนื่องช่วงวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้ าพรรษา จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้ ในระดับหนึ่ง สาหรับสถานการณ์
Brexit คาดว่ายังไม่กระทบกลุม่ นักท่องเที่ยวยุโรปในไตรมาสที่ 3 นัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะ
มีการจองล่วงหน้ า 4 – 6 เดือน แต่ยงั ต้ องติดตามตัวเลขการจองห้ องพักในระยะต่อไป เนื่องจากหาก Brexit
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโร อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรปจนทา
ให้ มีการยกเลิกการจองห้ องพักในระยะต่อไปได้
สุดท้ ายนี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริ ษัทจะ
บริ หารจัดการกองทุนรวมโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญภายใต้ หลักธรร
มาภิบาล เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
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เอกสารแนบ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 2 ความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
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ข้ อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
ชื่อกองทุน (ไทย)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

ชื่อกองทุน (อังกฤษ)

Samui Buri Property Fund

ชื่อย่อ

SBPF

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการจะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่ อให้ รับหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ประเภทการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน วันที่ 18 สิงหาคม 2553
จานวนเงินทุน

828,000,000 บาท

บริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็นเอ จากัด สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
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วัตถุประสงค์การลงทุน
เพื่ อ ระดมเงิ น ทุ น จากนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป โดยน า เงิ น ที่ ไ ด้ จากการระดมเงิ น ทุ น ไปลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเน้ นการลงทุนระยะยาวในโครงการที่สร้ างผลตอบแทนต่อเนื่อง โดยการซื ้อ
และ/หรื อเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทาการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจาหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้ เกิด
รายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรื อ
หลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกาหนดกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
การเปลีย่ นชื ่อกองทุน
เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย (MSPF) และได้ รับอนุมตั ิให้
เปลี่ยนชื่อกองทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั ง้ ที่ 1/2556 เปลี่ยนเป็ น กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
สมุยบุรี (SBPF) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 16 เมษายน 2557
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์
ลักษณะทรัพย์สินและรายละเอียดทีต่ งั้
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท เป็ นโรงแรมขนาด 88 ห้ อง ตังอยู
้ ่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 10775,10779
และ น.ส.3ก. เลขที่ 1274,1275 และ 2035 มี เนื อ้ ที่ ประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ตัง้ อยู่ที่ เลขที่
26/24 ซอยวัดหน้ าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตาบลแม่น ้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุ รกิจกิ จการโรงแรม
(ยกเว้ น ในส่วนของสปอร์ ตคลับ)
รายละเอียดที่ดนิ จานวน 5 แปลง
ลาดับที่

โฉนดเลขที่

เลขที่ดนิ

1
2
3
4
5

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

271
270
255
256
261

ไร่
1
1
3
6
13

เนือ้ ที่
งาน
2
1
1
3
0

ตารางวา
32
90
05
27

โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท มีเนือ้ ที่ใช้ สอยในอาคาร ประมาณ 15,722.86 ตารางเมตร ติด
ชายหาดแม่น ้า กว้ าง 65 เมตร มีสิ่งอานวยความสะดวก สระว่ายน ้า ห้ องอาหาร สปอร์ ตคลับ ไว้ บริ การ
นักท่องเที่ยวที่มาพัก รวมถึงที่จอดรถยนต์ซงึ่ รองรับรถยนต์ได้ ประมาณ 80 คัน
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รายละเอียดห้ องพักโรงแรม
ลาดับ
1
2
3

ลักษณะห้ อง
ดีลกั ซ์
ดีลกั ซ์ พูล
พูลวิลล่า
รวม

จานวน/ห้ อง
48
12
28
88

การตกแต่งของโรงแรมเป็ นลักษณะสถาปั ตย์ทรงไทยประยุกต์ เพื่อสร้ างบรรยากาศในการพักผ่อน
ของนักท่องเที่ยว พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้ องพักตามมาตรฐานของโรงแรม 4 - 5 ดาว ทัว่ ไป
คือ เครื่ องปรับอากาศ น ้าอุน่ - เย็น อ่างอาบน ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น ระบบอินเตอร์ เน็ทไร้ สาย
ส่วนห้ องพักแบบวิลล่า ประกอบด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกเหมือนห้ องพักปกติ แต่เพิ่มในส่วนของ
ห้ องรับแขก อ่างอาบน ้า จากุชชี่ สระว่ายน ้าส่วนตัวหน้ าห้ องพัก
ในส่วนกลางของโรงแรมยังมีการตกแต่งล็อบบีส้ ไตล์ไทยประยุกต์ และในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมมี
การจัดสวนหย่อมด้ วยต้ นไม้ นานาชนิดเพื่อสร้ างความร่มรื่ นให้ กบั ภายในโครงการ ประกอบกับทางโรงแรม
มีพื ้นที่ติดชายหาด และมีที่นงั่ สาหรับเล่นน ้าทะเลและอาบแดดสาหรับนักท่องเที่ยวไว้ คอยบริ การรวมทัง้
สระว่ายนา้ ขนาดใหญ่พร้ อมห้ องฟิ ตเนสที่มีอุปกรณ์ ออกกาลังกายพร้ อมสรรพซึ่งอยู่ติดกับชายหาดด้ วย
และภัตตาคารซึง่ มีไว้ บริการกับแขกที่มาพัก
นอกจากนีท้ างโรงแรม มีห้องประชุมสัม มนาไว้ คอยบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ า ทังบริ
้ ษัทเอกชนและหน่วยงานราชการที่มีความต้ องการในการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ ด้ วย
สถานที่ที่มีความสะดวกและทันสมัยด้ วยอุปกรณ์
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มูลค่ าทรั พย์ สินของกองทุนรวม (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
ประเภททรัพย์สิน
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน
ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สินจากการประเมิน
วันที่ประเมิน/สอบทานมูลค่า
ระยะเวลาการประเมินมูลค่า
วิธีการประเมินมูลค่า

ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
เลขที่ 26/24 ซอยวัดหน้ าพระลาน ถนนสายรอบเกาะ ตาบลแม่นา้
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
บริษัท ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง(ประเทศไทย) จากัด
667,500,000
19 เมษายน 2559
19 เมษายน 2559 – 18 เมษายน 2560
ผู้ประเมินใช้ วิธีประเมินโดยวิธีคดิ จากรายได้ (Income Approach)
ซึ่งได้ มาจากผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ สุทธิโดยพิจารณา
จากระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และมูลค่าปั จจุบนั ของทรัพย์สิน
ณ ปลายปี ที่ 10

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการ
สาหรั บรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ ายหรื อการโอนสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการสาหรั บ
รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีการจาหน่ายหรื อการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจัดหาผลประโยชน์โดยการนาทรัพย์สินออกให้ บริ ษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท จากัด เช่าเป็ น
ระยะเวลา 15 ปี อย่างไรก็ตาม สัญญาดังกล่าวได้ ถกู ยกเลิกโดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 4 เมษายน 2558 เนื่องจากผู้เช่า
ผิดสัญญาเช่า
รายละเอียดตามที่ปรากฎใน “ข้ อพิพาททางกฎหมาย” หน้ า 22 ในรายงานประจาปี ฉบับนี ้
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรม ปี 2558

สถานการณ์การท่องเที่ยว

จากแนวโน้ ม สถานการณ์ ท่องเที่ ยวตลาดต่างประเทศในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2559 โดยงาน
วิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กกต. ททท. ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คาดว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้ าไทยประมาณ 16.7 ล้ านคน ในส่วนของสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ คาด
ว่ามีผ้ เู ดินทางประมาณ 75 ล้ านคน/ครัง้ ขยายตัวร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตที่ค่อนข้ างต่า ส่งผลให้ ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยมีปัจจัยสนับสนุน
เช่น การเพิ่มวันหยุดพิเศษในเดือนกรกฎาคมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล
ปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มให้ การท่องเที่ยวไทยบรรลุเป้าหมายนัน้ คือการลดปั จจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเดินทางท่อ งเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวไทยและต่างชาติ อาทิ ความไม่มั่นใจในภาวะ
เศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของคนไทยในการปฏิบตั ิตอ่ นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถทา
ให้ จานวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติคาดว่าจะสูงถึง 33 ล้ านคนในปี นี ้
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ในส่วนของเกาะสมุยนัน้ จากข้ อมูลที่ ได้ รับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่า การท่องเที่ยว
บนเกาะสมุยมีการปรับตัวที่ดีขึ ้นในช่วง 4 – 5 ปี ที่ผา่ นมา มีนกั ท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ ้นจาก 831,038 คนในปี
2554 เป็ น 2,221,530 คนในปี 2558

อัตราการเข้ าพักโรงแรมเพิ่มจากเฉลี่ยร้ อยละ 35.03 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 69.60 ในปี 2558 และ
ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2559 มีอตั ราการเข้ าพักโรงแรมเฉลี่ยร้ อยละ 76.67 แม้ ว่าจะมีเหตุการณ์ตา่ งๆ
หลายๆ เหตุการณ์ได้ เกิดขึ ้น ที่เป็ นผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
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อย่างไรก็ตาม จานวนห้ องพักโรงแรมบนเกาะสมุยโดยรวมในทุกกลุ่มได้ ปรับเพิ่มขึ ้นจาก 14,653
ห้ องในปี 2554 เป็ น 21,220 ห้ อง ณ สิ ้นเดือนสิงหาคม 2559 หรื อมีห้องพักเพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 44 ซึ่งแสดง
ให้ เห็นถึงภาวะการแข่งขันที่สงู สาหรับตลาดโรงแรมบนเกาะสมุย

