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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2558 ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (กองทุนรวม) ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่น 

 
โดยผลประกอบการของกองทนุรวมในปีท่ีผ่านมา กองทนุรวมมีผลประกอบการขาดทนุ โดยมลูคา่

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เท่ากบั 600.33 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่สินทรัพย์
สทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.2504 บาท โดยในรอบการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 กองทุนรวมไม่มีรายได้จากค่าเช่า มีเพียงรายได้จากดอกเบีย้รวมทัง้สิน้ 249 บาท และมี
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้ 14.11 ล้านบาท ท าให้กองทนุรวมขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ 14.11 ล้านบาท และเม่ือ
พิจารณาร่วมกับรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดขึน้ 206.87 ล้านบาท กองทุนรวมจะมี
สินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานลดลงในรอบการด าเนินงานเดียวกันนีจ้ านวน 220.98 ล้านบาท โดย
กองทนุรวมไมมี่การจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการในปี 2558  

 
จากรายงานแนวโน้มธุรกิจ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 ภาวะธุรกิจในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 และ

แนวโน้ม โดยส่วนเศรษฐกิจภาคกลาง ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้สรุปไว้ดงันี ้

 
ภาพรวมธุกิจไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 อยู่ในภาวะฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นคอ่ยไป โดยมีแรงส่งจากการ

บริโภคภาคเอกชนและการท่องเท่ียวเป็นส าคัญ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริโภค
ภาคเอกชนในไตรมาสท่ี 2 ปรับดีขึน้กว่าไตรมาสก่อน ตามก าลังซือ้ของประชาชนท่ีเร่ิมปรับดีขึน้หลัง
สถานการณ์ภยัแล้งเร่ิมคล่ีคลาย สว่นการทอ่งเท่ียวปรับตวัดีขึน้ตอ่เน่ืองตามการฟืน้ตวัของนกัท่องเท่ียวไทย
และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชน แม้เร่ิมเห็นผู้ ประกอบการบางกลุ่ม อาทิ ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และธุรกิจเคร่ืองจกัรทางการเกษตรมีการลงทุนใหม่มากขึน้ แต่
ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัคงระมดัระวงัการลงทนุ เน่ืองจากการฟืน้ตวัของอปุสงค์ทัง้ในและตา่งประเทศยงั
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ไม่ชดัเจน ท าให้การลงทุนในไตรมาส 2 ยงัคงทรงตวัจากไตรมาสก่อน นอกจากนี ้ผู้ประกอบการมีความ
กงัวลในภาคการส่งออกท่ียงัคงหดตวัตอ่เน่ือง ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าท่ีอ่อนแอ มีเพียงบางธุรกิจท่ีเร่ิม
ฟืน้ตวั อาทิ ธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ ธุรกิจยายนต์ และอาหารแปรรูปเพ่ือการส่งออก ซึ่งต้องติดตามความ
ต่อเน่ืองในการฟื้นตัวของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกอย่างใกล้ชิดต่อไป ส่วนภาคอสังหาริทรัพย์ 
ผู้ประกอบการเห็นวา่ภาวะตลาดยงัอยูใ่นภาวะซบเซา เน่ืองจากผู้ ซือ้เผชิญภาระหนีค้รัวเรือนเดิมท่ีสงู ส่งผล
ให้ก าลงัซือ้ในตลาดมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ประกอบกบัสถาบนัการเงินยงัคงระมดัระวงัในการให้สินเช่ือ 

 
แนวโน้มธุรกิจในระยะต่อไปคาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึน้ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม

ขยายตวัต่อเน่ืองจากความเช่ือมั่นและรายได้ท่ีปรับดีขึน้หลังสถานการณ์ภัยแล้งท่ีคล่ีคลายและผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การท่องเท่ียวขยายตวัต่อเน่ืองและเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษศกิจท่ี
ส าคญั การลงทนุภาคเอกชนทรงตวัต่อเน่ืองโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัคงใช้กลยุทธ์ Wait and See 
เน่ืองจากผู้ประกอบการยงัคงมีก าลงัผลิตเพียงพอเพ่ือรองรับอุปสงค์ทัง้ในและต่างประเทศ ในขณะท่ีการ
ส่งออกยังคงเปราะบางตามเศรษฐกิจคู่ค้าท่ียังอ่อนแอประกอบกับความไม่แน่นอนเพิ่มขึน้จาก Brexit 
ส าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะชะลอตวั หลงัหมดมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์เม่ือสิน้
เดือนเมษายน 2559 ทัง้นี ้ผู้ประกอบการมองว่าการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายงัมีปัจจยัท่ีต้อง
ตดิตามอยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดบัรากหญ้าท่ีการฟืน้ตวัยงัไม่เข้มแข็ง ทัง้ในกลุ่มเกษตรกรและ
ลกูจ้างในภาคการผลิต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาระหนีค้รัวเรือนเดิมท่ีสงู และภาคการผลิตท่ีได้รับผลกระทบ
จากชัว่โมงการท างานท่ีลดลงจากภาคสง่ออกท่ียงัไมฟื่น้ตวั 

 
การท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ขยายตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน สะท้อนจากจ านวน

นกัท่องเท่ียวต่างชาติทัง้จีน ยุโรป และรัสเซีย ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งมีปัจจยัสนบัสนุนมาจากการขยายตวัของสาย
การบินต้นทุนต ่า อาทิ สายการบินตรงจากจีนมา เกาะสมุย ส าหรับนกัท่องเท่ียวไทยเพิ่มขึน้เช่นกัน ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากมาตรการสนบัสนนุการท่องเท่ียวในประเทศของภาครัฐ อาทิ มาตรการภาษีเ พ่ือสนบัสนุน
การทอ่งเท่ียวและจดัอบรมสมัมนาภายในประเทศ การขยายตวัของการท่องเท่ียวส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
เตบิโตตอ่เน่ือง ทัง้ในกลุม่ร้านอาหารและภตัตาคารและในกลุม่โรงแรม 

 
แนวโน้มไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 คาดว่าการท่องเท่ียวจะยงัคงขยายตวัตอ่เน่ือง โดยผู้ประกอบการ

ธุรกิจโรงแรมมีการลงทนุในโรงแรมแบรนด์ระดบัล่างมากขึน้เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวจีนท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อราคาท่ีพกั นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการยงัคงเน้นท าการตลาดในกลุ่มโรงแรม
และการประชุทสัมมนา (MICE) เพ่ือรองรับลูกค้าทัง้ไทยและต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ประกอบการคาดว่า
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มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศของภาครัฐ เช่นการประกาศเพิ่มวันหยุดต่อเน่ืองช่วงวัน
อาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา จะชว่ยกระตุ้นการทอ่งเท่ียวในประเทศได้ในระดบัหนึ่ง ส าหรับสถานการณ์ 
Brexit คาดวา่ยงัไมก่ระทบกลุม่นกัทอ่งเท่ียวยโุรปในไตรมาสท่ี 3 นกั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าวจะ
มีการจองลว่งหน้า 4 – 6 เดือน แตย่งัต้องตดิตามตวัเลขการจองห้องพกัในระยะตอ่ไป เน่ืองจากหาก Brexit 
ส่งผลตอ่เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยโูร อาจส่งผลกระทบตอ่รายได้ของนกัท่องเท่ียวในกลุ่มยโุรปจนท า
ให้มีการยกเลิกการจองห้องพกัในระยะตอ่ไปได้ 

 
สดุท้ายนี ้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะ
บริหารจดัการกองทุนรวมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญัภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดไป 
 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
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ข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี 

 

ช่ือกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ  
 
ช่ือกองทนุ (องักฤษ) Samui Buri Property Fund 

 
ช่ือยอ่ SBPF 
 
ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัท

จดัการจะย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้รับหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 
ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 
 
อายโุครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
 
วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัท่ี 18 สิงหาคม 2553  
 
จ านวนเงินทนุ 828,000,000 บาท 
 
บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ จ ากดั สาขากรุงเทพ 
 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
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วตัถปุระสงค์การลงทนุ 
  

เ พ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่ว ไป โดยน า เ งินท่ีไ ด้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเน้นการลงทนุระยะยาวในโครงการท่ีสร้างผลตอบแทนตอ่เน่ือง โดยการซือ้ 
และ/หรือเชา่อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหน่ายทรัพย์สินตา่งๆ ท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สิน เพ่ือมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือ
หลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามก าหนดกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
 
การเปลีย่นช่ือกองทนุ 
 

เดิมช่ือ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมยุ (MSPF) และได้รับอนมุตัิให้
เปล่ียนช่ือกองทนุตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ครัง้ท่ี 1/2556 เปล่ียนเป็น กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
สมยุบรีุ (SBPF) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 เมษายน 2557 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

 
ลกัษณะทรัพย์สินและรายละเอียดทีต่ัง้ 

 
โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาด 88 ห้อง ตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 10775,10779 

และ น.ส.3ก. เลขท่ี 1274,1275 และ 2035 มีเนือ้ท่ีประมาณ 13 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 
26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี โดยกองทุนรวมจะลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจกิจการโรงแรม 
(ยกเว้น ในสว่นของสปอร์ตคลบั)   
 

รายละเอียดท่ีดนิจ านวน 5 แปลง 

ล าดับที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ งาน ตารางวา 
1 10775 271 1 - - 
2 10779 270 - 2 - 
3 น.ส. 3 ก. 1274 255 1 1 32 
4 น.ส. 3 ก. 1275 256 3 1 90 
5 น.ส. 3 ก. 2035 261 6 3 05 

รวม 13 0 27 

 
โรงแรม สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท มีเนือ้ท่ีใช้สอยในอาคาร ประมาณ 15,722.86  ตารางเมตร ติด

ชายหาดแม่น า้ กว้าง 65 เมตร มีสิ่งอ านวยความสะดวก สระว่ายน า้ ห้องอาหาร สปอร์ตคลบั ไว้บริการ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาพกั รวมถึงท่ีจอดรถยนต์ซึง่รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 80 คนั 
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รายละเอียดห้องพกัโรงแรม 
ล าดับ ลักษณะห้อง จ านวน/ห้อง 