บริ ษัทจัดการได้ ประเมินราคาห้ องเฉลี่ยสาหรับโรงแรมรวมทุกกลุ่ มบนเกาะสมุย โดยอ้ างอิงจาก
ข้ อมูลอัตราการเข้ าพัก และค่าใช้ จ่ายสาหรับค่าที่พกั ที่นกั ท่องเที่ยวได้ จ่ายไป จากข้ อมูลของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พบว่า ราคาค่าห้ องพักเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มจากราคาคืนละประมาณ 2,723 บาทในปี 2557
เหลือ 2,117 ในปี 2558 ในขณะที่ราคาค่าห้ องพักเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มในช่วงระยะ 8 แปดเดือนแรกของปี
2559 ปรมาณ 2,385 บาท
โดยภาพรวมของการท่องเที่ยวของไทย ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ คาดหมายแนวโน้ มไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 ว่า การท่องเที่ยวจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีการลงทุนใน
โรงแรมแบรนด์ระดับล่างมากขึ ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวต่อ
ราคาที่ พัก นอกจากนัน้ ผู้ป ระกอบการยัง คงเน้ นท าการตลาดในกลุ่ม โรงแรมและการประชุ ม สัม มนา
(MICE) เพื่อรองรับลูกค้ าทังไทยและต่
้
างประเทศ
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ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรั พย์ ท่กี องทุนรวมจะลงทุน
1) ความเสีย่ งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จในประเทศ หรื อปัจจัยมหภาคอืน่ ๆ
โครงการที่ กองทุน รวมจะลงทุน มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เนื่องจากผู้เข้ าพักจะเป็ นผู้ที่มีทงคนไทยและนั
ั้
กท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี ้ โรงแรมอาจ
ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลงของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศ
ไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้ วง หรื อการปิ ดล้ อม หรื อการแพร่
ระบาดของโรคหวัด 2009 โรคไข้ หวัดนก หรื อโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ ายแรงต่อการดาเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาเนินกิจการ
และการเติบโตของกองทุนรวม
2) ความเสีย่ งในการชาระค่าเช่าแก่กองทุนรวมของผูเ้ ช่า
โดยที่กองทุนรวมมีโครงสร้ างการหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา ดังนันกองทุ
้
นรวมจึงมี ความเสี่ยง
จากการที่ผ้ เู ช่าไม่ชาระค่าเช่า อันเนื่องมาจากสภาพธุรกิจที่ไม่เป็ นไปตามแผนธุรกิจ หรื อแม้ แต่สภาพธุรกิจ
จะเป็ นไปตามแผนธุรกิจ
3) ความเสีย่ งจากการค้าประกัน
แม้ วา่ กองทุนรวมจะได้ กาหนดให้ ผ้ เู ช่าจัดหาหนังสือค ้าประกันธนาคาร แต่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เรี ยกบังคับหลักประกัน ธนาคารพาณิชย์ อาจจะใช้ ข้ออ้ างทางกฎหมายปฏิเสธการชาระ ทาให้ กองทุนรวม
ต้ องใช้ สิทธิทางกฎหมาย ฟ้องร้ องบังคับให้ ธนาคารผู้ออกหนังสือค ้าประกันดังกล่าวชาระตามข้ อผูกพันที่มี
ตามหนังสือค ้าประกัน
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4) ความเสี ่ยงทางการเมื อง
ผลกระทบทางด้ านการเมืองอันเนื่องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตัวประท้ วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนิ นงานของโรงแรม สมุยบุรี
บีช รี สอร์ ท สภาวะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการของผู้เช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานกองทุนรวมด้ วย ทังนี
้ ้ จึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั
หรื อ ในอนาคตหรื อ การเปลี่ ย นแปลงของนโยบายทางการเมื อ งของรั ฐ บาลจะไม่มี ผ ลกระทบต่อ การ
ดาเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท สภาวะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการของผู้เช่าและ
การเติบโตของกองทุนรวม
5) ความเสีย่ งทางธุรกิ จของกิ จการโรงแรม
การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้ า อาคารสานักงานให้ เช่า เป็ นต้ น เนื่องจากการ
ประกอบกิ จ การโรงแรมนัน้ ขึน้ อยู่กับปั จ จัยแวดล้ อมหลายด้ าน รวมถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของ
ประเทศไทย ดังนัน้ การที่กองทุนรวมมีการให้ เช่าทรัพ ย์สินของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ูเช่านาทรัพย์สินไป
ประกอบกิจการโรงแรมและหากผู้เช่าตามสัญญาเช่าได้ รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการ
โรงแรมและผู้เช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าได้ ตามที่กาหนดหรื อค่าเช่าผันแปรที่ได้ ไม่เป็ นไปตามที่กองทุนรวม
คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนรวมได้
6) ความเสี ย่ งจากการแข่งขันที ส่ ูงขึ้น
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที่ยวในจังหวัด
ภาคใต้ การเพิ่มขึ ้นของจานวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของจานวนโรงแรมหรื อที่พกั การที่
มีจานวนโรงแรมหรื ออาคารที่พกั อาศัยเพิ่มขึ ้นจะส่งผลทาให้ อปุ ทานเพิ่มขึ ้น ทาให้ การแข่งขันในการจัดหาผู้
เช่าห้ องเพิ่มขึ ้น
7) ความเสี ย่ งจากการเปลี ย่ นแปลงความนิ ยมในรู ปแบบของโครงการ
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โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ความนิยมของนักท่องเที่ ยว เพราะหากพฤติกรรมของผู้บริ โภคลักษณะมุ่ง เน้ นการเข้ าถึง ธรรมชาติซึ่ง
แตกต่างจากโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การในโครงการ หากโครงการไม่
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรื อภาพลักษณ์ของโครงการได้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
8) ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดิ นไหว หรื อเหตุการณ์สึนามิ อุบตั ิ ภยั และการก่อวิ นาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์สึนามี อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้ จะ
มีโอกาสเกิดขึ ้นไม่บอ่ ยนัก แต่หากเกิดขึ ้นในบริ เวณที่ตงอสั
ั ้ งหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจากจะสร้ าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มา
ใช้ บริ การในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ ทาประกันภัยที่
ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์สึ
นามิ อุบตั ภิ ยั และการก่อวินาศกรรมไว้ สาหรับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
นอกจากนี ้ การซ่อมแซมที่จาเป็ นใดๆ เพื่อแก้ ไขความเสียหายของอสังหาริ มทรัพย์อาจมีคา่ ใช้ จ่าย
สูงและต้ องใช้ เวลานาน รวมถึงอาจทาให้ กองทุนรวมสูญเสียรายได้ ในจนวัน ที่มีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ซึ่งทาให้ การดาเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดังนันเหตุ
้ การณ์ร้ายแรงและ/หรื อความเสียหายที่
เกิดขึ ้นต่ออสังหาริ มทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้ จัดให้ มี การประกันภัยในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะการ
ใช้ งานสอดคล้ องกับการใช้ งานของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานการบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
หรื อมีการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี เนื ้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีไม่อาจ
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คาดหมายได้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของสานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการบัน ทึ ก บัญ ชี ข องกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผู้จัด การกองทุน รวมไม่ ส ามารถ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อีกทังไม่
้ สามารถประกันได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรื อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี ้
มูลค่าของทรัพย์สินทางบัญชีของกองทุนรวม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตหากมุมมองของผู้
ประเมิ นราคาทรั พ ย์ สิ นมี การเปลี่ ยนแปลงไปซึ่ง จะมี ผลกระทบต่อมูลค่าทางบัญชี ของทรั พ ย์ สิน ทัง้ นี ้
กองทุนรวมจะต้ องดาเนินการให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี่ยนบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดที่กาหนดโครงการ
2) ความเสีย่ งเรื ่องความสามารถในการจ่ายเงิ นปันผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมนันจะถู
้
กกาหนดจากผลการดาเนินงาน โดยผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทังในและต่
้
างประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ด าเนิ น งาน การแข่ง ขัน จากโครงการอื่ น การเปลี่ ย นแปลงของข้ อ บัง คับ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุน
รวม โดยค่า เช่ า ดัง กล่ า วขึ น้ อยู่กั บ ความสามารถของผู้เ ช่ า ในการช าระค่ า เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า และ
ความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขันตอนและในเวลาอั
้
นควรตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ ข้างต้ นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนัน้ ความผันผวนของค่าเช่าแปรผันอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนมีความ
เสี่ยงที่จะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที่ได้ ประมาณการเอาไว้ ณ ที่นี ้ หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษา
ระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ่มการจ่ายเงินปั นผลในปี ต่อๆ ไป
3) ความเสี ่ยงจากเงิ นชดเชยที ่ได้จากการทาประกันภัยอสังหาริ มทรัพย์ อาจได้ไม่ ครบตามค่าเสี ยหายที ่
เกิ ดขึ้นจริ ง
ภายใต้ ข้อกาหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทาประกันวินาศภัยที่
ครอบคลุมความเสี่ ยงทัง้ หมด (All Risks Insurance) และจะให้ ผ้ ูเช่าทาประกันภัยธุ ร กิ จหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) โดยผู้เช่าเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จา่ ยทังหมดตลอดระยะเวลาเช่
้
า โดยระบุ
ให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี ้ กองทุนรวมจะให้ ผ้ เู ช่าจัดให้ มีการ
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ทาประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากความชารุ ดบกพร่ องของทรัพย์สินที่ลงทุนอีก
ด้ วย
อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ ที่มิไ ด้ อยู่ภายใต้ การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรื อความ
เสียหายนันเกิ
้ นกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อกองทุนไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้
ครบถ้ วนตามกรมธรรม์ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
ทาให้ รายได้ ในอนาคตของอสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั ้ เป็ นไปตามประมาณการ ในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจ
ได้ รับความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ได้ จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ ไม่
ทังหมด
้
นอกจากนี ้ความเสี่ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทาประกันภัยคุ้มครองได้ หรื อค่าเบี ้ยประกันอาจจะ
สูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะทาการประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในกรณี ดงั กล่าว ใน
กรณีที่เกิดความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้ รับความคุ้มครองหรื อความเสียหายดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าวงเงิน
ประกัน หรื อกองทุนรวมไม่ส ามารถเรี ยกเงินประกันได้ ครบถ้ วนตามกรมธรรม์กองทุนรวมอาจจะต้ องมี
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ รายได้ ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นนไม่
ั ้ เป็ นตามประมาณการ
4) ความเสีย่ งจากการทีผ่ ลการดาเนิ นงานทีแ่ ท้จริ งและทรัพย์สินของกองทุนรวมอาจแตกต่างจากประมาณ
การทีไ่ ด้ระบุไว้
รายงานทางการเงิ นต่างๆ ที่ ปรากฏอยู่ในรายละเอี ยดโครงการฉบับนี ้ ซึ่ง ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่
เกิดขึ ้นจริง (รวมถึงรายงานใดๆที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆและวัตถุประสงค์ของ
ผู้บริ หารสาหรับการดาเนินการในอนาคต หรื อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรื อสมมติฐานหรื อการคาดการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องใดๆ ) แต่เป็ นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็ นจริ งตามนัน้ เช่น การประมาณการ
รายได้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมขึน้ อยู่กับข้ อสมมติฐานหลายข้ อซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐาน
เหล่านี ้มีความไม่แน่นอนและอยูเ่ หนือการควบคุมของกองทุนรวมเช่นการลดลงของนักท่องเที่ยว และอัตรา
ค่าเช่าที่ ล ดลง เป็ นต้ น ซึ่ง ปั จ จัยเหล่านี อ้ าจก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง
เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ดขึน้ จริ ง หรื อการลงทุน และผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมอาจจะแตกต่า งอย่า งมี
นัยสาคัญจากสิ่งที่ได้ คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้