1 ดีลกัซ์ 48 
2 ดีลกัซ์ พลู 12 
3 พลูวิลลา่ 28 
 รวม 88 

 
การตกแตง่ของโรงแรมเป็นลกัษณะสถาปัตย์ทรงไทยประยกุต์ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการพกัผ่อน

ของนกัท่องเท่ียว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพกัตามมาตรฐานของโรงแรม 4 - 5 ดาว ทัว่ไป
คือ เคร่ืองปรับอากาศ น า้อุน่ - เย็น อา่งอาบน า้ โทรทศัน์ ตู้ เย็น ระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย 

 
สว่นห้องพกัแบบวิลลา่ ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนห้องพกัปกติ แตเ่พิ่มในส่วนของ

ห้องรับแขก อา่งอาบน า้ จากชุช่ี สระวา่ยน า้สว่นตวัหน้าห้องพกั 
 
ในสว่นกลางของโรงแรมยงัมีการตกแตง่ล็อบบีส้ไตล์ไทยประยกุต์ และในส่วนตา่ง ๆ ของโรงแรมมี

การจดัสวนหย่อมด้วยต้นไม้นานาชนิดเพ่ือสร้างความร่มร่ืนให้กบัภายในโครงการ ประกอบกบัทางโรงแรม
มีพืน้ท่ีติดชายหาด และมีท่ีนัง่ส าหรับเล่นน า้ทะเลและอาบแดดส าหรับนกัท่องเท่ียวไว้คอยบริการรวมทัง้
สระว่ายน า้ขนาดใหญ่พร้อมห้องฟิตเนสท่ีมีอุปกรณ์ออกกาลังกายพร้อมสรรพซึ่งอยู่ติดกับชายหาดด้วย 
และภตัตาคารซึง่มีไว้บริการกบัแขกท่ีมาพกั 

 
นอกจากนีท้างโรงแรม มีห้องประชุมสมัมนาไว้คอยบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ลกูค้า ทัง้บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการท่ีมีความต้องการในการจดัประชมุสมัมนานอกสถานท่ี ด้วย
สถานท่ีท่ีมีความสะดวกและทนัสมยัด้วยอปุกรณ์ 
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มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559) 

ประเภททรัพย์สิน ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน เลขท่ี 26/24 ซอยวดัหน้าพระลาน ถนนสายรอบเกาะ ต าบลแม่น า้ 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎ์ธานี 
ช่ือบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน บริษัท ดีทีแซด เดเบนทมั ไต เหลียง(ประเทศไทย) จ ากดั 
มลูคา่ทรัพย์สินจากการประเมิน 667,500,000 
วนัท่ีประเมิน/สอบทานมลูคา่ 19 เมษายน 2559 
ระยะเวลาการประเมินมลูคา่ 19 เมษายน 2559 – 18 เมษายน 2560 
วิธีการประเมินมลูคา่ ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินโดยวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) 

ซึ่งได้มาจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของรายได้สุทธิโดยพิจารณา
จากระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และมูลค่าปัจจุบนัของทรัพย์สิน 
ณ ปลายปีท่ี 10 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถงึ 30 มิถุนายน 2559 
 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเตมิ 
 
รายละเอียดเก่ียวกับการจ าหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการส าหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถงึ 30 มิถุนายน 2559 
 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ไมมี่การจ าหนา่ยหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
 
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 

กองทุนรวมจดัหาผลประโยชน์โดยการน าทรัพย์สินออกให้บริษัท สมุยบุรี บีช  รีสอร์ท จ ากัด เช่าเป็น
ระยะเวลา 15 ปี อยา่งไรก็ตาม สญัญาดงักลา่วได้ถกูยกเลิกโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2558 เน่ืองจากผู้ เช่า
ผิดสญัญาเชา่  

 
รายละเอียดตามท่ีปรากฎใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย” หน้า 22 ในรายงานประจ าปีฉบบันี ้ 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรม ปี 2558 

 

สถานการณ์การท่องเท่ียว 

 

 
 

จากแนวโน้มสถานการณ์ท่องเท่ียวตลาดต่างประเทศในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 โดยงาน
วิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กกต. ททท. ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 คาดว่าจะมีจ านวนนกัท่องเท่ียว
ตา่งชาตเิดนิทางเข้าไทยประมาณ 16.7 ล้านคน ในส่วนของสถานการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศ คาด
ว่ามีผู้ เดินทางประมาณ 75 ล้านคน/ครัง้ ขยายตวัร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเติบโตท่ีค่อนข้างต ่า ส่งผลให้ประชาชนนิยมเดินทางท่องเท่ียวระยะใกล้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุน
เชน่ การเพิ่มวนัหยดุพิเศษในเดือนกรกฎาคมเพ่ือกระตุ้นการทอ่งเท่ียวนอกฤดกูาล 

 
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมให้การท่องเท่ียวไทยบรรลเุป้าหมายนัน้ คือการลดปัจจยัเส่ียงท่ีจะมีผลต่อ

การตัดสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ อาทิ ความไม่มั่นใจในภาวะ
เศรษฐกิจ ภาพลกัษณ์ของคนไทยในการปฏิบตัิตอ่นกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถท า
ให้จ านวนนกัทอ่งเท่ียวไทยและตา่งชาตคิาดวา่จะสงูถึง 33 ล้านคนในปีนี ้
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ในสว่นของเกาะสมยุนัน้ จากข้อมลูท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบว่า การท่องเท่ียว
บนเกาะสมยุมีการปรับตวัท่ีดีขึน้ในชว่ง 4 – 5 ปีท่ีผา่นมา มีนกัทอ่งเท่ียวปรับตวัสงูขึน้จาก 831,038 คนในปี 
2554 เป็น 2,221,530 คนในปี 2558 

 

 
 

อตัราการเข้าพกัโรงแรมเพิ่มจากเฉล่ียร้อยละ 35.03 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 69.60 ในปี 2558 และ
ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2559 มีอตัราการเข้าพกัโรงแรมเฉล่ียร้อยละ 76.67 แม้ว่าจะมีเหตกุารณ์ตา่งๆ 
หลายๆ เหตกุารณ์ได้เกิดขึน้ ท่ีเป็นผลกระทบในทางลบตอ่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ 
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อย่างไรก็ตาม จ านวนห้องพกัโรงแรมบนเกาะสมุยโดยรวมในทุกกลุ่มได้ปรับเพิ่มขึน้จาก 14,653 

ห้องในปี 2554 เป็น 21,220 ห้อง ณ สิน้เดือนสิงหาคม 2559 หรือมีห้องพกัเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 44 ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูส าหรับตลาดโรงแรมบนเกาะสมยุ 

 

 
 

บริษัทจดัการได้ประเมินราคาห้องเฉล่ียส าหรับโรงแรมรวมทุกกลุ่มบนเกาะสมุย โดยอ้างอิงจาก
ข้อมลูอตัราการเข้าพกั และคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ท่ีพกัท่ีนกัท่องเท่ียวได้จ่ายไป จากข้อมลูของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย พบว่า ราคาคา่ห้องพกัเฉล่ียรวมทกุกลุ่มจากราคาคืนละประมาณ 2,723 บาทในปี 2557 
เหลือ 2,117 ในปี 2558 ในขณะท่ีราคาค่าห้องพกัเฉล่ียรวมทกุกลุ่มในช่วงระยะ 8 แปดเดือนแรกของปี 
2559 ปรมาณ 2,385 บาท  

 
โดยภาพรวมของการท่องเท่ียวของไทย ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดหมายแนวโน้มไตร

มาสท่ี 3 ปี 2559 วา่ การท่องเท่ียวจะยงัคงขยายตวัตอ่เน่ือง โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีการลงทนุใน
โรงแรมแบรนด์ระดบัลา่งมากขึน้เพ่ือรองรับนกัทอ่งเท่ียวจีนท่ีคาดวา่จะเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอ่อนไหวตอ่
ราคาท่ีพัก นอกจากนัน้ ผู้ ประกอบการยังคงเน้นท าการตลาดในกลุ่มโรงแรมและการประชุมสัมมนา 
(MICE) เพ่ือรองรับลกูค้าทัง้ไทยและตา่งประเทศ 
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ปัจจัยความเส่ียง 

 
ความเส่ียงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
 
1) ความเสีย่งจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจยัมหภาคอืน่ๆ 

 
โครงการท่ีกองทุนรวมจะลงทุน มีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เน่ืองจากผู้ เข้าพกัจะเป็นผู้ ท่ีมีทัง้คนไทยและนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ นอกจากนี ้โรงแรมอาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มคา่เงินบาท มมุมองในทางลงของชาวต่างประเทศเก่ียวกบัประเทศ
ไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่
ระบาดของโรคหวดั 2009 โรคไข้หวดันก หรือโรคอ่ืนใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ 
และการเตบิโตของกองทนุรวม 

 
2) ความเสีย่งในการช าระค่าเช่าแก่กองทนุรวมของผูเ้ช่า 
 

โดยท่ีกองทนุรวมมีโครงสร้างการหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา ดงันัน้กองทนุรวมจึงมีความเส่ียง
จากการท่ีผู้ เชา่ไมช่ าระคา่เช่า อนัเน่ืองมาจากสภาพธุรกิจท่ีไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ หรือแม้แตส่ภาพธุรกิจ
จะเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
 
3) ความเสีย่งจากการค ้าประกนั 

 
แม้วา่กองทนุรวมจะได้ก าหนดให้ผู้ เชา่จดัหาหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร แตใ่นกรณีท่ีบริษัทจดัการ

เรียกบงัคบัหลกัประกนั ธนาคารพาณิชย์ อาจจะใช้ข้ออ้างทางกฎหมายปฏิเสธการช าระ ท าให้กองทนุรวม
ต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย ฟ้องร้องบงัคบัให้ธนาคารผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วช าระตามข้อผกูพนัท่ีมี
ตามหนงัสือค า้ประกนั 
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4)  ความเสี่ยงทางการเมือง 
 