หน้ า 15

รายงานประจาปี 2558 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

ประมาณการดังกล่าวเป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับของทางราชการที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็ นของบริ ษัทจัดการใน
ปั จจุบนั และมิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและการประมาณการ
ดังกล่าวตังอยู
้ ่บนข้ อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน้ หรื อไม่ก็ได้ และเป็ น
ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกล่ าวไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ ง การดาเนินการ
บางประการของกองทุนรวมย่อมไม่เป็ นไปตามประมาณการที่ระบุไว้ และอาจส่งผลให้ ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อการลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญจากสิ่งที่ได้ คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้
5) ความเสีย่ งด้านภาษี และการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้องในอนาคต
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้
หรื อขายหรื อโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน และอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้ องชาระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ตา่ งๆในเรื่ องภาษี จากผลการดาเนินงาน ในเรื่ อง
ภาระภาษีอื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรื อเกี่ยวกับภาระภาษี ของเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยได้ รับจาก
กองทุนรวม หรื ออาจมีการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย
และ/หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายในอนาคต อันเป็ นเหตุการณ์ที่
ไม่อาจคาดหมายได้ ซึง่ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางด้ านลบต่อผลประกอบการ
และมู ล ค่า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมและผู้ ลงทุ น ได้ รวมถึ ง อาจท าให้ ภ าระภาษี ข องผู้ถื อ หน่ ว ย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
6) ความเสีย่ งทีเ่ กิ ดขึ้นเมื ่อต้องมี การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พกั อาศัยลักษณะนีแ้ ต่ละแห่งจะต้ องมีการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ องกับรูปแบบความต้ องการของลูกค้ าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ า
มาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อการซ่อมแซมบารุ ง รักษาประจ าปี จะไม่ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณี ที่เ ป็ นการปรั บปรุ ง ซ่อมแซมใหญ่ การ
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ปรับปรุ งเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที่พกั อาศัย ซึ่งปกติจะ
ดาเนินการทุกๆ 5-7 ปี หรื อเป็ นการเปลี่ยนงานระบบสาคัญของโครงการ ซึ่งปกติจะดาเนินการทุกๆ 20 ปี
โดยประมาณการปรับปรุ งดังกล่าวจะดาเนินการเป็ นส่วนๆ เฉพาะพืน้ ที่ที่ต้องการปรับปรุ งเท่านัน้ ดังนัน้
ผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวมจะเกิดขึ ้นเฉพาะบริเวณพื ้นที่ที่มีการปรับปรุง หรื อพื ้นที่ใกล้ เคียงที่ได้ รับ
การรบกวนจากการปรับปรุง
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้บริ หารโครงการจะมีการวางแผนเพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อลูกค้ าน้ อยที่สดุ และจะต้ องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที่ได้ รับทุกครัง้ ก่อน
ดาเนินการ นอกจากนี ้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้เช่ายังคงต้ องชาระ
ค่าเช่าอัตราคงที่ให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ดงั กล่าวเกิดขึ ้นจากเหตุการณ์ที่เป็ น
เหตุสดุ วิสยั
7) ความเสีย่ งเกี ่ยวกับใบอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ ว ใบอนุญ าตการประกอบกิ จ การโรงแรมจะต้ อ งมี การต่ออายุทุกๆ 5 ปี หาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรื อไม่มีการต่ออายุ หรื อผู้เช่าไม่สามารถดาเนินการ
เพื่อให้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรื อ ทังหมด)
้
อาจจะทาให้ มีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทาให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถประกอบกิจการดาเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรื อทังหมด)
้
ต่อไปได้ และอาจทาให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวม และ/หรื อ ทาให้ รายได้ ของกองทุนรวม
ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ และอาจเป็ นผลให้ ผ้ ูเช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหน้ าที่ ภายใต้
สัญญาเช่าได้ ทัง้ นี ้ กฎเกณฑ์ หรื อ ข้ อบังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้ าหน้ าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตซึ่งอาจจะทาให้ การขอ
ต่อใบอนุญาตล่าช้ า หรื ออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
ยกเลิ กสัญ ญาเช่าโดยนาอาคารโรงแรม และ/หรื อบ้ านพัก(วิลล่า)บางส่วนหรื อทัง้ หมดในโครงการมา
ดาเนินการหาผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่นๆ ได้ เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบเช่าระยะยาว หรื อ สามารถนา
อาคารโรงแรม และ/หรื อบ้ านพัก(วิลล่า)ดังกล่าวแยกขายเป็ นหลังๆ ได้
8) ความเสีย่ งจากการไม่สามารถตกลงในเงือ่ นไขการต่อสัญญาเช่าหลังจากพ้นระยะเวลา 15 ปี แรก
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ในการที่กองทุนรวมและผู้เ ช่าไม่สามารถตกลงในเงื่ อนไขการต่อสัญญาเช่าที่จ ะต้ องมี การต่อ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญาสิ ้นสุดในปี ที่ 15 และ/หรื อ ทุกๆ 3 ปี หลังจากนัน้ ในกรณีดงั กล่าวอาจจะมีผลให้
กองทุนรวมต้ องดาเนินการเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่า ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการลดผลกระทบดังกล่าว ก่อนการลงทุน
ทางโรงแรมฯ จะจัด ให้ ผ้ ูบริ ห ารโรงแรม ให้ สิ ทธิ แ ก่บริ ษัทบริ หารโรงแรมรายใหม่ ที่ กองทุนรวมเห็นว่า
เหมาะสม และแต่ง ตัง้ เข้ าบริ หารโรงแรมทดแทนผู้เช่า รายเดิม ภายใต้ ข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขซึ่ง อาจไม่
เหมือนเดิมในสัญญาบริหารโรงแรม แต่ต้องเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนรวม
9) ความเสี ย่ งจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาเช่าของผูเ้ ช่า
การที่ผ้ เู ช่าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าได้ จะเป็ นเหตุเลิกสัญญา
และกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทังนี
้ ้กองทุนรวมอาจจะต้ องดาเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ ถ้ า
หากกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ ภายในเวลาอันควร หรื อไม่สามารถเจรจาตกลงกับคูส่ ญ
ั ญา
รายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีข้อกาหนดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนรวมได้ กระแสรายได้ ของกองทุน
รวมอาจหยุดชะงักหรื อลดลง ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของกองทุน
รวม
10) ความเสี ย่ งจากการที ผ่ เู้ ช่าและ/หรื อเจ้าของไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของผู้บริ หารโรงแรม
ผู้เช่าอาจมีความเสี่ยงในการที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรื อ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใน
จานวนที่เพียงพอตามที่ผ้ บู ริ หารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริ หารโรงแรมตามมาตรฐานของผู้บริ หาร
โรงแรม และอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่าผิดสัญญาบริหารโรงแรม
การยกเลิกสัญญาระหว่างผู้บริ หารโรงแรมกับผู้เช่าอาจเกิดขึ ้นได้ หากผู้บริ หารโรงแรมและ/หรื อผู้
เช่า ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญานันๆ
้ (หรื อคู่สญ
ั ญาอาจจะ
ตกลงยกเลิกสัญญาด้ วยความสมัครใจทัง้ สองฝ่ าย) อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูเช่าต้ องหาผู้บริ หารโรงแรมรายใหม่
ถึงแม้ บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้เช่าจะสามารถหาผู้บริหารโรงแรมรายใหม่แทนได้ ในระยะเวลาอันควร เนื่องจาก
มีผ้ ูบริ หารโรงแรมมื ออาชีพ อยู่เ ป็ นจ านวนมากทั่วโลก และน่าจะมี ผ้ ูบริ หารโรงแรมรายอื่นหลายรายที่
ต้ องการเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารโรงแรมนี ้อันเนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตงของโครงการ
ั้
อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผู้บริ หารโรงแรมรายใหม่นนกระแสรายได้
ั้
ของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรื อ
ลดลง ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
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11) ราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลีย่ นแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื ้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะมีการซือ้ ขายในราคาที่ ต่ากว่าหรื อสูงกว่าราคาที่เสนอขายครัง้ แรก ทัง้ นี ้ ขึน้ อ ยู่กับหลาย
ปั จจัย เช่น ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความต้ องการซื ้อหรื อขาย
หน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้ น
12) มู ล ค่ าสิ นทรั พย์ สุทธิ ของกองทุนรวมอาจมิ ได้เป็ นมู ล ค่ าที ่แท้จริ ง ซึ่ ง กองทุนรวมจะได้รับ หากมี การ
จาหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้ หมด หรื อมี การเลิ กกองทุนรวม
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมซึ่งได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ได้ คานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ งซึ่งกองทุนรวม
จะได้ รับหากมีการจาหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด
้
หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
13) ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนประเภทกองทุนปิ ดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื น้ ฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (BidOffer) ซึ่งปริ มาณความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนัน้ จึงมี
ความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนีจ้ ะขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายในตลาดรอง นอกจากนี ้ การที่กองทุนรวมมี
ขนาดการจดทะเบียนที่ต่ากว่า 2,000 ล้ านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนและราคาเสนอซือ้ -ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตอ่ หน่วย (NAV) อย่างมีนยั สาคัญ
14) ความเสี ย่ งที เ่ กี ่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ สินที ่เช่าของผู้เช่าซึ่ งจะส่งผล
กระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(1)

ความเสีย่ งทีเ่ กิ ดจากความผันผวนของรายได้
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นับจากวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก กองทุนรวมจะนา โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
ออกหาประโยชน์โดยการนาออกให้ เช่าทังโครงการภายใต้
้
สญ
ั ญาเช่าที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับค่า
เช่าที่กองทุนรวมจะได้ รับดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนรวมจะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเช่าคงที่ ตามที่กาหนดไว้ ในสรุ ป
สาระสาคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครัง้ แรก และ ค่าเช่าแปรผัน ที่จะได้ จากผู้
เช่า ภายใต้ สตู รการคานวณที่กาหนดในสัญญาดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่ผ้ เู ช่าแสดงให้ กองทุนรวมเห็นได้ ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของประเทศอย่างมี นัยสาคัญ อาทิ ไข้ หวัดนก ไข้ หวัด 2009 โดย
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นเป็ นกรณีชวั่ คราว กองทุนรวมจะใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาให้ ผ้ เู ช่าอาจชาระ
ค่าเช่าให้ แ ก่กองทุนรวมในจ านวนที่ น้อยกว่าอัตราค่าเช่า คงที่ หากเหตุการณ์ ดัง กล่าวถื อเป็ น
เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ กรณี ถาวร กองทุนรวมและผู้เช่าจะเจรจากันเกี่ ยวกับค่าเช่าที่กองทุนรวมจะ
ได้ รับ
ทังนี
้ ้ค่าเช่าในจานวนที่กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือเป็ นค่าเช่า
ค้ างชาระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ ผ้ เู ช่าชาระค่าเช่าดังกล่าวคืนให้ แก่กองทุนรวม ซึ่ง
กองทุนรวมจะได้ รับชาระค่าเช่าตามลาดับดังต่อไปนี ้
ก.
ค่าเช่าตามจานวนที่กาหนดในสัญญา
ข.
ค่าเช่าค้ างชาระ (Accrued Unpaid Amount)
ค.
ค่าเช่าอื่น ๆ ตามที่กาหนดในสัญญา(ถ้ ามี)
โดยทางกองทุนรวม มีกาหนดให้ มี การค้ างชาระได้ ไ ม่เกิ น 60 วัน โดยกองทุนรวมคิด
ดอกเบี ้ยปรับตามอัตราดอกเบี ้ยปรับตามประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ความเสี ่ยงจากการแข่ งขันที ่สูงขึ้ นซึ่ งอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริ การโรงแรม สมุยบุรี บี ช รี สอร์ ท
ลดลงอย่างมี นยั สาคัญ
ผู้เช่ามีรายได้ หลักจากการให้ บริการห้ องพักของโรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท และบริ การอื่น
ที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และรายได้ ที่ผ้ เู ช่าได้ รั บจากการให้ บริ การดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผันซึ่งคานวณตาม
สัดส่วนของรายได้ ที่ผ้ เู ช่าได้ รับ
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หากในอนาคตการให้ บริ การห้ องพักในเกาะสมุยมีการแข่งขันที่สูงขึ ้นโดยผู้ประกอบการ
รายอื่น ได้ ก่อสร้ างโรงแรมขึ ้นใหม่หรื อปรับปรุงโรงแรมที่มีอยู่เดิมให้ ดีกว่าโรงแรม สมุยบุรี บีช รี
สอร์ ท ในบริ เวณใกล้ เคียงกันกับที่ตงของโรงแรม
ั้
สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท อาจส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การของ
โรงแรม สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท มีจานวนเปลี่ยนแปลงลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
ผู้เช่า และต่อผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ ายที่สดุ
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ตามที่ผ้ เู ช่าเดิม ได้ ทาสัญญาเช่าทรัพย์สินกับกองทุนรวม เป็ นระยะเวลารวม 15 ปี เพื่อดาเนิน
กิจการโรงแรมสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท ซึ่งบริ หารกิจการโรงแรมโดย บริ ษั ท รี โซเทล กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชั่นแนล
จากัด (ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ ที่ 1/2556) โดยผู้เช่ามีหน้ าที่จะต้ องชาระ
เงินค่าเช่าประจาปี ตามสัญญาเช่ารวมทังสองฉบั
้
บ ดังนี ้
ระยะเวลาเช่า

ค่าเช่ารายปี

ปี ที่ 1

ค่าเช่าคงที่ 62 ล้ านบาท ต่อปี

ปี ที่ 2

ค่าเช่าคงที่ 64 ล้ านบาท ต่อปี

ปี ที่ 3

ค่าเช่าคงที่ 66 ล้ านบาท ต่อปี

ปี ที่ 4

ค่าเช่าคงที่ 67 ล้ านบาท ต่อปี

ปี ที่ 5

ค่าเช่าคงที่ 67 ล้ านบาท ต่อปี

ปี ที่ 6 -1 5

ค่าเช่าคงที่ 58 ล้ านบาท ต่อปี + ค่าเช่าแปรผัน
ค่าเช่าแปรผัน = (กาไรขันต้
้ นของผู้เช่า – ค่าเช่าคงที่) x 60%
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ซึง่ ต่อมาผู้เช่าเดิมได้ ผิดนัดชาระค่าเช่า โดยมีรายละเอียดค่าเช่าค้ างชาระ ดังนี ้
ระยะเวลาการเช่า
1 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2557
1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม – 4 เมษายน 25583
รวม – 14
ค่าเสียหาย5
รวม – 2

ค่าเช่าค้ างชาระ1
18,224,657.55
33,775,342.45
17,254,794.52
69,254,794.52
116,928767.12
186,183,561.64

ดอกเบี ้ย2
3,369,377.18
4,988,687.48
2,183,204.24
10,541,268.91
15,304,854.38
25,846,123.29

รวม
21,594,034.73
38,764,029.93
19,437,998.76
79,796,063.43
132,233,621.50
212,029,684.93

โดยผู้เช่าเดิมอ้ างสภาพธุรกิจและการที่บริ ษัทจัดการไม่ลงนามในบันทึกแนบท้ ายสัญญาเช่าฯ เพื่อ
ยกเลิกผู้ค ้าประกันภายหลังจากที่ผ้ เู ช่าผิดนัดชาระค่าเช่า เป็ นเหตุในการผิดนัดชาระค่าเช่าตามสัญญาฯ
ผู้เ ช่าและผู้ค ้าประกันได้ ยื่นฟ้ องกองทุนรวม บริ ษัทจัดการ กรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท
จัดการ และกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการก็ได้ ยื่นฟ้องต่อผู้เช่าและผู้ค ้าประกัน ในคดีตา่ งๆ รวม 11 คดี (เป็ น
คดีแพ่ง 6 คดีและคดีอาญา 5 คดี) และเป็ นการแจ้ งความเพื่อดาเนินคดี ณ สถานีตารวจภูธรเกาะสมุยอีก 3
คดี โดยที่ กองทุนรวมได้ ยื่นฟ้องธนาคารกรุงไทยเพื่อบังคับหนังสือค ้าประกันธนาคาร 1 คดี และยื่นฟ้องผู้
เช่าเดิมและผู้ค ้าประกันเพื่อขับไล่ และเรี ยกค่าเช่าคงค้ าง ดอกเบี ้ย และค่าเสียหาย อีก 1 คดี โดยสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้

1

ไม่รวมดอกเบี ้ย

2

คานวนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3

วันสุดท้ ายของสัญญาเช่า

4

ไม่รวมดอกเบี ้ยและค่าเสียหายภายหลังบอกเลิกสัญญา

5

นับจากวันที่ 5 เมษายน 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 อ้ างอิงจากค่าเช่าตามสัญญาเช่าเดิมที่ได้ ยกเลิกไป
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หมายเลขคดี
1.

พ.52/2558

2.

พ.177/2558

3.

พ.698/2558

4.

พ.1281/2558

5.

พ.1475/2558

6.

พ.1476/2558

7.

อ.302/2558

8.

อ.2726/2558

9.

อ.1302/2558

ข้ อหาหรือฐาน
วันที่ย่ นื
ความผิด / ทุนทรัพย์
ฟ้อง
เพิกถอนเอกสาร, ส่ง 13 ม.ค. 58
มอบเอกสารคืน / ไม่
มีทนุ ทรัพย์
ละเมิด, เรี ยก
ค่าเสียหาย /
40,723,288 บาท
เพิกถอนหนังสือบอก
เลิกสัญญาเช่า,
ละเมิด, เรี ยก
ค่าเสียหาย /
350,000,000 บาท
ละเมิด, เรี ยก
ค่าเสียหาย /
350,000,000 บาท
ละเมิด, เรี ยก
ค่าเสียหาย /
350,000,000 บาท
ละเมิด, เรี ยก
ค่าเสียหาย /
40,000,000 บาท
ร่วมกันหมิ่นประมาท

30 ม.ค. 58

โจทก์

จาเลย

หมายเหตุ

บริ ษัท เฉวง
โคฟ รี โซเทล
จากัด ที่ 1 กับ
พวกรวม 4 คน
นายสาคร
ชนะไพฑูรย์

บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ
พวกรวม 7 คน

บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ ถอนฟ้ อง
พวกรวม 8 คน

7 เม.ย. 58

บริ ษัท สมุยบุรี กองทุนรวม ที่ 1 กับ
บีช รี สอร์ ท
พวกรวม 10 คน
จากัด

12 มิ.ย. 58

บริ ษัท สมุยบุรี
บีช รี สอร์ ท
จากัด
บริ ษัท สมุยบุรี
บีช รี สอร์ ท
จากัด
นายสาคร
ชนะไพฑูรย์

บริ ษัทจัดการ

ถอนฟ้ อง

กองทุนรวม ที่ 1 กับ
พวกรวม 11 คน

ถอนฟ้ อง

นายวรเดช ส่ง
ตระกูล
นายวรเดช ส่ง
ตระกูล

บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ ถอนฟ้ อง
พวกรวม 2 คน

30 มิ.ย. 58

30 มิ.ย. 58

20 ก.พ. 58

ร่วมกันหมิ่นประมาท, 30 มิ.ย. 58
พ.ร.บ.ว่าด้ วยการ
กระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
ร่วมกันหมิ่นประมาท, 23 ก.ค. 58
พ.ร.บ.ว่าด้ วยการ
กระทาความผิด

บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ ถอนฟ้ อง
พวกรวม 10 คน

นางสาวภร
บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ
ภัทร ประพฤติ พวกรวม 2 คน
ชอบ
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หมายเลขคดี

10.

อ.1303/2558

11.

อ.3086/2558

12.

คาร้ องทุกข์
อาญาที่
180/2558 (สภ.
บ่อผุด จ.
สุราษฎ์ธานี)
หมายเรี ยกสภ.
บ่อผุด จ.
สุราษฎ์ธานี(ตช
0023(สฎ)
(10).3)
หมายเรี ยกสภ.
บ่อผุด จ.
สุราษฎ์ธานี
(ตช 0023(สฎ)
(10).3/3039

13.

14.

ข้ อหาหรือฐาน
วันที่ย่ นื
ความผิด / ทุนทรัพย์
ฟ้อง
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
ร่วมกันหมิ่นประมาท, 23 ก.ค. 58
พ.ร.บ.ว่าด้ วยการ
กระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
ร่วมกันหมิ่นประมาท, 23 ก.ค. 58
พ.ร.บ.ว่าด้ วยการ
กระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
ร่วมกันหมิ่นประมาท 21 ก.พ. 58
โดยการโฆษณา

โจทก์

จาเลย

หมายเหตุ

บริ ษัท เฉวง
โคฟ รี โซเทล
จากัด

บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน

นายสาคร
ชนะไพฑูรย์
โดยนายวรเดช
ส่งตระกูล
นายวรเดช ส่ง
ตระกูล

บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ ถอนฟ้ อง
พวกรวม 2 คน

บริ ษัทจัดการ ที่ 1 กับ
พวก

ร่วมกันหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา

27 มิ.ย.58

บริ ษัท สมุยบุรี กองทุนรวม ที่ 1 กับ
บีช รี สอร์ ท
พวก
จากัด

หมิ่นประมาทโดยการ
โฆษณา

25 พ.ค.58

บริ ษัท สมุยบุรี บริ ษัทจัดการ
บีช รี สอร์ ท
จากัด โดยนาย
วรเดช ส่ง
ตระกูล

หน้ า 25

รายงานประจาปี 2558 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

หมายเลขคดี
1.

พ.1320/2558

2.

พ.158/2558

ข้ อหาหรือฐาน
ความผิด / ทุนทรัพย์
ค ้าประกัน /
67,000,000.00 บาท
ผิดสัญญา, ละเมิด,
ขับไล่, เรี ยกค่าเช่าค้ าง
ชาระและค่าเสียหาย,
ค ้าประกัน /
89,557,698.75 บาท

วันที่ย่ นื
โจทก์
จาเลย
ฟ้อง
16 มิ.ย. 58 กองทุนรวม
ธนาคารกรุงไทย จากัด
อสังหาริ มทรัพ (มหาชน)
ย์ สมุยบุรี
6 ก.ค. 58 กองทุนรวม
บริ ษัท สมุยบุรี บีช รี
อสังหาริ มทรัพ สอร์ ท จากัด ที่ 1 กับ
ย์ สมุยบุรี
พวกรวม 5 คน

หมาย
เหตุ

ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 บริ ษัทจัดการ
ได้ เจรจากับ ผู้เช่าเดิม เพื่อหาทางแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและปั ญหาต่างๆ ร่ วมกันหลายครัง้ ต่อมาเมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2558 ผู้เช่าเดิมได้ มีหนังสือเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทถึงบริ ษัทจัดการ และได้ มีการ
หารื อในแนวทางการแก้ ปัญหาโดยที่กรอบแนวทางในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นมีดงั นี ้
1.
ผู้เช่าเดิมหรื อตัวแทนของผู้เช่าเดิม จะดาเนินการจัดหาผู้ซือ้ หรื อเป็ นผู้ซือ้ ทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเอง โดยที่ผ้ ซู ื ้อจะเป็ นผู้ชาระค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี
อากร ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น ณ สานักงานที่ดนิ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังหมด
้
2.
ผู้เช่าเดิมไม่ขดั ข้ องหากกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการจะแต่งตังหรื
้ อสนับสนุนหรื อยินยอม
ให้ บคุ คลอื่นหรื อนิตบิ คุ คลอื่นดาเนินการจัดหาผู้ซื ้อหรื อเป็ นผู้ซื ้อทรัพย์สินของกองทุนรวมเอง เช่ นเดียวกับผู้
เช่าเดิม
3.
การดาเนินการจัดซื ้อทรัพย์สินของกองทุนรวมในครัง้ นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหาข้ อพิพาทและการดาเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งผู้เช่าเดิมจะนาเสนอรายละเอียดทังหมดให้
้
กบั กองทุน
รวมเพื่อพิจารณาต่อไป
4.
เงื่อนไขอื่นๆ ในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน
5.
ผู้เช่าเดิมจะต้ องนาเสนอข้ อเสนอซื ้อทรัพย์สิน พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ข้ อพิพาททังหมด
้
เช่น การชาระค่าเช่าคงค้ าง การคืนทรัพย์สิน และการยุติคดีความข้ อพิพาทที่มีอยู่ทงหมด
ั้
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ต่อบริ ษัทจัดการ เพื่ อพิจารณาเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิข้อเสนอ
แนวทางแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทและการขายทรัพย์สินภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ของหนังสือดังกล่าว
หลังจากนัน้ ผู้เช่าเดิมได้ มีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่ อง ข้ อเสนอแนวทางการแก้ ไข
ปั ญ หาของกองทุนรวม มายัง บริ ษัทจัดการเพื่อพิจ ารณาซึ่ง หนัง สือดัง กล่าวได้ ระบุถึง รายละเอียดของ
แนวทางที่ได้ หารื อร่ วมกับบริ ษัทจัดการในการขายทรัพย์สินของกองทุนรวม การชาระค่าเช่าคงค้ าง การ
บริหารจัดการโรงแรมรวมถึงการยุตขิ ้ อพิพาททางกฎหมายระหว่างกองทุนรวมกับผู้เช่าเดิม
นอกจากนี ้ ในระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้ อยุติและทางออกร่วมกัน ผู้เช่าเดิมได้ ดาเนินการถอนฟ้อง
คดีตา่ งๆ รวม 6 คดีกล่าวคือ พ.177/2558, พ.1281/2558, พ.1475/2558, พ.1476/2558, อ.2726/2558
และอ.3086/2558 ดังนัน้ จนถึงวันที่จดั ทารายงานประจาปี ฉบับนี ้ (ตุลาคม 2559) จึงเหลือคดีความที่มีอยู่
ระหว่างกลุ่มผู้เช่าเดิมกับกองทุนรวมและบริ ษัทจัดการ รวม 8 คดี (คดีแพ่ง 2 คดีและคดีอาญา 3 คดี และ
แจ้ งความที่สถานีตารวจภูธรเกาะสมุย 3 คดี)
โดยที่ในระหว่างที่ผ้ เู ช่าเดิมดาเนินการจัดหาผู้สนใจที่จะซื ้อทรัพย์สินนัน้ บริ ษัทจัดการได้ คดั เลือก
และแต่งตังที
้ ่บริษัท ซีบี ริชาร์ ด เอลลิส จากัด หรื อ CBRE ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ปรึกษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั้ า
ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาในการเปิ ดประมูลทรัพย์เป็ นการทัว่ ไป เพื่อให้ เป็ นที่แน่ใจว่าข้ อเสนอที่กองทุนรวม
ได้ รับทังจากที
้
่ผ้ เู ช่าเดิมเสนอ และที่ได้ รับจากการประมูลเป็ นข้ อเสนอที่ดีที่สดุ
กองทุนรวมได้ เริ่ มเปิ ดให้ ผ้ สู นใจ รวมทังได้
้ เชิญนักลงทุนที่บริ ษัทจัดการโดยคาแนะนาจาก CBRE
เข้ าร่วมประมูล ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน โดยมีกาหนดเสนอข้ อเสนอเพื่อซื ้อทรัพย์สินในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี ้
1.
ลงโฆษณาเชิญชวนผู้สนใจในหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ , กรุงเทพธุรกิจ และเดอะเนชัน่
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม รวม 8 วัน
2.
มีหนังสือเชิญเข้ าร่วมประมูลตรงถึงกลุม่ นักลงทุน รวม 22 ราย
3.
มีนกั ลงทุนที่สนใจเข้ าเยี่ยมชมทรัพย์ รวม 5 ราย
4.
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ปรากฎว่าไม่มีผ้ เู สนอข้ อเสนอเพื่อซื ้อทรัพย์สิน
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ต่อมาเมื่ อวันที่ 22 สิ งหาคม 2559 ผู้เช่าเดิม ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจ านวน
6,305,500 หน่ว ย หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 7.62 และ นางสาวภรภัท ร ประพฤติช อบ ผู้ถื อ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจานวน 2,924,720 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.53 ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันป็ นจานวนร้ อยละ
11.15 ได้ มีหนังสือที่ SMB 1808-59-21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อพิจารณาข้ อเสนอ โดยมีเนื ้อหา ดังนี ้
1.