ผลกระทบทางด้านการเมืองอนัเน่ืองมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประท้วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึง่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่การด าเนินงานของโรงแรม สมยุบรีุ 
บีช  รีสอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการของผู้ เช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานกองทนุรวมด้วย ทัง้นี ้จงึไมส่ามารถรับรองได้วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั 
หรือในอนาคตหรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท สภาวะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการของผู้ เช่าและ
การเตบิโตของกองทนุรวม 

 
5) ความเสีย่งทางธุรกิจของกิจการโรงแรม 

 
การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนบัเป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสงูเม่ือเปรียบเทียบกบั

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจศนูย์การค้า อาคารส านกังานให้เช่า เป็นต้น เน่ืองจากการ
ประกอบกิจการโรงแรมนัน้ขึน้อยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ดงันัน้ การท่ีกองทุนรวมมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพ่ือให้ผู้ เช่าน าทรัพย์สินไป
ประกอบกิจการโรงแรมและหากผู้ เช่าตามสัญญาเช่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการ
โรงแรมและผู้ เชา่ไม่สามารถช าระคา่เช่าได้ตามท่ีก าหนดหรือคา่เช่าผนัแปรท่ีได้ไม่เป็นไปตามท่ีกองทนุรวม
คาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทนุรวมได้  

 
6) ความเสีย่งจากการแข่งขนัทีสู่งข้ึน 

 
ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเท่ียวในจงัหวดั

ภาคใต้ การเพิ่มขึน้ของจ านวนโรงแรมในเกาะสมยุ การเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ านวนโรงแรมหรือท่ีพกั การท่ี
มีจ านวนโรงแรมหรืออาคารท่ีพกัอาศยัเพิ่มขึน้จะสง่ผลท าให้อปุทานเพิ่มขึน้ ท าให้การแข่งขนัในการจดัหาผู้
เชา่ห้องเพิ่มขึน้ 

 
7) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงความนิยมในรูปแบบของโครงการ 
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โรงแรม สมุยบรีุ บีช รีสอร์ท ท่ีกองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
ความนิยมของนักท่องเท่ียว เพราะหากพฤติกรรมของผู้ บริโภคลักษณะมุ่งเน้นการเข้าถึงธรรมชาติซึ่ง
แตกตา่งจากโครงการ อาจส่งผลกระทบตอ่จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการในโครงการ  หากโครงการไม่
สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการได้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

 
8) ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามิ อบุติัภยั และการก่อวินาศกรรม 

 
การเกิดภยัธรรมชาต ิเชน่ แผน่ดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามี อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะ

มีโอกาสเกิดขึน้ไม่บอ่ยนกั แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณท่ีตัง้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้าง
ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มา
ใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ท าประกันภัยท่ี
ครอบคลมุความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึ
นามิ อบุตัภิยั และการก่อวินาศกรรมไว้ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 
นอกจากนี ้การซ่อมแซมท่ีจ าเป็นใดๆ เพ่ือแก้ไขความเสียหายของอสงัหาริมทรัพย์อาจมีคา่ใช้จ่าย

สงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้ในจนวนัท่ีมีนยัส าคญัในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ซึ่งท าให้การด าเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดงันัน้เหตกุารณ์ร้ายแรงและ/หรือความเสียหายท่ี
เกิดขึน้ตอ่อสงัหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทนุรวม 

 
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ

คุ้มครองและวงเงินประกนัภยัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีลกัษณะการ
ใช้งานสอดคล้องกบัการใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 
1) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการบญัชี 

 
รายงานฐานะทางการเงินของกองทนุรวมอาจถกูกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่

หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เนือ้หาสาระท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบญัชีไม่อาจ
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คาดหมายได้ หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของส านกังานคณะกรรมการ กลต. หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนรวมไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่วได้ อีกทัง้ไมส่ามารถประกนัได้ว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของกองทนุรวม นอกจากนี ้
มูลค่าของทรัพย์สินทางบญัชีของกองทุนรวม อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงไปซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน  ทัง้นี ้
กองทนุรวมจะต้องด าเนินการให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินและมีการเปล่ียนบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดโครงการ 

 
2) ความเสีย่งเร่ืองความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนัน้จะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการด าเนินงาน

ของกองทนุรวมนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอ่ืน การเปล่ียนแปลงของข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุน
รวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ เช่าในการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ
ความสามารถของกองทุนรวมในการบงัคบัหลกัประกนัตามขัน้ตอนและในเวลาอนัควรตามรายละเอียดท่ี
ระบุไว้ข้างต้นเม่ือเกิดเหตเุลิกสญัญา ดงันัน้ ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความ
เส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงินปันผลตามท่ีได้ประมาณการเอาไว้ ณ ท่ีนี ้หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรักษา
ระดบัการจา่ยเงินปันผลหรือเพิ่มการจา่ยเงินปันผลในปีตอ่ๆ ไป 

 
3) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ได้จากการท าประกนัภัยอสงัหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตามค่าเสียหายที่

เกิดข้ึนจริง 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร กองทุนรวมจะจดัให้มีการท าประกนัวินาศภยัท่ี

ครอบคลุมความเส่ียงทัง้หมด (All Risks Insurance) และจะให้ผู้ เช่าท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุ
ให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากนี ้กองทนุรวมจะให้ผู้ เช่าจดัให้มีการ
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ท าประกันภัยบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินท่ีลงทุนอีก
ด้วย 

 
อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ

เสียหายนัน้เกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกันภยั หรือกองทนุไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึง่ในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
ท าให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดงักล่าวกองทนุรวมอาจ
ได้รับความเสียหายทางการเงินเน่ืองจากเงินชดเชยท่ีได้จากการประกนัภยัอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่
ทัง้หมด 

 
นอกจากนีค้วามเส่ียงบางอย่างอาจไม่สามารถท าประกนัภยัคุ้มครองได้ หรือคา่เบีย้ประกนัอาจจะ

สูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะท าการประกันเพ่ือคุ้มครองความเส่ียงในกรณีดงักล่าว  ใน
กรณีท่ีเกิดความเสียหายในส่วนท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดงักล่าวมีมลูคา่มากกว่าวงเ งิน
ประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์กองทุนรวมอาจจะต้องมี
คา่ใช้จา่ยเพิ่มมากขึน้ ท าให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไมเ่ป็นตามประมาณการ 

 
4)  ความเสีย่งจากการทีผ่ลการด าเนินงานทีแ่ทจ้ริงและทรัพย์สินของกองทนุรวมอาจแตกต่างจากประมาณ

การทีไ่ดร้ะบไุว ้
 
รายงานทางการเงินต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี ้ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตท่ี

เกิดขึน้จริง (รวมถึงรายงานใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แผนงานอ่ืนๆและวตัถปุระสงค์ของ
ผู้บริหารส าหรับการด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐานหรือการคาดการณ์ท่ี
เก่ียวข้องใดๆ ) แตเ่ป็นการประมาณการและไมมี่การรับประกนัวา่จะเป็นจริงตามนัน้ เช่น การประมาณการ
รายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมขึน้อยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐาน
เหลา่นีมี้ความไมแ่นน่อนและอยูเ่หนือการควบคมุของกองทนุรวมเช่นการลดลงของนกัท่องเท่ียว และอตัรา
ค่าเช่าท่ีลดลง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านีอ้าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัจากสิ่งท่ีได้คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี ้
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ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัทจัดการใน
ปัจจุบนั และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและการประมาณการ
ดงักล่าวตัง้อยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน้หรือไม่ก็ได้ และเป็น
ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทุนรวม หากสมมติฐานดงักล่าวไม่ได้เกิดขึน้จริง การด าเนินการ
บางประการของกองทนุรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณการท่ีระบไุว้ และอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงาน
ของกองทนุรวมท่ีเกิดขึน้จริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมอาจจะแตกตา่งอย่างมี
นยัส าคญัจากสิ่งท่ีได้คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี ้

 
5) ความเสีย่งดา้นภาษีและการเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในอนาคต 

 
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้
หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือ
บางสว่น และอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีท่ีกองทนุรวมจะต้องช าระดงักล่าว อาจแตกตา่งจากอตัราท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในกฎเกณฑ์ตา่งๆในเร่ืองภาษีจากผลการด าเนินงาน ในเร่ือง
ภาระภาษีอ่ืนๆของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือเก่ียวกบัภาระภาษีของเงินปันผลท่ีผู้ ถือหน่วยได้รับจาก
กองทนุรวม หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย 
และ/หรือค าสัง่ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในอนาคต อนัเป็นเหตกุารณ์ท่ี
ไมอ่าจคาดหมายได้ ซึง่หากมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว อาจจะสง่ผลกระทบทางด้านลบตอ่ผลประกอบการ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผู้ ลงทุนได้ รวมถึงอาจท าให้ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วย
เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ 

 
6) ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนเมื่อตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 
โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารท่ีพกัอาศยัลกัษณะนีแ้ต่ละแห่งจะต้องมีการซ่อมแซมและ

ปรับปรุงให้ดใูหม ่ทนัสมยัและสอดคล้องกบัรูปแบบความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ เพ่ือดงึดดูลกูค้าให้เข้า
มาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปีจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การ
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ปรับปรุงเพ่ือเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารท่ีพกัอาศยั ซึ่งปกติจะ
ด าเนินการทุกๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปล่ียนงานระบบส าคญัของโครงการ ซึ่งปกติจะด าเนินการทุกๆ 20 ปี 
โดยประมาณการปรับปรุงดงักล่าวจะด าเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพืน้ท่ีท่ีต้องการปรับปรุงเท่านัน้ ดงันัน้ 
ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมจะเกิดขึน้เฉพาะบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุง หรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับ
การรบกวนจากการปรับปรุง 

 
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผนเพ่ือให้

เกิดผลกระทบตอ่ลกูค้าน้อยท่ีสดุและจะต้องศกึษาผลกระทบตอ่รายได้ และผลตอบแทนท่ีได้รับทกุครัง้ก่อน
ด าเนินการ นอกจากนี ้ในระหวา่งระยะเวลาท่ีมีการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ในแตล่ะครัง้ ผู้ เช่ายงัคงต้องช าระ
ค่าเช่าอตัราคงท่ีให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ท่ีเป็น
เหตสุดุวิสยั 