การซื ้อขายทรัพย์สิน

1.1
ผู้เช่าเดิมขอเสนอชื่อพลตรี ธนกร ถวิลกิจ (“ผู้ซื ้อ”) เป็ นผู้ซื ้อทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่ง
เสนอซื ้อทรัพย์สินในราคา 600,000,000 บาท (หกร้ อยล้ านบาท) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเบื ้องต้ น
ดังนี ้
1.1.1 เป็ นการซือ้ ขายทรัพ ย์ สินตามสภาพที่เป็ นอยู่ใน ณ วันที่ มี การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
1.1.2 ผู้ซื ้อจะวางเงินมัดจาซือ้ ทรัพย์สินจานวน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาท) เป็ น
เช็คธนาคารให้ ไว้ กบั กองทุนรวมในวันที่ทาสัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สิน
1.1.3 ส่วนที่คงเหลืออีกจานวน 590,000,000 บาท (ห้ าร้ อยเก้ าสิบล้ านบาท) จะชาระ
เป็ นเช็คธนาคารในวันจดทะเบียนซื ้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน
1.1.4 ผู้เช่าเดิมจะดาเนินการให้ ผ้ ซู ื ้อเข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายกับกองทุนก่อนการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวันที่กองทุนรวมกาหนด
1.1.5 กาหนดการจดทะเบียนรั บโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 45 วัน นับจากวันประชุมและ
ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
1.1.6 หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมติอนุมตั ิซื ้อขายทรัพย์สิน กองทุนรวมจะคืน
เช็คธนาคารที่ได้ รับข้ อ 1.1.2 โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อเบี ้ยปรับ และทังสองฝ่
้
ายไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ใดๆ ต่อกัน
1.1.7 ผู้ซือ้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ดงั กล่าว
1.1.8 ผู้เช่าเดิมจะดาเนินการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตทังหมด
้
รวมทัง้ ลิ ข สิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า สิ ทธิ บัตร และมิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า ประปา ระบบสาธารณูป โภค
ตลอดจนส่งมองเอกสารสิทธิ หรื อสิทธิใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
ทังหมดให้
้
แล้ วเสร็ จภายในกาหนดเวลา 60 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ดงั กล่าว
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1.1.9 ผู้ซื ้อมีสิทธิกาหนดให้ บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลอื่นเป็ นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้
โดยแจ้ งชื่อผู้รับโอนดังกล่าวให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ าก่อนการทาสัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สิน
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
1.1.10 เงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามสัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับ
ผู้ซื ้อ ซึง่ จะต้ องเหมาะสม สมควร และเป็ นธรรม ตามที่จะได้ ตกลงกันต่อไป
1.2 ผู้เช่าเดิม ตกลงจะให้ ความร่ว มมือกับบริ ษัทจัดการดาเนินการสารวจทรัพย์สินเพื่อทาการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และจัดประกวดราคาสาหรับผู้ที่สนใจเข้ าร่วมเสนอราคาซื ้อทรัพย์สิน เพื่อนาเสนอ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาในคราวเดียวกัน
2.

การบริหารจัดการโรงแรม

ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมมีมติไม่อนุมตั ิให้ ขายทรัพย์สินให้ กับผู้ซื ้อ และ
จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการขายทรัพย์สิน ผู้เช่าเดิมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
พิจารณาแต่งตังให้
้ ผ้ เู ช่าเดิมเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินชัว่ คราวเป็ นเวลา 6 เดือน โดยผู้เช่าเดิมจะชาระค่า เช่าขันต
้ ่า
ให้ กบั กองทุนรวมจานวนเดือนละ 500,000 บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) โดยจะชาระเงินค่าเช่าเป็ นเช็คสัง่ จ่าย
ล่วงหน้ าจานวน 6 เดือน ให้ กับกองทุนรวม โดยจะให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการในการจัดหาผู้ซื ้อใหม่
รวมทัง้ การตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติให้ ขายทรัพย์สินให้ แก่บคุ คลอื่น ผู้เช่าเดิมตกลงที่จะส่งมอบพื ้นที่ให้ กบั ผู้ที่ซื ้อทรัพย์สินต่อไป
3.

การชาระเงินเพื่อยุตขิ ้ อพิพาทที่มีกบั กองทุนรวม

3.1 ผู้เช่าเดิมตกลงที่จะชาระเงินให้ กับกองทุนรวมเพื่อยุติ ข้อพิพาทที่มีกับกองทุนรวมเป็ นเงิน
จานวนทังสิ
้ ้น 67,000,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้ านบาท) โดยจะชาระงวดแรกจานวน 10,000,000 บาท (สิบ
ล้ า นบาท) เป็ นเช็ คธนาคาร ในวันที่ ที่ ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมมี ม ติอนุมัติก ารซื อ้ ขาย
ทรัพย์สิน และการเลิกกองทุนรวม
3.2
ผู้เ ช่า เดิม ขอให้ เ วนคืนหนัง สื อค ้าประกันของธนาคารกรุ ง ไทยจากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น
หลักประกันการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน โดยผู้เช่าเดิมจะนาหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมาเป็ น
หลักประกันการชาระเงินค่าเช่าที่คงค้ างตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน ตลอดจนดอกเบี ้ย และค่าเสียหายอื่นใด
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พร้ อมทังโอนสิ
้
ทธิในการรับเงินปั นผลในหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ กบั กองทุนรวม ในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมัติการซือ้ ขายทรัพย์สิน การเลิกกองทุนรวม และการเปลี่ยนหลักประกัน
สัญญาเช่าทรัพย์สินตามข้ อนี ้
3.3
ผู้เช่าเดิมจะชาระเงินส่วนที่คงเหลือ จานวน 57,000,000 บาท (ห้ าสิบเจ็ดล้ านบาท) โดยผู้
เช่าเดิมตกลงให้ นาเงินปั นผลที่กองทุนรวมได้ รับจากหน่วยลงทุนที่จานาตามข้ อ 3.2 และเงินที่ผ้ เู ช่าเดิมมี
สิทธิได้ รับคืนเมื่อกองทุนรวมสามารถขายทรัพย์สินและมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมมาชาระใน
ส่วนที่คงเหลือดังกล่าว เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายและหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม โดยที่
3.3.1 หากเงินที่ผ้ ูเช่าเดิมมีสิทธิได้ รับคืนมีจานวนมากกว่า 57,000,000 บาท กองทุน
รวมตกลงที่จะคืนเงินส่วนเกินให้ กบั ผู้เช่าเดิม และ
3.3.2 หากเงินที่ผ้ เู ช่าเดิมมีสิทธิได้ รับคืนมีจานวนน้ อยกว่า 57,000,000 บาท ผู้เช่าเดิม
ตกลงจะชาระเงินเพื่อยุตขิ ้ อพิพาทส่วนที่คงเหลือให้ ครบถ้ วน
4.

การยุตคิ ดีความ

4.1 เมื่ อที่ ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ มี มติอนุมัติให้ ยุติคดีความที่เกี่ ยวข้ อง
ทังหมดและมติ
้
ดงั กล่าวมีผลแล้ ว ผู้เช่าเดิมเสนอจะดาเนินการทาสัญญาประนีประนอมยอมความ หรื อถอน
ฟ้องคดี ทังคดี
้ แพ่งและคดีอาญา หรื อกระทาด้ วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้ คดีนนยุ
ั ้ ติไป รวมทังถอนค
้
าร้ องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนต่อกันทังหมด
้
4.2 ทังสองฝ่
้
ายตกลงจะดาเนินการเลื่อนกระบวนการพิจารณาหรื อจาหน่ายคดีทงหมดออกไป
ั้
ชัว่ คราว จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีมติอนุมตั ใิ ห้ ขายทรัพย์สินให้ กบั ผู้ซื ้อและเลิกกองทุนรวม
โดยที่ ขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มี การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมสมุย บุรี เพื่ อ พิ จ ารณารั บ ทราบและอนุมัติใ นเรื่ อ งดัง กล่า วข้ า งต้ น และ
ดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายอื่นทราบถึงเรื่ องดังกล่าว ตามระเบียบ ขันตอนและวิ
้
ธีการจัดการ
กองทุนรวมต่อไปโดยเร็ ว เมื่อได้ รับผลการจัดประกวดราคาเพื่อหาผู้ซือ้ ทรัพ ย์สินของกองทุน เพื่อจะได้
นาเสนอผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในคราวเดียวกัน
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จนถึงวันที่จดั ทารายงานประจาปี ฉบับนี ้ (ตุลาคม 2559) บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จัดเตรี ยมเอกสาร สาหรับการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถดาเนินการได้ ภายในไตร
มาสสุดท้ ายของปี 2559
หากที่ ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีม ติเห็นชอบตามข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาดัง กล่าว บริ ษัท
จัดการก็จะดาเนิ นการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน พร้ อมทัง้ ชาระบัญชี เฉลี่ยคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนและปิ ดกองทุนต่อไป
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนรวมเป็ นผู้ออก
ข้ อมูลหน่ วยลงทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ

828,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

10.00 บาท

จานวนหน่วยลงทุน

82,800,000 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

10.00 บาท

จานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั

828,000,000 บาท

ข้ อมูลราคาหลักทรั พย์
ราคาปิ ด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

หน่วยละ 7.25 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

600,300,000 บาท

มูลค่าการซื ้อขาย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

7,250 บาทต่อวัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

600,334,484.78 บาท
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ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน : XM
กลุม่ ผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก
ลาดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.

ธนาคารออมสิน

2.

จานวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

20,000,000

24.15

บริษัท สมุยบุรี บีช รี สอร์ ท

6,285,500

7.59

3.

นางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ

2,924,720

3.53

4.