 
7) ความเสีย่งเกี่ยวกบัใบอนญุาต 

 
ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุกๆ 5 ปี หาก

ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมของผู้ เช่าถกูยกเลิกหรือไม่มีการตอ่อาย ุหรือผู้ เช่าไม่สามารถด าเนินการ
เพ่ือให้ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม (บางสว่น หรือ ทัง้หมด) อาจจะท าให้มีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้ เช่า กล่าวคือจะท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถประกอบกิจการด าเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทัง้หมด) 
ตอ่ไปได้ และอาจท าให้ผู้ เชา่ไมส่ามารถช าระคา่เชา่ให้แก่กองทนุรวม และ/หรือ ท าให้รายได้ของกองทนุรวม
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผู้ เช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีภายใต้
สญัญาเช่าได้ ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบงัคบัต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าท่ีของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขอตอ่ใบอนญุาตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตซึ่งอาจจะท าให้การขอ
ตอ่ใบอนญุาตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถตอ่ใบอนญุาตได้ ซึ่งในกรณีดงักล่าวกองทนุรวมอาจพิจารณา
ยกเลิกสัญญาเช่าโดยน าอาคารโรงแรม และ/หรือบ้านพัก(วิลล่า)บางส่วนหรือทัง้หมดในโครงการมา
ด าเนินการหาผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ เช่น อาคารท่ีพักอาศยัแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถน า
อาคารโรงแรม และ/หรือบ้านพกั(วิลลา่)ดงักลา่วแยกขายเป็นหลงัๆ ได้ 

 
8) ความเสีย่งจากการไม่สามารถตกลงในเงือ่นไขการต่อสญัญาเช่าหลงัจากพน้ระยะเวลา 15 ปีแรก 
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ในการท่ีกองทุนรวมและผู้ เช่าไม่สามารถตกลงในเง่ือนไขการต่อสัญญาเช่าท่ีจะต้องมีการต่อ
สญัญาเช่าเม่ือสญัญาสิน้สุดในปีท่ี 15 และ/หรือ ทุกๆ 3 ปีหลงัจากนัน้ ในกรณีดงักล่าวอาจจะมีผลให้
กองทนุรวมต้องด าเนินการเลิกสญัญาเช่ากบัผู้ เช่า ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว ก่อนการลงทนุ
ทางโรงแรมฯ จะจัดให้ผู้ บริหารโรงแรม ให้สิทธิแก่บริษัทบริหารโรงแรมรายใหม่ ท่ีกองทุนรวมเห็นว่า
เหมาะสม และแต่งตัง้เข้าบริหารโรงแรมทดแทนผู้ เช่ารายเดิม ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขซึ่งอาจไม่
เหมือนเดมิในสญัญาบริหารโรงแรม แตต้่องเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวม 

 
9) ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเช่าของผูเ้ช่า 

 
การท่ีผู้ เชา่ไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อก าหนดและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าได้ จะเป็นเหตเุลิกสญัญา

และกองทนุรวมจะมีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญาเช่าได้ ทัง้นีก้องทนุรวมอาจจะต้องด าเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่ ถ้า
หากกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคูส่ญัญา
รายใหมใ่นสญัญาเชา่ฉบบัใหมโ่ดยมีข้อก าหนดท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมได้ กระแสรายได้ของกองทนุ
รวมอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุ
รวม 

 
10) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าและ/หรือเจ้าของไม่ปฏิบติัตามสญัญาของผู้บริหารโรงแรม 

 
ผู้ เชา่อาจมีความเส่ียงในการท่ีขาดเงินทนุหมนุเวียน หรือ อาจไม่สามารถจดัหาเงินทนุหมนุเวียนใน

จ านวนท่ีเพียงพอตามท่ีผู้บริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกบัการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผู้บริหาร
โรงแรม และอาจเป็นเหตใุห้ผู้ เชา่ผิดสญัญาบริหารโรงแรม  

 
การยกเลิกสญัญาระหว่างผู้บริหารโรงแรมกบัผู้ เช่าอาจเกิดขึน้ได้ หากผู้บริหารโรงแรมและ/หรือผู้

เช่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีภายใต้สญัญานัน้ๆ (หรือคู่สญัญาอาจจะ
ตกลงยกเลิกสญัญาด้วยความสมัครใจทัง้สองฝ่าย) อนัเป็นเหตุให้ผู้ เช่าต้องหาผู้บริหารโรงแรมรายใหม่
ถึงแม้บริษัทจดัการเช่ือวา่ผู้ เชา่จะสามารถหาผู้บริหารโรงแรมรายใหม่แทนได้ในระยะเวลาอนัควร เน่ืองจาก
มีผู้ บริหารโรงแรมมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผู้ บริหารโรงแรมรายอ่ืนหลายรายท่ี
ต้องการเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงแรมนีอ้นัเน่ืองมาจากคณุภาพและสถานท่ีตัง้ของโครงการ อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างท่ีเจรจาและติดตอ่กบัผู้บริหารโรงแรมรายใหม่นัน้กระแสรายได้ของกองทนุรวมอาจหยดุชะงกัหรือ
ลดลง ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 
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11) ราคาของหน่วยลงทนุอาจจะเปลีย่นแปลงภายหลงัจากการเสนอขายครั้งแรก 
 
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึ่งอาจจะมีการซือ้ขายในราคาท่ีต ่ากว่าหรือสูงกว่าราคาท่ีเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้ขึน้อ ยู่กับหลาย
ปัจจยั เชน่ ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ ความต้องการซือ้หรือขาย
หนว่ยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นต้น 

 
12) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับ หากมีการ

จ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 
 
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการ

ประเมินคา่ทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นข้อมลูพืน้ฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูคา่ท่ีแท้จริงซึ่งกองทนุรวม
จะได้รับหากมีการจ าหนา่ยทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 
13) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่อง 

 
เน่ืองจากกองทนุรวมเป็นกองทนุประเภทกองทนุปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ ขาย (Bid-
Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีกองทนุรวมไม่
สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น สภาวะการซือ้ขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันัน้ จึงมี
ความเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง นอกจากนี ้การท่ีกองทุนรวมมี
ขนาดการจดทะเบียนท่ีต ่ากว่า 2,000  ล้านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนและราคาเสนอซือ้-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิตอ่หนว่ย (NAV) อยา่งมีนยัส าคญั 

 
14) ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของผู้เช่าซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 

(1)  ความเสีย่งทีเ่กิดจากความผนัผวนของรายได้ 
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นบัจากวนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทนุครัง้แรก กองทนุรวมจะน า โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ออกหาประโยชน์โดยการน าออกให้เช่าทัง้โครงการภายใต้สญัญาเช่าท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับค่า
เชา่ท่ีกองทนุรวมจะได้รับดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าคงท่ี ตามท่ีก าหนดไว้ในสรุป
สาระส าคญัของสญัญาเช่าทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุครัง้แรก และ คา่เช่าแปรผนั ท่ีจะได้จากผู้
เชา่ ภายใต้สตูรการค านวณท่ีก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ เช่าแสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 โดย
เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้เป็นกรณีชัว่คราว กองทนุรวมจะใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ผู้ เช่าอาจช าระ
ค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจ านวนท่ีน้อยกว่าอัตราค่าเช่าคงท่ี  หากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้กรณีถาวร กองทุนรวมและผู้ เช่าจะเจรจากันเก่ียวกับค่าเช่าท่ีกองทุนรวมจะ
ได้รับ 

 
ทัง้นีค้า่เชา่ในจ านวนท่ีกองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระในชว่งระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือเป็นคา่เช่า

ค้างช าระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ผู้ เช่าช าระคา่เช่าดงักล่าวคืนให้แก่กองทนุรวม ซึ่ง
กองทนุรวมจะได้รับช าระคา่เชา่ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

ก. คา่เชา่ตามจ านวนท่ีก าหนดในสญัญา 
ข. คา่เชา่ค้างช าระ (Accrued Unpaid Amount) 
ค. คา่เชา่อ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในสญัญา(ถ้ามี) 
โดยทางกองทุนรวม มีก าหนดให้มีการค้างช าระได้ไม่เกิน 60 วัน  โดยกองทุนรวมคิด

ดอกเบีย้ปรับตามอตัราดอกเบีย้ปรับตามประกาศจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

(2)   ความเสี่ยงจากการแข่งขนัที่สูงข้ึนซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท 
ลดลงอย่างมีนยัส าคญั 

 
ผู้ เชา่มีรายได้หลกัจากการให้บริการห้องพกัของโรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท และบริการอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ ใช้บริการ และรายได้ท่ีผู้ เช่าได้รับจากการให้บริการดงักล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
คา่เช่าท่ีกองทุนรวมจะได้รับภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผนัซึ่งค านวณตาม
สดัสว่นของรายได้ท่ีผู้ เชา่ได้รับ 
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หากในอนาคตการให้บริการห้องพกัในเกาะสมุยมีการแข่งขนัท่ีสูงขึน้โดยผู้ประกอบการ

รายอ่ืน ได้ก่อสร้างโรงแรมขึน้ใหม่หรือปรับปรุงโรงแรมท่ีมีอยู่เดิมให้ดีกว่าโรงแรม สมุยบุรี บีช รี
สอร์ท ในบริเวณใกล้เคียงกนักบัท่ีตัง้ของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท อาจส่งผลให้ผู้ ใช้บริการของ
โรงแรม สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท มีจ านวนเปล่ียนแปลงลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่ผลประกอบการของ
ผู้ เชา่ และตอ่ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ตามท่ีผู้ เช่าเดิม ได้ท าสญัญาเช่าทรัพย์สินกับกองทนุรวม เป็นระยะเวลารวม 15 ปี เพ่ือด าเนิน

กิจการโรงแรมสมุยบุรี บีช รีสอร์ท ซึ่งบริหารกิจการโรงแรมโดย บริษัท  รีโซเทล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั (ตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ท่ี 1/2556) โดยผู้ เช่ามีหน้าท่ีจะต้องช าระ
เงินคา่เชา่ประจ าปีตามสญัญาเชา่รวมทัง้สองฉบบั ดงันี ้

 

ระยะเวลาเชา่ คา่เชา่รายปี 

ปีท่ี 1 คา่เชา่คงท่ี 62 ล้านบาท ตอ่ปี 

ปีท่ี 2 คา่เชา่คงท่ี 64 ล้านบาท ตอ่ปี 

ปีท่ี 3 คา่เชา่คงท่ี 66 ล้านบาท ตอ่ปี 

ปีท่ี 4 คา่เชา่คงท่ี 67 ล้านบาท ตอ่ปี 

ปีท่ี 5 คา่เชา่คงท่ี 67 ล้านบาท ตอ่ปี 

ปีท่ี 6 -1 5 คา่เชา่คงท่ี 58 ล้านบาท ตอ่ปี + คา่เชา่แปรผนั 

คา่เชา่แปรผนั = (ก าไรขัน้ต้นของผู้ เชา่ – คา่เชา่คงท่ี) x 60% 
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ซึง่ตอ่มาผู้ เชา่เดมิได้ผิดนดัช าระคา่เชา่ โดยมีรายละเอียดคา่เชา่ค้างช าระ ดงันี  ้
ระยะเวลาการเชา่ คา่เช่าค้างช าระ1 ดอกเบีย้2 รวม 

1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2557 18,224,657.55 3,369,377.18 21,594,034.73 
1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2557 33,775,342.45 4,988,687.48 38,764,029.93 
1 มกราคม – 4 เมษายน 25583 17,254,794.52 2,183,204.24 19,437,998.76 

รวม – 14 69,254,794.52 10,541,268.91 79,796,063.43 
คา่เสยีหาย5 116,928767.12 15,304,854.38 132,233,621.50 
รวม – 2 186,183,561.64 25,846,123.29 212,029,684.93 

 
โดยผู้ เชา่เดมิอ้างสภาพธุรกิจและการท่ีบริษัทจดัการไม่ลงนามในบนัทึกแนบท้ายสญัญาเช่าฯ เพ่ือ

ยกเลิกผู้ค า้ประกนัภายหลงัจากท่ีผู้ เชา่ผิดนดัช าระคา่เชา่ เป็นเหตใุนการผิดนดัช าระคา่เชา่ตามสญัญาฯ  
 
ผู้ เช่าและผู้ ค า้ประกันได้ย่ืนฟ้องกองทุนรวม บริษัทจัดการ กรรมการ  และเจ้าหน้าท่ีของบริษัท

จดัการ และกองทนุรวมโดยบริษัทจดัการก็ได้ย่ืนฟ้องตอ่ผู้ เช่าและผู้ค า้ประกนั ในคดีตา่งๆ รวม 11 คดี (เป็น
คดีแพง่ 6 คดีและคดีอาญา 5 คดี) และเป็นการแจ้งความเพ่ือด าเนินคดี ณ สถานีต ารวจภูธรเกาะสมยุอีก 3 
คดี โดยท่ี กองทนุรวมได้ย่ืนฟ้องธนาคารกรุงไทยเพ่ือบงัคบัหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร 1 คดี และย่ืนฟ้องผู้
เช่าเดิมและผู้ค า้ประกนัเพ่ือขบัไล่ และเรียกคา่เช่าคงค้าง ดอกเบีย้ และคา่เสียหาย อีก 1 คดี โดยสามารถ
สรุปได้ ดงันี ้

                                                           

1 ไม่รวมดอกเบีย้ 

2 ค านวนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

3 วนัสดุท้ายของสญัญาเช่า 

4 ไม่รวมดอกเบีย้และคา่เสยีหายภายหลงับอกเลกิสญัญา 

5 นบัจากวนัท่ี 5 เมษายน 2558 จนถึง 31 ธนัวาคม 2559 อ้างอิงจากคา่เช่าตามสญัญาเช่าเดมิท่ีได้ยกเลกิไป 
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 หมายเลขคด ี ข้อหาหรือฐาน

ความผิด / ทุนทรัพย์ 
วันที่ยื่น
ฟ้อง 

โจทก์ จ าเลย หมายเหตุ 

1. พ.52/2558 เพิกถอนเอกสาร, สง่
มอบเอกสารคืน /  ไม่
มีทนุทรัพย์ 

13 ม.ค. 58 บริษัท เฉวง
โคฟ รีโซเทล 
จ ากดั  ที่ 1 กบั
พวกรวม 4 คน 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 7 คน 

 

2. พ.177/2558 ละเมิด, เรียก
คา่เสยีหาย / 
40,723,288 บาท 

30 ม.ค. 58 นายสาคร 
ชนะไพฑรูย์  

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 8 คน 

ถอนฟ้อง 

3. พ.698/2558 เพิกถอนหนงัสอืบอก
เลกิสญัญาเช่า, 
ละเมิด, เรียก
คา่เสยีหาย / 
350,000,000 บาท 

7 เม.ย. 58 บริษัท สมยุบรีุ 
บีช รีสอร์ท 
จ ากดั 

กองทนุรวม ที่ 1 กบั
พวกรวม 10 คน 

 

4. พ.1281/2558 ละเมิด, เรียก
คา่เสยีหาย / 
350,000,000 บาท 

12 มิ.ย. 58 บริษัท สมยุบรีุ 
บีช รีสอร์ท 
จ ากดั 

บริษัทจดัการ ถอนฟ้อง 

5. พ.1475/2558 ละเมิด, เรียก
คา่เสยีหาย / 
350,000,000 บาท 

30 มิ.ย. 58 บริษัท สมยุบรีุ 
บีช รีสอร์ท 
จ ากดั 

กองทนุรวม ที่ 1 กบั
พวกรวม 11 คน 

ถอนฟ้อง 

6. พ.1476/2558 ละเมิด, เรียก
คา่เสยีหาย / 
40,000,000 บาท 

30 มิ.ย. 58 นายสาคร 
ชนะไพฑรูย์ 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 10 คน 

ถอนฟ้อง 

7. อ.302/2558 ร่วมกนัหมิ่นประมาท 20 ก.พ. 58 นายวรเดช สง่
ตระกลู 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 2 คน 

 

8. อ.2726/2558 ร่วมกนัหมิ่นประมาท, 
พ.ร.บ.วา่ด้วยการ
กระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 

30 มิ.ย. 58 นายวรเดช สง่
ตระกลู 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 2 คน 

ถอนฟ้อง 

9. อ.1302/2558 ร่วมกนัหมิ่นประมาท, 
พ.ร.บ.วา่ด้วยการ
กระท าความผิด

23 ก.ค. 58 นางสาวภร
ภทัร ประพฤติ
ชอบ 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 2 คน 
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 หมายเลขคด ี ข้อหาหรือฐาน
ความผิด / ทุนทรัพย์ 

วันที่ยื่น
ฟ้อง 

โจทก์ จ าเลย หมายเหตุ 

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 
10. อ.1303/2558 ร่วมกนัหมิ่นประมาท, 

พ.ร.บ.วา่ด้วยการ
กระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 

23 ก.ค. 58 บริษัท เฉวง
โคฟ รีโซเทล 
จ ากดั 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 2 คน 

 

11. อ.3086/2558 ร่วมกนัหมิ่นประมาท, 
พ.ร.บ.วา่ด้วยการ
กระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 

23 ก.ค. 58 นายสาคร 
ชนะไพฑรูย์          
โดยนายวรเดช 
สง่ตระกลู 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวกรวม 2 คน 

ถอนฟ้อง 

12. ค าร้องทกุข์
อาญาที่ 
180/2558 (สภ.
บอ่ผดุ จ.
สรุาษฎ์ธาน)ี 

ร่วมกนัหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา 

21 ก.พ. 58 นายวรเดช สง่
ตระกลู 

บริษัทจดัการ ที่ 1 กบั
พวก  

 

13. หมายเรียกสภ.
บอ่ผดุ จ.
สรุาษฎ์ธาน(ีตช 
0023(สฎ)
(10).3) 

ร่วมกนัหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา 

27 มิ.ย.58 บริษัท สมยุบรีุ 
บีช รีสอร์ท 
จ ากดั 

 กองทนุรวม ที่ 1 กบั
พวก  

 

14. หมายเรียกสภ.
บอ่ผดุ จ.
สรุาษฎ์ธานี 
(ตช 0023(สฎ)
(10).3/3039 

หมิ่นประมาทโดยการ
โฆษณา 

25 พ.ค.58 บริษัท สมยุบรีุ 
บีช รีสอร์ท 
จ ากดั โดยนาย
วรเดช สง่
ตระกลู 

บริษัทจดัการ  
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 หมายเลขคด ี ข้อหาหรือฐาน

ความผิด / ทุนทรัพย์ 
วันที่ยื่น
ฟ้อง 

โจทก์ จ าเลย หมาย
เหตุ 

1. พ.1320/2558 ค า้ประกนั / 
67,000,000.00 บาท 

16 มิ.ย. 58 กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพ
ย์ สมยุบรีุ  

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

 

2. พ.158/2558 ผิดสญัญา, ละเมิด, 
ขบัไล,่ เรียกคา่เช่าค้าง
ช าระและคา่เสยีหาย, 
ค า้ประกนั / 
89,557,698.75 บาท 
 

6 ก.ค. 58 กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพ
ย์ สมยุบรีุ 

บริษัท สมยุบรีุ บีช    รี
สอร์ท จ ากดั ที่ 1 กบั
พวกรวม 5 คน 

 

 
ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2558 บริษัทจดัการ

ได้เจรจากับ ผู้ เช่าเดิม เพ่ือหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ร่วมกันหลายครัง้ ต่อมาเม่ือวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2558 ผู้ เช่าเดิมได้มีหนงัสือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทถึงบริษัทจดัการ  และได้มีการ
หารือในแนวทางการแก้ปัญหาโดยท่ีกรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้มีดงันี ้

 
1. ผู้ เช่าเดิมหรือตวัแทนของผู้ เช่าเดิม จะด าเนินการจัดหาผู้ ซือ้หรือเป็นผู้ ซือ้ทรัพย์สินของ