นายกรกฤต ตันธุวนิตย์

1,700,000

2.05

5.

กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด

1,000,000

1.21

6.

นางสาววรางคณา นาคประเสริฐ

953,600

1.15

7.

นางสาววฤณ ฐิ ตาภิวฒ
ั นกุล

705,400

0.85

8.

นายทวี พูลศิริวิทย์

677,300

0.82

9.

บริษัท CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

593,100

0.72

10.

นางสาวศิริลกั ษณ์ ธีระวัฒนาเดชา

545,500

0.66
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ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้น ไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกัน)
ลาดับ
1.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธนาคารออมสิน

จานวนหุ้น (หุ้น)
20,000,000

% หุ้น
24.15

กลุ่มผูถ้ ื อหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที โ่ ดยพฤติ การณ์ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การจัดการหรื อการดาเนิ นงานของบริ ษัทจัดการอย่างมี นยั สาคัญ
ไม่มี
ประวัติการลดทุนจดทะเบียน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มีการลดทุน
ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

งวดผลการกาเนินงานที่จ่ายเงิน
ปั นผล
22 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53
1 ม.ค. 54 – 30 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54
1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55
1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55
1 ม.ค. 56 – 30 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56
1 ม.ค. 57 – 30 มิ.ย. 57
รวม

วันที่จ่ายเงินปั นผล
15 มี.ค. 54
20 ก.ย. 54
9 มี.ค. 55
24 ก.ย. 55
15 มี.ค. 56
23 ก.ย. 56
28 มี.ค. 57
26 ก.ย. 57

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(ต่อหน่วยลงทุน)
0.2902
0.3224
0.3375
0.3375
0.3500
0.3500
0.3500
0.0800
2.4176

อัตราการจ่าย
ผลตอบแทน (ร้ อยละ)
2.902
3.224
3.375
3.375
3.500
3.500
3.500
0.800
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
1)

ข้อกาหนด นโยบายและวิ ธีการจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู้ ื อหน่วยลงทุน

ในกรณี ที่กองทุนรวมมี กาไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ กองทุนรวมมี นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถื อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี กาไรที่ปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่ากาไรสุทธิ ที่หักกาไรที่ ยัง ไม่เกิ ดขึน้ จากการประเมิ นค่าหรื อการสอบทานการประเมิ นค่า
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์รวมทัง้ ปรับปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั น ผลแก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
อย่า งไรก็ ดี การจ่า ยเงิ น ปั น ผลต้ อ งไม่ท าให้ กองทุน รวมเกิ ด ยอดขาดทุน สะสมเพิ่ ม ขึ น้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
กรณีการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละรอบปี บัญชี
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผล และจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้น
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผล และจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั
ถัดจากวันที่ มี ก ารปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนเพื่ อจ่ายเงิ น ปั น ผล โดยในกรณี ที่บ ริ ษั ทจัด การไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2) เงือ่ นไข และวิ ธีการจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู้ ื อหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มี สิ ทธิ ไ ด้ รับเงิ นปั นผลต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มี ชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย หากปรากฏว่ามีบคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 8 หลักเกณฑ์และ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในโครงการ
(2) บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผล ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และทาการปิ ดประกาศ
ไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ
(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 1 ฉบับ
(3) บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ ในข้ อ 7.1 ในโครงการ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการหักภาษี ณ ที่ จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ
อัตราอื่นตามที่กฎหมายกาหนดของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เว้ นแต่ผ้ ู
ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
ภายใน 3 วันนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบจองซื อ้ หน่วยลงทุน หรื อ นาเงินฝากเข้ าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้ งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายในการ
โอนเงินที่เกิดขึน้ และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวจากจานวนเงินที่จะส่งให้
(5) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อ
การอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน
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3) เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ซึง่ หากเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะไม่จ่ายเงิ นปั นผลในครั ง้ นัน้ และให้ สะสมเงิ นปั นผล
ดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่ มีอานาจตามกฎหมาย ได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้
เป็ นไปตามนัน้
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โครงสร้ างการจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167
เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จากัด หนึ่งในบริ ษัทเครื อบริ ษัท ซีไอเอ็มบี พริ นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ บริ การด้ านการจัดการกองทุ นครบ
วงจร ทัง้ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จากัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดย
บริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด และเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
แอสเซท แมเนจเม้ นท์ ในประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยบริ ษัท ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล แอสเซท แมเนจ
เม้ นท์ เบอร์ หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันการเงินชันน
้ าทังในระดั
้
บภูมิภาค
และระดับโลก ได้ แก่
กลุม่ ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%
กลุม่ พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%
ดังนัน้ จึงทาให้ เรามีความพร้ อมในการให้ บริ การการบริ หารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดับโลก
ภายใต้ การสนับสนุนจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังกลุ
้ ม่ ซีไอเอ็มบีและกลุม่ พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล
ในปั จจุบนั บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็ นบริ ษัทจัดการที่มี
ความพร้ อมที่จะให้ บริ การครอบคลุมแก่ลูกค้ าทุกกลุ่ม ทังบุ
้ คคลทัว่ ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ ความแข็งแกร่งด้ านเครื อข่ายการลงทุนที่
เชื่อมโยงการลงทุนในทุกภูมิภาคทัว่ โลก ทาให้ เรามีความได้ เปรี ยบในด้ านข้ อมูลการลงทุน ด้ วยระบบการ
บริหารจัดการลงทุนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์คณ
ุ ภาพ โดยคัดสรรทังเชิ
้ ง
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คุณ ภาพ (Qualitative) เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย พื น้ ฐานของแต่ ล ะบริ ษั ท
(Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินยั การลงทุนอย่างเคร่ งครัด ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพื่อให้ เราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมการลงทุนและการสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ภายใต้ การกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลสาหรับการบริ หารการลงทุนภายใต้
หลักการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ ความสาคัญอันที่จะทาให้ นกั ลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินและ
สร้ างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ด้ วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ภายใต้ การบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม
หลักการและแนวคิด
Think

= คิดบวกเพื่อหาทางแก้ ปัญหา และมุง่ มัน่ ที่จะแก้ ปัญหา

Respect

= เคารพความคิดผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์

Unleash

= ไม่หยุดที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง

Show

= แสดงถึงความกล้ าหาญและความคิดริเริ่มและตอบสนองอย่างรวดเร็ว

Teamwork

= ทางานกันเป็ นทีมเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ

รายชื่อกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่บริ หารบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
รายชื ่อกรรมการ
1. คุณเอฟเฟนดี ้ ชาฮูล ฮามิด
2. คุณเปโดร เอสเตอบัน บอร์ ดา
3. คุณเร็กซ์ ปั ก ควน อาว หย่ง
4. คุณอเลฮานโดร เอลเรี ยส เอทึกกอริ โรดรี เกซ
5. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
6. คุณจุมพล สายมาลา
7. คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์
8. คุณบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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รายชื ่อเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร
1. คุณจุมพล สายมาลา
2. คุณโช ซู ฮุน
3. คุณวิน พรหมแพทย์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายวางแผนและปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน

รายชื ่อผูจ้ ดั การกองทุน
1. คุณสุทธิพนั ธ์ กรี มหา
2. คุณวิน พรหมแพทย์
สิ ทธิ หน้าที ่ และความรับผิ ดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
1)
สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ หารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน
ข้ อจากัดการลงทุน และโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ ทาขึ ้น ตลอดจนข้ อผูกพันตามใบ
จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ทาไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
2)
สิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนนันเป็
้ นการขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนที่หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายได้
ประกาศ กาหนด และ/หรื อกรณีที่เป็ นการขัดต่อข้ อกาหนดที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี ้
3)
สิ ท ธิ ใ นการลาออกจากการท าหน้ า ที่ เ ป็ นบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมให้ กับ กองทุน รวม
รายละเอียดตามที่กาหนดในเรื่ องเงื่อนไขในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ และ / หรื อเลิกโครงการ
4)
สิทธิในการยับยังพิ
้ เศษ (veto right) สาหรับการดาเนินการหรื อการตัดสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรื อการลงมติใด ๆ ของผู้ถือหน่ว ยลงทุน เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ ที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อเป็ นเหตุให้
บริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียง หรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
5)
สิทธิในการดาเนินการจัดการ ดังต่อไปนี ้
สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่บริ ษัท
จัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถ
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จัดหาบริ ษัทจัดการอื่นมารับหน้ าที่ได้ ภายในกาหนดเวลา 90 วันให้ แก่กองทุนรวม (รายละเอียด
ตามที่กาหนดในเรื่ องเงื่อนไขในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ)
สิทธิ ในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่ นใดที่ มี อานาจตามกฎหมาย กาหนด
อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสัง่ การ
สิทธิ ในการแก้ ไข เพิ่ม เติม เปลี่ย นแปลงโครงการให้ เป็ นไปตามการสั่งการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผัน
สิทธิ ที่จะดาเนินการขาย จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทั ง้ หมดของ
กองทุนรวมตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง
สิทธิ ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษาไว้ ซึ่งสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
6)
สิ ทธิ ในการสั่ง ให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) แก้ ไ ข
คุณสมบัตขิ องผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด
7)
สิทธิ อื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
8)
จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเข้
้ าทาสัญญาต่าง ๆ ใน
นามของกองทุนรวม ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย
9)
จัดส่งแจกจ่ายและจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนที่ เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี ้
ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนการเริ่ ม
จัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชีช้ วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and
Prospectus (MRAP)) ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม บริ ษั ท จัด การจะจั ด ส่ ง และ
ดาเนินการให้ บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี ้
ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบพร้ อมกับใบจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุน
และจัดให้ มี หนัง สื อ ชี ช้ วนส่ว นข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ ท าการทุกแห่ง ของบริ ษัท จัดการและ ณ
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สถานที่ติดต่อของบริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแล้ วแต่
กรณีเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนได้ ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
(3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ ้นสุดลง บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือ
ชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจัด ส าเนาให้ เ มื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ร้ องขอในกรณี ที่ ห น่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการบริ ษัท
จัดการจะดาเนินการแจ้ ง การแก้ ไขเพิ่ ม เติมดัง กล่าวให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยทราบ
หลังจากที่กองทุนรวมได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการหรื อหลังจากวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ จนกว่าจะเลิกกองทุน
รวม
10) ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์ สินของกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ
11) ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
12) น าเงิ น ของกองทุ น รวมไปลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น รวมทัง้ จัด หา
ผลประโยชน์ การซื อ้ เช่า จ าหน่าย โอนสิท ธิ ก ารเช่า ขาย สั่ง โอน และเปลี่ ย นแปลงเพิ่ม เติม ปรั บ ปรุ ง
อสังหาริมทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาหนด
ในโครงการ โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนด้ วย
13) ตรวจสอบหรื อดาเนินการให้ มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อ
หน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยวิธีการดาเนินการเป็ นไป
ตาม “หลักเกณฑ์และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”
14) จัดสรรผลกาไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
และ วิธีการที่กาหนดในโครงการ และเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
15) จัด ให้ มี ก ารประกัน ภั ย ของกองทุน รวมตามข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
16) จัด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ป ระกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
17) จัด ให้ มี ผ้ ู ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมซึ่ ง มี คุณ สมบัติ ต ามประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องคุณสมบัตขิ องผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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18) ดาเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการและนา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
19) จัดให้ ได้ มาซึ่งรายได้ และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนาเงินได้ และผลประโยชน์
ดังกล่าวฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
20) แต่ ง ตั ง้ ที่ ป รึ ก ษาของกองทุ น รวม (ถ้ ามี ) เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หรื อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดตังกองทุ
้
น
เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมโดยบริ ษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานการแต่งตัง้ ถอดถอน หรื อ
เลิกสัญญาให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั แต่งตังถอดถอน
้
หรื อเลิกสัญญากับ
บุคคลดังกล่าว และจะจัดส่งสาเนาสัญญาให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทาการนั บแต่วนั ทาสัญญา
ดังกล่าว
21) แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในหรื อ
มี ไ ว้ ซึ่ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม ทัง้ นี ้ ผู้จัด การกองทุน รวม
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้ รับการแต่งตังต้
้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
22) แต่งตังผู
้ ้ บริ หารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หารสินทรัพย์สภาพคล่องต้ องได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
23) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจได้ แก่บริ ษัทจัดการ) และจัดให้ มีทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
24) แต่ง ตัง้ บริ ษัทประเมิ นค่าทรั พ ย์ สินเพื่ อการประเมิ นค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดเพื่อทาการประเมินค่า
หรื อทาการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม พร้ อม
ทังแจ้
้ งและจัดส่งสาเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วยสาเนา
เอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวข้ องให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานการประเมินค่า
25) แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะต้ องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนด
26) จัด ให้ มี ผ้ ู สอบบัญ ชี ข องกองทุ น รวมซึ่ ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตาม
ข้ อกาหนดแห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
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และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อจัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดย
ถูกต้ องและจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
27) แต่งตังบริ
้ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื่อทาหน้ าที่
จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ
ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ น
กลุม่ บุคคลเดียวกัน
28) แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดเพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม (ถ้ ามี) อาทิ ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ ผู้จดั ทาประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแู ลรักษาความสะอาดสถานที่
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
29) จัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ รวมทังจั
้ ด
ให้ มีข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน หรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสาคัญอย่างน้ อย
ตามที่สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาหนด
30) จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรื อจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื ้อ
เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แล้ วแต่กรณี
(2) สัญญาเป็ นหนังสือที่แสดงการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมี หนัง สื อแจ้ ง การเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพ ย์ให้ แก่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย รวมทังจั
้ ดให้ มี
ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทและสานักงานใหญ่ของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน หรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
นันเพื
้ ่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสาคัญอย่างน้ อยตามที่สานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาหนด
31) จัดส่งสาเนาสัญญาดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
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(1) สัญญาแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาสัญญา
หรื อนับแต่วนั แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(2) สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี) และสัญญาแต่งตังที
้ ่ปรึกษา (ถ้ ามี)
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาสัญญาดังกล่าว
32) รวบรวม ติดตาม ดาเนินการ สั่ง ให้ ผ้ ูมี หน้ าที่ ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิ ผู้บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พย์ ที่ ปรึ กษา ผู้คุม งานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทารายงานต่าง ๆ และ/หรื อ
ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ และ / หรื อตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรื อผู้มีอานาจตามกฎหมายร้ องขอ
33) ดาเนินการขาย จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
้
นรวมตามที่
เห็นสมควร
34) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ก ฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ เป็ น
หน้ าที่ของบริษัทจัดการ
35) ในกรณี ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญตามข้ อ 29 ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ซื ้อ เช่า
จาหน่ายหรื อโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ของกองทุนรวมหรื อภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
36) คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วัน
สุด ท้ า ยของเดื อ นมิ ถุนายน และเดือ นธัน วาคมให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน 45 วันนับ แต่วันสุด ท้ า ยของเดื อ น
มิถนุ ายน และเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี และจัดให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองการคานวณมูลค่าดังกล่าว
พร้ อมทัง้ ประกาศมูล ค่า ดัง กล่า วในหนัง สื อพิม พ์ ร ายวันอย่ างน้ อยหนึ่ง ฉบับและตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมทังปิ
้ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสานักงานใหญ่ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์พร้ อมทังการเปิ
้
ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงอสั
ั ้ งหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุนด้ วย
37) ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองการ
คานวณดังกล่าวแล้ ว อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมี
นัยสาคัญ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อ มกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
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ตามข้ อ 38 และหากเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่มีการเปิ ดเผยตามข้ อ
36 บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวโดยพลัน
38) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิจ
เฉพาะด้ านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด รวมทังจั
้ ดทารายงานของกองทุน
รวมทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวมและส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุก
รายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4
เดื อ นนับแต่วัน สิ น้ รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจ าปี โดยรายงานดัง กล่า วต้ อ งมี ร ายการอย่า งน้ อ ยตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
39) ดาเนินการเพิ่มเงินทุนและลดเงินทุนตามหัวข้ อ “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงิ นทุนของ
กองทุนรวม”
40) ดาเนินการฟ้องร้ องหรื อแก้ ต่างคดีแพ่งหรื อคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตัง้
ตัวแทนเพื่อกระทาการดังกล่าว
41) เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ใน
ส่วนที่ กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
42) เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามหัวข้ อ “การแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
43) ยกเลิกกองทุนรวมตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
44) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื่อทาหน้ าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีให้ เสร็ จสิ ้นและแจ้ งให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบ
45) ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ
46) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้
ถื อหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เงือ่ นไขการเปลี ่ยนบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และ/หรื อเมื่อได้ รับการ
อนุมตั เิ ห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีม ติรวมกันเกิ นกึ่งหนึ่ง ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดให้ เปลี่ ยนบริ ษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ จ ดทะเบียนจัดตัง้
กองทุนรวม โดยที่หากสาเหตุการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการนันไม่
้ ได้ เกิดจากความผิดหรื อการประกอบหน้ าที่อนั
บกพร่องอย่างร้ ายแรงที่เกิดจากบริ ษัทจัดการโดยตรงแล้ ว กองทุนรวมจะต้ องจ่ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียม
การจัดการให้ บริ ษัทจัดการตามจานวนวันที่คานวณได้ จากระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปี บริ บรู ณ์ โดย
ใช้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่ได้ คานวณไว้ ของเดือนล่าสุดเป็ นฐานในการคานวณ เว้ นแต่ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมจะตกลงกันว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนจะต้ อ งบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรให้ บ ริ ษั ทจัด การทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วัน เว้ นแต่ บริ ษัทจัดการตกลงยินยอมให้ ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้ า
ดังกล่าว
(2) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง อันจะมี ผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศ คาสัง่ ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่ม
ภาระหน้ าที่แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ตอ่ ไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรั บหน้ าที่ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะนาเสนอบริ ษัทจัดการที่ มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง ทังนี
้ ้ ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากบริษัทจัดการ
(3) ในกรณี ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมี ความประสงค์ หรื อมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จัดการ การดาเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนอย่าง
มีนยั สาคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อกลุ่ม บุคคลเดียวกันในอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด)
้
หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถื อหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ต่อไปโดยบริ ษัทจัดการจะนาเสนอบริ ษัท
จัดการรายใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริ ษัท
จัดการรายใหม่เอง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทจัดการ
(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุ น รวม ซึ่ ง มี ผ ลให้ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ ต่ อ ไปบริ ษั ท จั ด การจะยัง คงได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการจนถึงวันสุดท้ ายของการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นบริ ษัท
จัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ทาการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษัทจัดการตามข้ อ (2) หรื อข้ อ (3) ข้ างต้ นนี ้จนครบถ้ วน แต่กองทุนรวม
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้ าที่ได้ ภายใน 90 วันนับ
แต่วนั ที่บริษัทจัดการได้ ทาการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็นเอ จากัด
เลขที่ 339 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-788-2000
สิ ทธิ หน้าที ่ และความรับผิ ดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
1)
ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ที่ทาขึ ้นกับบริษัทจัดการ
2)
ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมัติ
ตลอดจนข้ อผูกพันที่ ท าไว้ กับผู้ถื อหน่ วยลงทุน ภายใต้ บทบัญญั ติ ในมาตรา 125 ของพระราชบัญญั ติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านัก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทังที
้ ่มี
อยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบั ติตาม ให้ แจ้ งบริ ษัท
จัดการโดยทันที
3)
จัดทารายงาน และส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี บริ ษัทจัดการ
กระท าการ หรื องดเว้ นกระท าการจนก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ กองทุนรวม หรื อไม่ ปฏิ บัติ หน้ าที่ ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
4)
เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้ าอื่น ๆ ภายใต้ การดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทั ง้ ดูแลการ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
5)
ดาเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ แล้ วเสร็ จตาม
กาหนดเวลา ดังต่อไปนี ้
(1) ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์
จากบริษัทจัดการ
(2) ทุกหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ ก่อนแล้ วเสร็ จ
6)
บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตาม
ความเป็ นจริงให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่เริ่มดาเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นนั ้
7)
แจ้ งให้ บริ ษั ท จัด การทราบภายในห้ าวัน ท าการนับ แต่ วัน ที่ ผ้ ู ดูแ ลผลประโยชน์ พ บว่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมชารุดบกพร่องอย่างมีนยั สาคัญ
8)
แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้นอันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
9)
ตรวจสอบการลงทุนหรื อจ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
10) ให้ ความเห็ นชอบในการที่ บริ ษั ทจัดการจัดให้ มี การประกันวินาศภัยเพื่ อคุ้มครองความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวม
เป็ นผู้รับผลประโยชน์
11) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
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12) ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที่ดิน
หรื อเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่า
ในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เช่น สัญญาเช่าหรื อสัญญาโอนสิทธิการ
เช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ นต้ น ยกเว้ นในการเก็ บทรั พ ย์ สิ น ที่ โ ดยสภาพไม่ สามารถเก็ บรั กษาไว้ ที่ ผ้ ู ดูแ ล
ผลประโยชน์ได้ หรื อบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
13) รับมอบหรื อส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ดงั กล่าวข้ างต้ นเกี่ ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรื อส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ข้ างต้ นเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมและประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
14) รับรองความถูกต้ องของการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ แล้ ว ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่าการคานวณดังกล่าว
ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
15) จัดเตรี ยมและส่งรายงานและเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ บริษัทจัดการ
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ ้นวันทา
การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิ ดทาการในประเทศไทย (“วันทาการ”)
(2) รายงานเกี่ ยวกับเงิ นลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของ
หลักทรัพย์ทกุ สิ ้นวันทาการ
(3) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อหลักทรัพย์ และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
16) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการคานวณและจัดทารายงานตามข้ อ 14 และ 15 ข้ างต้ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะใช้ ข้อมูลซึ่งได้ จากบริษัทจัดการหรื อบุคคลใดๆ ที่บริษัทจัดการกาหนด
17) รายงานที่ ได้ รั บรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 14 และรายงานที่ ได้ จัดท าโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 15 ข้ างต้ นให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ หากบริ ษัทจัดการมิได้ ทกั ท้ วง
ภายใน 180 วันนับจากวันที่ในรายงาน
18) ดาเนินการฟ้องร้ องในนามของกองทุนรวมให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน และ/
หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน
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หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการฟ้องร้ องบังคับคดีให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
19) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดแู ลผลประโยชน์มี
สิทธิได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราที่จะได้ ตกลงกันและจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อได้ รับแจ้ งการแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีจากบริ ษัทจัดการ ให้ ส่งมอบบรรดาบัญชีและ
เอกสารอื่น ๆ ของกองทุนรวมแก่ผ้ ชู าระบัญชีภายใน 5 วันทาการนับจากวันเลิกกองทุนรวม
(2) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็ จสิ ้น
(3) ดูแลให้ ผ้ ูช าระบัญชี ปฏิ บัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ผ้ ูชาระบัญชีกระทาการ หรื อ งดเว้ นกระทาการตามมาตรา
ดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(4) แจกจ่ายเงินและ/หรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื่อได้ รับคาสัง่ จากผู้ชาระบัญชี
20) ดูแล รั บเงินฝาก และรั กษาทรั พย์สินของกองทุนรวม รับเงิ นที่ ได้ จากการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และนาเข้ าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคาสัง่ ของบริ ษัท
จัดการ
21) จ่ายค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวมตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
22) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
23) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/
หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
24) รั บผิ ดชอบต่อความเสี ยหายแก่ บริ ษั ทจัดการ และ/หรื อต่อความสูญเสี ย เสี ยหาย และ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม จากการที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทา หรื อละ
เว้ นการกระทาภายใต้ สัญญา หรื อตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ่ง
เกิดขึ ้นจากความประมาทเลินเล่อหรื อการไม่กระทาตามหน้ าที่โดยเจตนาทุจริ ตของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ลูกจ้ าง บริ วารหรื อบุคคลอื่นใดที่ทางานให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ความเสียหายดังกล่าว
รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากความล่าช้ าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ในขันตอนการขออนุ
้
มตั ิภายในของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ในเรื่ องต่าง ๆ ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์จะต้ องดาเนินการภายใต้ สญ
ั ญา หรื อตามโครงการจัดการ
กองทุนรวม
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25) ตกลงให้ ผ้ แู ทนของบริ ษัทจัดการรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร้องขอ หรื อผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมเข้ าตรวจนับทรัพย์สิน หรื อตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมที่เก็บรักษา
ไว้ หรื ออยู่ในความครอบครองของผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ภายในเวลาทาการของผู้ดแู ลผลประโยชน์
และให้ ความร่ วมมือใดๆ แก่บริ ษัทจัดการในการดาเนินการตามที่กาหนดในสัญญา หรื อในโครงการจัดการ
กองทุนรวม รวมถึ งการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที่ บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้มี อ านาจตาม
กฎหมายร้ องขอ
26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับกองทุนรวม เพราะการกระทาหรื อการละเว้ น
กระทาโดยทุจริ ต ประมาทเลินเล่อ หรื อไม่กระทาการตามหน้ าที่โดยไม่มีเหตุอนั ควร หรื อโดยเจตนาของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนของผู้ดแู ลผลประโยชน์เอง หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามที่
ได้ ตกลงไว้ กบั บริษัทจัดการ
เงื อ่ นไขการเปลี ย่ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้และเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) เมื่ อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งปฏิ บตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิ บัติผิดเงื่ อนไขใด ๆที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาไม่วา่ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตามคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดย
บอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ เ ป็ นผู้ปฏิ บัติผิด
สัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขใด ๆที่กาหนดไว้ ในสัญญาไม่ว่าโดย จงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็
ตามผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการและ/หรื อ กองทุน
รวมรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่ เกิดจากการที่บริ ษัทจัดการต้ อ งติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขใด ๆที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตามบริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและ/
หรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ด้วย
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อกรณี อื่ นใดอันจะมี ผ ลให้ บริ ษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ สามารถตกลงที่ จ ะแก้ ไข
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เปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับประกาศคาสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90
วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เ ป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขเหตุขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ ถูกต้ องภายใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไข ดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทา
การนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ แก้ ไขเสร็จสิ ้น
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจาก สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง้ นีเ้ ว้ นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ น อย่างอื่น
(6) หากผู้ดูแลผลประโยชน์ น าข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดการกองทุน หรื อข้ อมูลอื่ นใดที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ เพื่อก่อหรื ออาจก่อให้ เกิ ดความเสียหายต่อกองทุน
รวม หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อมีบคุ คลอื่นได้ รับประโยชน์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเปิ ดเผยที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ บริ ษั ท จัด การสามารถบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์นีไ้ ด้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลั กษณ์ อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่
เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย
(7) เมื่อมี ผ้ ูใดเสนอหรื อยื่นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ องในส่วนที่เกี่ ยวกับ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรื อเพื่อการอื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ
ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชาระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชาระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน
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ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ ทนั ที
(8) เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป บริ ษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ ทนั ที
ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทังฉบั
้ บแก้ ไขเพิ่มเติม
กาหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ หมดหน้ าที่ลงตามเงื่อนไข
การเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
อย่ างสมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการโอนทรั พ ย์ สิ นและเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมให้ แก่ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ รายใหม่หรื อตามคาสั่งของบริ ษัทจัดการ หรื อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึ งการ
ดาเนินการอื่ นใดที่ จาเป็ น เพื่อให้ การโอนทรั พย์ สิน และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงเนื่องจากผู้ดแู ลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญาหาก
บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ น้ สุดสัญญาดังกล่าว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จาก
กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นนได้
ั ้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จนถึงวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
สิ ้นสุดการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายใด ๆที่เกิดขึ ้นจริ งเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นับตังแต่
้ วนั สิน้ สุดสัญญาเป็ นต้ นไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวได้
ในกรณี การเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ น้ สุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สิน
ทังหมดและเอกสารหลั
้
กฐานของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ที่มาแทนหรื อดาเนินการอย่างอื่นตาม
คาสัง่ ของบริษัทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดาเนินการใด ๆที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอน
ทรั พ ย์ สิ น และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันท าการนับจากวัน ที่ การเป็ นผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์สิ ้นสุดลง
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สถานที่เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุนรวม
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 339 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-788-2000
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริ ษัทจัดการจะทาการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ ที่
สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้นหรื อที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการจะทาการเก็บรักษาโฉนด
ที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการท าประโยชน์ หรื อ หนั ง สื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห้ องชุ ด และสั ญ ญาซื อ้ ขาย
อสังหาริ มทรัพย์สญ
ั ญาเช่าหรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่า อสังหาริ มทรัพย์หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ ที่
สานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
ผู้สอบบัญชี
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรื อ
นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 หรื อ
นางสาวสกุณา แย้ มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2344-1000 และ 0-2824-5000 โทรสาร 0-2286-5050
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-686-9500
ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ
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เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ มี
หนังสือ ที่ กลต.ฝค.298/2556 เรื่ อง การเปรี ยบเทียบกรณีปฏิบตั ิไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แจ้ งว่าบริ ษัทจัดการ
มีการดาเนินการที่เข้ าข่ายเป็ นการปฎิบตั ิ ไม่ชอบด้ วยมาตรา 117 และมาตรา 125(1) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยสรุปดังนี ้
1.

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทจัดการ มิได้ ปฏิบตั ิ

ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด กล่าวคือ
มิได้ จัดให้ มีระบบงานการจัดการลงทุนที่มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิง านที่เหมาะสม เพื่อให้ การจัดการ
ลงทุนเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดให้ แก่ลกู ค้ า โดยมิได้
ตรวจสอบและสอบทานอสังหาริมทรัพย์ก่อนการลงทุน (Due Diligence)
2.

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัท จัดการในฐานะ
บริ ษัทที่รับจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์ เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์ เคียว)
มิได้ จดั การกองทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด และมิไ ด้ จัดการกองทุนรวมให้ เ ป็ นไปตามโครงการที่ไ ด้ รับอนุมัติจ ากสานักงาน กล่าวคือ มิไ ด้
ควบคุมดูแลให้ ผ้ คู ้าประกันรายได้ ปฏิบตั ติ ามสัญญาค ้าประกันรายได้ ตามเงื่อนไขของโครงการ
3.

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 บริ ษัทจัดการ มิได้ ปฏิบตั ิให้

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด กล่าวคือ (1)
มิได้ ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิ นของกองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (2) มิไ ด้ ตรวจตราสภาพ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน รวมลงทุน ทุก ๆ หนึ่ ง ปี โดยจัด ท าทะเบี ย นรายการทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์เข้ าไปลงทุนให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง (3) มิได้ จัดทาสัญญาค ้าประกัน
รายได้ และมิได้ ติดตามควบคุมดูแลให้ ผ้ ูค ้าประกันรายได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาค ้าประกันรายได้ (4) มิได้
เปิ ดเผยข้ อมูลในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวนให้ ถกู ต้ อง
โดยบริษัทจัดการได้ ยินยอมรับการเปรี ยบเทียบตามที่คณะกรรมการเปรี ยบเทียบพิจารณาตามการ
ประชุมเปรี ยบเทียบครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ประชุมเปรี ยบเทียบ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คาสัง่ เปรี ยบเทียบที่
12/2556
หน้ า 57

รายงานประจาปี 2558 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่
ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่าง
เคร่ ง ครั ด และมี การจัดตัง้ คณะกรรมการการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อพิจ ารณาในรายละเอี ยดที่
เกี่ยวข้ องกับการลงทุน และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทางานของบริษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริษัทจัดการ ได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิ บัติงานด้ านธุรกิ จ จัดการลงทุน จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เป็ นต้ น
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่
ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่
ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่า ง
เคร่งครัด นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการได้ กาหนดให้ มี ฝ่ายกากับ
ดูแลและฝ่ ายบริหารความเสี่ยง ที่สายการรายงานและกากับดูแลที่แยกออกจากคณะกรรมการการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ แต่ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท และของกลุม่ บริษัท ซีไอเอ็มบี
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รายการระหว่ างกัน
รายชื ่อบุคคลทีเ่ กี ่ยวข้องทีม่ ี การทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
ไม่มีบคุ คลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่ บริ ษัท
จัดการโดยตรง หรื อที่ website ของบริ ษัท จัดการ (www.cimb-principal.com) และส านักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนือ่ งจากการทีก่ องทุนใช้บริ การบุคคลอื ่น (Soft Commission)
ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ บริการบุคคลอื่น
ค่านายหน้าทัง้ หมดจากการทีบ่ ริ ษัทสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ฯ
ไม่มีการรับค่านายหน้ าจากการที่บริษัทสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ฯ
แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงในการ
ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ในรอบปี ปฏิ ทิน ได้ จ าก web site ของบริ ษัทจัดการ (www.cimbprincipal.com)
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ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ
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การกากับดูแลกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวม ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
จานวนหน่วย

600,334,484.78 บาท
82,800,000 หน่วย

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

7.2504 บาท

ข้อมูลเกี ่ยวกับการกู้ยืมเงิ นของกองทุนรวม ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
มูลค่ าตามราคา
ตลาด (บาท)*1

% NAV

หลักทรั พย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในอสังหาริมทรั พย์

933.00

0.00

ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง โรงแรมสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท

615,800,000.00

102.58

ทรัพย์สินอื่น
หนี ้สินอื่น

306,991.90
(15,773,440.12)

0.05
(2.63)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
600,334,484.78
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับแล้ ว

100.00

อื่น ๆ
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รายงานสรุปจานวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ เงิ นฝากหรื อตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(บาท)*

กลุ่มของตราสาร

% NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริษัท
เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้ค ้าประกัน
933.00
(ค) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
615,800,000.00
สัดส่ วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่ าจะลงทุนในตรา
สารกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับแล้ ว

- ไม่มี - ไม่มี -

0.00
- ไม่มี 102.58

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื ่อถื อของตราสารทุกตัวใน Port
ผู้ค ้า/
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

1 เงินลงทุนใน
โรงแรมสมุยบุรี บีช รี สอร์ ท
อสังหาริ มทรัพย์

-

-

N/A

615,800,000.00 615,800,000.00

2 เงินฝาธนาคาร

-

-

N/A

924.18 933.00

ประเภท

หมายเหตุ :

ผู้ออก

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
*1

จานวนเงินต้ น/
มูลค่าหน้ าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับแล้ ว
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ค่าใช้จ่ายทีบ่ ริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สมุยบุรี
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
ค่าที่ปรึกษา-Market Study
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - รายปี
ค่าประเมินทรัพย์
ค่าเบี ้ยประกันภัย
ค่าจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด **

จานวนเงิน
ร้ อยละของ
หน่ วย : พันบาท มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
5,130.17
0.642
165.25
0.021
860.79
0.107
9.18
6,787.20
133.75
371.40
107.00
181.90
206.97
147.72
12.87
14,114.20

0.001
0.850
0.017
0.047
0.013
0.023
0.026
0.018
0.002
1.767

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ได้ รวมด้ วยภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดในทานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
** ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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เอกสารแนบ 2
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาหนึ่งปี ที่ผ่านมา