กองทนุรวมเอง โดยท่ีผู้ ซือ้จะเป็นผู้ช าระคา่นายหน้า คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ คา่ภาษี 
อากร ตลอดจนคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ ณ ส านกังานท่ีดนิ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้หมด  

2. ผู้ เช่าเดิมไม่ขดัข้องหากกองทนุรวมหรือบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้หรือสนบัสนุนหรือยินยอม
ให้บคุคลอ่ืนหรือนิตบิคุคลอ่ืนด าเนินการจดัหาผู้ ซือ้หรือเป็นผู้ ซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวมเอง เช่นเดียวกบัผู้
เชา่เดมิ  

3. การด าเนินการจดัซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวมในครัง้นี ้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทและการด าเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งผู้ เช่าเดิมจะน าเสนอรายละเอียดทัง้หมดให้กบักองทุน
รวมเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

4. เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

5. ผู้ เช่าเดิมจะต้องน าเสนอข้อเสนอซือ้ทรัพย์สิน พร้อมทัง้รายละเอียดแนวทางแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาททัง้หมด เชน่ การช าระคา่เชา่คงค้าง การคืนทรัพย์สิน และการยตุิคดีความข้อพิพาทท่ีมีอยู่ทัง้หมด
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ต่อบริษัทจดัการ เพ่ือพิจารณาเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือพิจารณาอนุมตัิข้อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและการขายทรัพย์สินภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีของหนงัสือดงักลา่ว  

 

หลงัจากนัน้ ผู้ เช่าเดิมได้มีหนงัสือลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของกองทุนรวม มายังบริษัทจัดการเพ่ือพิจารณาซึ่งหนังสือดังกล่าวได้ระบุถึงรายละเอียดของ
แนวทางท่ีได้หารือร่วมกับบริษัทจดัการในการขายทรัพย์สินของกองทุนรวม การช าระค่าเช่าคงค้าง การ
บริหารจดัการโรงแรมรวมถึงการยตุข้ิอพิพาททางกฎหมายระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้ เชา่เดมิ 

 
นอกจากนี ้ในระหวา่งการเจรจาเพ่ือหาข้อยตุิและทางออกร่วมกนั ผู้ เช่าเดิมได้ด าเนินการถอนฟ้อง

คดีตา่งๆ รวม 6 คดีกล่าวคือ พ.177/2558, พ.1281/2558, พ.1475/2558, พ.1476/2558, อ.2726/2558 
และอ.3086/2558 ดงันัน้ จนถึงวนัท่ีจดัท ารายงานประจ าปีฉบบันี ้(ตลุาคม 2559) จึงเหลือคดีความท่ีมีอยู่
ระหว่างกลุ่มผู้ เช่าเดิมกับกองทุนรวมและบริษัทจดัการ รวม 8 คดี (คดีแพ่ง 2 คดีและคดีอาญา 3 คดี และ
แจ้งความท่ีสถานีต ารวจภธูรเกาะสมยุ 3 คดี) 

 
โดยท่ีในระหว่างท่ีผู้ เช่าเดิมด าเนินการจดัหาผู้สนใจท่ีจะซือ้ทรัพย์สินนัน้ บริษัทจดัการได้คดัเลือก

และแตง่ตัง้ท่ีบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส จ ากดั หรือ CBRE ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า 
ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการเปิดประมูลทรัพย์เป็นการทัว่ไป เพ่ือให้เป็นท่ีแน่ใจว่าข้อเสนอท่ีกองทุนรวม
ได้รับทัง้จากท่ีผู้ เชา่เดมิเสนอ และท่ีได้รับจากการประมลูเป็นข้อเสนอท่ีดีท่ีสดุ 

 
กองทนุรวมได้เร่ิมเปิดให้ผู้สนใจ รวมทัง้ได้เชิญนกัลงทนุท่ีบริษัทจดัการโดยค าแนะน าจาก CBRE 

เข้าร่วมประมลู ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน โดยมีก าหนดเสนอข้อเสนอเพ่ือซือ้ทรัพย์สินในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

 
1. ลงโฆษณาเชิญชวนผู้สนใจในหนงัสือพิมพ์ บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ และเดอะเนชัน่ 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม รวม 8 วนั 
2. มีหนงัสือเชิญเข้าร่วมประมลูตรงถึงกลุม่นกัลงทนุ รวม 22 ราย 
3. มีนกัลงทนุท่ีสนใจเข้าเย่ียมชมทรัพย์ รวม 5 ราย 
4. จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ เสนอข้อเสนอเพ่ือซือ้ทรัพย์สิน 
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ต่อมาเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ผู้ เช่าเดิม ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจ านวน 
6,305,500 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.62 และ นางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ ผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมจ านวน 2,924,720 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.53 ซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกนัป็นจ านวนร้อยละ 
11.15 ได้มีหนงัสือท่ี SMB 1808-59-21 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 ให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเพ่ือพิจารณาข้อเสนอ โดยมีเนือ้หา ดงันี ้

 
1. การซือ้ขายทรัพย์สิน  
 
1.1  ผู้ เช่าเดิมขอเสนอช่ือพลตรีธนกร ถวิลกิจ (“ผู้ ซือ้”) เป็นผู้ ซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวม ซึ่ง

เสนอซือ้ทรัพย์สินในราคา 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขเบือ้งต้น 
ดงันี ้

1.1.1 เป็นการซือ้ขายทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่ใน ณ วันท่ีมีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน  

1.1.2 ผู้ ซือ้จะวางเงินมัดจ าซือ้ทรัพย์สินจ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) เป็น
เช็คธนาคารให้ไว้กบักองทนุรวมในวนัท่ีท าสญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน  

1.1.3 ส่วนท่ีคงเหลืออีกจ านวน 590,000,000 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาท) จะช าระ
เป็นเช็คธนาคารในวนัจดทะเบียนซือ้ขายและโอนกรรมสิทธ์ิ ในทรัพย์สิน 

1.1.4 ผู้ เชา่เดมิจะด าเนินการให้ผู้ ซือ้เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายกบักองทนุก่อนการเรียก
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามวนัท่ีกองทนุรวมก าหนด 

1.1.5 ก าหนดการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิภายใน 45 วัน นับจากวันประชุมและ
ได้รับอนมุตัจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  

1.1.6 หากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมติอนุมตัิซือ้ขายทรัพย์สิน กองทุนรวมจะคืน
เช็คธนาคารท่ีได้รับข้อ 1.1.2 โดยไมมี่ดอกเบีย้ และ/หรือเบีย้ปรับ และทัง้สองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆ ตอ่กนั 

1.1.7 ผู้ ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิดงักลา่ว 

1.1.8 ผู้ เชา่เดมิจะด าเนินการโอนใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนญุาตทัง้หมด 
รวมทัง้ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร และมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภค 
ตลอดจนส่งมองเอกสารสิทธิหรือสิทธิใดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
ทัง้หมดให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 60 วนั นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิดงักลา่ว  
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1.1.9 ผู้ ซือ้มีสิทธิก าหนดให้บคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินได้ 
โดยแจ้งช่ือผู้ รับโอนดงักลา่วให้กองทนุรวมทราบล่วงหน้าก่อนการท าสญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั   

1.1.10 เง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามสญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สินระหว่างกองทนุรวมกับ
ผู้ ซือ้ ซึง่จะต้องเหมาะสม สมควร และเป็นธรรม ตามท่ีจะได้ตกลงกนัตอ่ไป  

   
1.2 ผู้ เช่าเดิม ตกลงจะให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการด าเนินการส ารวจทรัพย์สินเพ่ือท าการ

ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน และจดัประกวดราคาส าหรับผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมเสนอราคาซือ้ทรัพย์สิน เพ่ือน าเสนอ
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาในคราวเดียวกนั   

 
2. การบริหารจดัการโรงแรม  
 
ในกรณีท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติไม่อนุมตัิให้ขายทรัพย์สินให้กับผู้ ซือ้ และ

จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขายทรัพย์สิน ผู้ เช่าเดิมเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
พิจารณาแตง่ตัง้ให้ผู้ เชา่เดมิเป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินชัว่คราวเป็นเวลา 6 เดือน โดยผู้ เช่าเดิมจะช าระคา่ เช่าขัน้ต ่า
ให้กบักองทนุรวมจ านวนเดือนละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะช าระเงินค่าเช่าเป็นเช็คสัง่จ่าย
ล่วงหน้าจ านวน 6 เดือน ให้กับกองทุนรวม โดยจะให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการจดัหาผู้ ซือ้ใหม ่
รวมทัง้ การตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้เม่ือท่ีประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีมตใิห้ขายทรัพย์สินให้แก่บคุคลอ่ืน ผู้ เชา่เดมิตกลงท่ีจะสง่มอบพืน้ท่ีให้กบัผู้ ท่ีซือ้ทรัพย์สินตอ่ไป  

 
3. การช าระเงินเพ่ือยตุข้ิอพิพาทท่ีมีกบักองทนุรวม  
 
3.1 ผู้ เช่าเดิมตกลงท่ีจะช าระเงินให้กับกองทนุรวมเพ่ือยตุิข้อพิพาทท่ีมีกับกองทนุรวมเป็นเงิน

จ านวนทัง้สิน้ 67,000,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านบาท) โดยจะช าระงวดแรกจ านวน 10,000,000 บาท (สิบ
ล้านบาท) เป็นเช็คธนาคาร ในวันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมัติการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน และการเลิกกองทนุรวม  

 
3.2  ผู้ เช่าเดิมขอให้เวนคืนหนังสือค า้ประกันของธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

หลกัประกนัการช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน โดยผู้ เช่าเดิมจะน าหน่วยลงทนุในกองทนุรวมมาเป็น
หลกัประกันการช าระเงินค่าเช่าท่ีคงค้างตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน ตลอดจนดอกเบีย้ และคา่เสียหายอ่ืนใด 
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พร้อมทัง้โอนสิทธิในการรับเงินปันผลในหน่วยลงทนุดงักล่าวให้กบักองทนุรวม ในวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมัติการซือ้ขายทรัพย์สิน การเลิกกองทุนรวม และการเปล่ียนหลักประกัน
สญัญาเชา่ทรัพย์สินตามข้อนี ้

 
3.3  ผู้ เชา่เดมิจะช าระเงินสว่นท่ีคงเหลือ จ านวน 57,000,000 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านบาท) โดยผู้

เช่าเดิมตกลงให้น าเงินปันผลท่ีกองทนุรวมได้รับจากหน่วยลงทุนท่ีจ าน าตามข้อ 3.2 และเงินท่ีผู้ เช่าเดิมมี
สิทธิได้รับคืนเม่ือกองทุนรวมสามารถขายทรัพย์สินและมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมมาช าระใน
สว่นท่ีคงเหลือดงักลา่ว เทา่ท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมายและหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม โดยท่ี  

 
3.3.1 หากเงินท่ีผู้ เช่าเดิมมีสิทธิได้รับคืนมีจ านวนมากกว่า 57,000,000 บาท กองทุน

รวมตกลงท่ีจะคืนเงินสว่นเกินให้กบัผู้ เชา่เดมิ และ  
3.3.2 หากเงินท่ีผู้ เช่าเดิมมีสิทธิได้รับคืนมีจ านวนน้อยกว่า 57,000,000 บาท ผู้ เช่าเดิม

ตกลงจะช าระเงินเพ่ือยตุข้ิอพิพาทสว่นท่ีคงเหลือให้ครบถ้วน 
 

4. การยตุคิดีความ  
 
4.1 เม่ือท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้มีมติอนุมัติให้ยุติคดีความท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้หมดและมตดิงักลา่วมีผลแล้ว ผู้ เชา่เดมิเสนอจะด าเนินการท าสญัญาประนีประนอมยอมความ หรือถอน
ฟ้องคดี ทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา หรือกระท าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้คดีนัน้ยุติไป รวมทัง้ถอนค าร้องทกุข์
ตอ่พนกังานสอบสวนตอ่กนัทัง้หมด  

 
4.2 ทัง้สองฝ่ายตกลงจะด าเนินการเล่ือนกระบวนการพิจารณาหรือจ าหน่ายคดีทัง้หมดออกไป

ชัว่คราว จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีมตอินมุตัใิห้ขายทรัพย์สินให้กบัผู้ ซือ้และเลิกกองทนุรวม 
 

โดยท่ีขอให้บริษัทจัดการด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือเรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสมุยบุรี เพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น และ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนทราบถึงเร่ืองดงักล่าว ตามระเบียบ ขัน้ตอนและวิธีการจัดการ
กองทุนรวมต่อไปโดยเร็ว เม่ือได้รับผลการจัดประกวดราคาเพ่ือหาผู้ ซือ้ทรัพย์สินของกองทุน เพ่ือจะได้
น าเสนอผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาในคราวเดียวกนั 
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จนถึงวันท่ีจดัท ารายงานประจ าปีฉบบันี ้(ตุลาคม 2559) บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

จดัเตรียมเอกสาร ส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถด าเนินการได้ภายในไตร
มาสสดุท้ายของปี 2559 

 
หากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว บริษัท

จัดการก็จะด าเนินการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน พร้อมทัง้ช าระบญัชี เฉล่ียคืนเงินลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและปิดกองทนุตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2 

 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารท่ีกองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 
ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จ านวนเงินทนุของโครงการ 828,000,000 บาท 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ 10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทนุ 82,800,000 หนว่ย 

ประเภทหนว่ยลงทนุ ระบช่ืุอผู้ ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 10.00 บาท 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั 828,000,000 บาท 

     

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 
ราคาปิด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 หนว่ยละ 7.25 บาท 

มลูคา่ตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 600,300,000 บาท 

มลูคา่การซือ้ขาย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 7,250 บาทตอ่วนั 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 600,334,484.78 บาท 

 



รายงานประจ าปี 2558 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ 

 

หน้า 34 

 

 

ข้อมูลผู้ถือหน่วย 
 
ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ประเภทการปิดสมดุทะเบียน : XM 
 
กลุม่ผู้ ถือหนว่ยท่ีถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก 
 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ธนาคารออมสิน 20,000,000 24.15 

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

3. นางสาวภรภทัร ประพฤตชิอบ 2,924,720 3.53 

4. นายกรกฤต ตนัธุวนิตย์ 1,700,000 2.05 

5. กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั   1,000,000 1.21 

6. นางสาววรางคณา นาคประเสริฐ 953,600 1.15 

7. นางสาววฤณ ฐิตาภิวฒันกลุ 705,400 0.85 

8. นายทวี พลูศริิวิทย์ 677,300 0.82 

9. บริษัท CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 593,100 0.72 

10. นางสาวศริิลกัษณ์  ธีระวฒันาเดชา 545,500 0.66 
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ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหนว่ยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ ไป โดยรวมกลุม่บคุคลเดียวกนั) 

 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ธนาคารออมสิน 20,000,000 24.15 

 
กลุ่มผูถื้อหน่วยรายใหญ่ของกองทนุทีโ่ดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือ 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทจดัการอย่างมีนยัส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมมี่ 

 
ประวติัการลดทนุจดทะเบียน 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลดทนุ 
     
 ประวติัการจ่ายเงินปันผล 
 
ครัง้ที ่ งวดผลการก าเนินงานที่จ่ายเงิน

ปันผล 
วนัที่จ่ายเงินปันผล อตัราการจ่ายเงินปันผล  

(ตอ่หนว่ยลงทนุ) 
อตัราการจ่าย

ผลตอบแทน (ร้อยละ) 
1 22 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53 15 มี.ค. 54 0.2902 2.902 
2 1 ม.ค. 54 – 30 มิ.ย. 54 20 ก.ย. 54 0.3224 3.224 
3 1 ก.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54 9 มี.ค. 55 0.3375 3.375 
4 1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55 24 ก.ย. 55 0.3375 3.375 
5 1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55 15 มี.ค. 56 0.3500 3.500 
6 1 ม.ค. 56 – 30 มิ.ย. 56 23 ก.ย. 56 0.3500 3.500 
7 1 ก.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 28 มี.ค. 57 0.3500 3.500 
8 1 ม.ค. 57 – 30 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 0.0800 0.800 
 รวม  2.4176  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
1)  ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรตามเกณฑ์ท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการ

จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสทุธิในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ก าไรท่ีปรับปรุงแล้ว
หมายความว่าก าไรสุทธิท่ีหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านกังาน
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมได้ 

 
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้ 
 
กรณีการจา่ยเงินปันผลในแตล่ะรอบปีบญัชี 
บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้ 

 
กรณีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นั
ถัดจากวันท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่
สามารถจา่ยเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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2) เงือ่นไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล ตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย หากปรากฏว่ามีบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใด
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 8 หลกัเกณฑ์และ
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในโครงการ 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการ
จ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และท าการปิดประกาศ
ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์อยา่งน้อย 1 ฉบบั 
(3) บริษัทจดัการจะด าเนินการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายตามระยะเวลาท่ี

ระบุไว้ในข้อ 7.1 ในโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ
อตัราอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา เว้นแตผู่้
ถือหนว่ยประเภทบคุคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัทจดัการเพ่ือด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน
ภายใน 3 วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(4) บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
ส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทุน หรือ น าเงินฝากเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ
โอนเงินท่ีเกิดขึน้ และภาระความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จา่ยดงักลา่วจากจ านวนเงินท่ีจะสง่ให้ 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
การอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ 
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3)  เง่ือนไขเพิ่มเตมิ  
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับดลุย

พินิจของบริษัทจดัการ ซึง่หากเงินปันผลท่ีจะประกาศจา่ยตอ่หนว่ยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมลูคา่ตา่กว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแต ่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
บริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 
เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั หนึ่งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-

พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้บริการด้านการจดัการกองทุนครบ
วงจร ทัง้ กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดย

บริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจ
เม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชัน้น าทัง้ในระดบัภูมิภาค
และระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%  
 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%  

 
ดงันัน้ จึงท าให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก  

ภายใต้การสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัง้กลุม่ซีไอเอ็มบีและกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล 
 
ในปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการท่ีมี

ความพร้อมท่ีจะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทัง้บุคคลทัว่ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุท่ี
เช่ือมโยงการลงทนุในทกุภูมิภาคทัว่โลก ท าให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการ
บริหารจดัการลงทนุท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทัง้เชิง
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คุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของแต่ละบริษัท 
(Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินยัการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
เพ่ือให้เราสามารถท่ีจะพฒันานวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม  

 
ภายใต้การก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารการลงทุนภายใ ต้

หลกัการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความส าคญัอนัท่ีจะท าให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทางการเงินและ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอย่างรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม 

หลักการและแนวคิด 

 Think   = คดิบวกเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหา 

 Respect  = เคารพความคิดผู้ อ่ืนอย่างซ่ือสตัย์ 

 Unleash = ไมห่ยดุท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show   = แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเร่ิมและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 Teamwork  = ท างานกนัเป็นทีมเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 
 

รายช่ือกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 

รายช่ือกรรมการ 
 1. คณุเอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามิด  ประธานกรรมการบริษัท 
2. คณุเปโดร เอสเตอบนั บอร์ดา  กรรมการบริษัท 
 3. คณุเร็กซ์ ปัก ควน อาว หยง่  กรรมการบริษัท 
4. คณุอเลฮานโดร เอลเรียส เอทกึกอริ โรดรีเกซ กรรมการบริษัท 
 5.  คณุอดศิร เสริมชยัวงศ์  กรรมการบริษัท 
6. คณุจมุพล สายมาลา  กรรมการบริษัท 
 7. คณุวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. คณุบญุศกัดิ ์เจียมปรีชา  กรรมการอิสระ 
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รายช่ือเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
1.  คณุจมุพล สายมาลา  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. คณุโช ซู ฮนุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีสายวางแผนและปฏิบตัิการ 
3. คณุวิน พรหมแพทย์  ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
1. คณุสทุธิพนัธ์ กรีมหา 
2. คณุวิน พรหมแพทย์ 
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการมีสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
 

1) สิทธิ ในการด า เนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมใ ห้ เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทุน 
ข้อจ ากดัการลงทุน และโครงการท่ีได้รับอนุมตัิ รวมถึงสญัญาตา่ง ๆ ท่ีได้ท าขึน้ ตลอดจนข้อผกูพนัตามใบ
จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด 

2) สิทธิท่ีจะไม่อนญุาตให้มีการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทนุนัน้เป็นการขดั
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได้ 
ประกาศ ก าหนด และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัตอ่ข้อก าหนดท่ีได้ระบไุว้ในโครงการนี ้

3) สิทธิในการลาออกจากการท าหน้าท่ีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม
รายละเอียดตามท่ีก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษัทจดัการ และ / หรือเลิกโครงการ 

4) สิทธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการ
จดัการ ท่ีขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการอาจเสียช่ือเสียง หรือได้รับความเสียหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการด าเนินการจดัการ ดงัตอ่ไปนี ้
-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษัท

จัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถ
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จดัหาบริษัทจดัการอ่ืนมารับหน้าท่ีได้ภายในก าหนดเวลา 90 วนัให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียด
ตามท่ีก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษัทจดัการ) 

- สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ก าหนด 
อนมุตั ิเห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสัง่การ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการให้เป็นไปตามการสั่งการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง แก้ไข  เพิ่มเตมิ ประกาศ ก าหนด อนมุตั ิเห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนั 

- สิทธิท่ีจะด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของ
กองทนุรวมตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวมเพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษาไว้ซึ่งสิทธิและประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
6)  สิทธิในการสั่งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไข

คณุสมบตัขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 
7) สิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ  กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
8) จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทัง้เข้าท าสญัญาตา่ง ๆ ใน

นามของกองทนุรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
9) จดัส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจดัส่งหนังสือชี ้

ชวนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วนัท าการก่อนการเร่ิม
จดัสง่ แจกจา่ย หรือจดัให้มีหนงัสือชีช้วนให้แก่ผู้ลงทนุ และจดัสง่เอกสารดงักลา่วผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and 
Prospectus (MRAP)) ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและ
ด าเนินการให้บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนงัสือชี ้
ชวนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัท่ีผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทุน
และจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ 
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สถานท่ีติดต่อของบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนแล้วแต่
กรณีเพ่ือประโยชน์ในการแจกจา่ยแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(3) เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิน้สดุลง บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือ
ชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ี ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้ และจัดส าเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัท
จัดการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 
หลงัจากท่ีกองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือหลงัจากวนัท่ีได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิโครงการแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้จนกว่าจะเลิกกองทนุ
รวม 
10)  ย่ืนจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 
11) ย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 
12)  น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้จัดหา

ผลประโยชน์ การซือ้ เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีลงทนุไว้ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีก าหนด
ในโครงการ โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุด้วย 

13) ตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยวิธีการด าเนินการเป็นไป
ตาม “หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

14) จดัสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ 
และ วิธีการท่ีก าหนดในโครงการ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

15) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

16) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

17) จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติ ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคณุสมบตัขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
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18) ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการและน า
ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

19) จดัให้ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และน าเงินได้ และผลประโยชน์
ดงักลา่วฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

20) แต่งตัง้ ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี)  เ พ่ือให้ค าปรึกษาเ ก่ียวกับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุ   
เพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวมโดยบริษัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานการแตง่ตัง้ ถอดถอน หรือ
เลิกสญัญาให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัแตง่ตัง้ถอดถอน หรือเลิกสญัญากบั
บคุคลดงักล่าว และจะจดัส่งส าเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัท าสญัญา
ดงักลา่ว 

21) แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการลงทนุในหรือ
มีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

22) แตง่ตัง้ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการลงทนุในสินทรัพย์
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทัง้นี ้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทนุรวมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

23) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจได้แก่บริษัทจัดการ) และจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศ
ก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

24) แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพ่ือการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดเพ่ือท าการประเมินคา่
หรือท าการสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม พร้อม
ทัง้แจ้งและจดัส่งส าเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยส าเนา
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานการประเมินคา่ 

25) แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะต้องมี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุก าหนด 

26) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อก าหนดแห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี
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และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเม่ือจดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดย
ถูกต้องและจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

27) แต่งตัง้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ือท าหน้าท่ี
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ 
ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็น
กลุม่บคุคลเดียวกนั 

28) แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดเพ่ือท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนรวม (ถ้ามี) อาทิ ผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ ผู้จดัท าประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานท่ี 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

29) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุหรือจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดั
ให้มีข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและส านกังาน
ใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ  หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นัน้เพ่ือให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคญัอย่างน้อย
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

30) จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เม่ือมีการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซือ้ 
เชา่ รับโอนสิทธิการเชา่ หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 

(2) สญัญาเป็นหนงัสือท่ีแสดงการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วันท่ีเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย รวมทัง้จดัให้มี
ข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทและส านกังานใหญ่ของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
นัน้เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคญัอย่างน้อยตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

31) จดัสง่ส าเนาสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(1) สญัญาแตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าสญัญา
หรือนบัแตว่นัแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินก่อนการ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(2) สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าสญัญาดงักลา่ว 
32) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สั่งให้ผู้ มีหน้าท่ีต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิ ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ท่ีปรึกษา ผู้ คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดท ารายงานต่าง ๆ และ/หรือ
ด าเนินการตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ และ / หรือตามท่ีคณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

33) ด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของกองทุนรวมตามท่ี
เห็นสมควร 

34) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็น
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

35) ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัตามข้อ 29 ให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัท่ีซือ้ เช่า 
จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือภายในก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

36) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนั
สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน
มิถนุายน และเดือนธันวาคม แล้วแตก่รณี และจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการค านวณมลูค่าดงักล่าว
พร้อมทัง้ประกาศมูลค่าดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและส านกังานใหญ่ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์พร้อมทัง้การเปิดเผยช่ือ ประเภท และท่ีตัง้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทนุด้วย 

37) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีค านวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการ
ค านวณดงักล่าวแล้ว อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมี
นยัส าคญั บริษัทจดัการจะเปิดเผยเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูล
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ตามข้อ 38 และหากเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีมีการเปิดเผยตามข้อ 
36 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักลา่วโดยพลนั 

38) จดัท างบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทนุ และมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทนุ
รวมทกุวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทนุรวมและสง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ
รายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

39) ด าเนินการเพิ่มเงินทุนและลดเงินทุนตามหัวข้อ “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของ
กองทนุรวม” 

40) ด าเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตัง้
ตวัแทนเพ่ือกระท าการดงักลา่ว 

41) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกับทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ใน
สว่นท่ี กองทนุรวมถือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

42) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

43) ยกเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
44) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกรณีเลิกกองทนุรวมเพ่ือท าหน้าท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมทัง้ท าการอยา่งอ่ืนตามแตจ่ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีให้เสร็จสิน้และแจ้งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

45) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมตั ิ
46) ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ถึงซึ่งวตัถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ 
 

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือเม่ือได้รับการ
อนมุตัเิห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(1) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนจัดตัง้
กองทนุรวม โดยท่ีหากสาเหตกุารเปล่ียนบริษัทจดัการนัน้ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าท่ีอนั
บกพร่องอย่างร้ายแรงท่ีเกิดจากบริษัทจดัการโดยตรงแล้ว กองทนุรวมจะต้องจ่ายคา่ชดเชย คา่ธรรมเนียม
การจดัการให้บริษัทจดัการตามจ านวนวนัท่ีค านวณได้จากระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปีบริบรูณ์ โดย
ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีได้ค านวณไว้ของเดือนล่าสุดเป็นฐานในการค านวณ เว้นแต่ บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมจะตกลงกนัวา่ไมต้่องจา่ยคา่ชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เว้นแต่ บริษัทจัดการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า
ดงักลา่ว  

(2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือมีการแก้ไขพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าท่ีแก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทุนรวมตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไป โดยบริษัทจัดการจะน าเสนอบริษัทจัดการท่ีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ท่ีจะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทัง้นี ้ผู้
ถือหน่วยลงทนุจะต้องด าเนินการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับ
แจ้งจากบริษัทจดัการ 

(3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จดัการ การด าเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุอย่าง
มีนยัส าคญั (การเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในอัตราตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด) หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไปโดยบริษัทจดัการจะน าเสนอบริษัท
จดัการรายใหม่ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ท่ีจะจดัหาบริษัท
จดัการรายใหมเ่อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด าเนินการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 
90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(4) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีบริษัทจัดการได้ต่อไปบริษัทจัดการจะยังคงได้รับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราท่ีระบุไว้ในโครงการจนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นบริษัท
จดัการ 

 
ในการเปล่ียนตวับริษัทจัดการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
หน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการได้ท าการ
บอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แตก่องทนุรวม
และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถแตง่ตัง้บริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน 90 วนันบั
แตว่นัท่ีบริษัทจดัการได้ท าการบอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ 

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ จ ากดั 
เลขท่ี 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-788-2000 

 
สิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้  
 

1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีท าขึน้กบับริษัทจดัการ 

2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัต ิ
ตลอดจนข้อผูกพันท่ีท าไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าว ทัง้ท่ีมี
อยู่ในปัจจุบนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้งบริษัท
จดัการโดยทนัที 

3) จัดท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการ
กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วัน
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

4) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอ่ืน ๆ ภายใต้การดูแลของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทั ง้ดูแลการ
เบกิจา่ยทรัพย์สินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 

5) ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์
จากบริษัทจดัการ 

(2) ทกุหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ 
6) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม

ความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 
7) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในห้าวันท าการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมช ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั 
8) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ใหม่โดยพลนั เม่ือผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อนัมีผลกระทบต่อ
มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือมลูคา่สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

9) ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม และประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

10) ให้ความเห็นชอบในการท่ีบริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพ่ือคุ้มครองความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวม
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 
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12) ในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดท่ีดิน
หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ หนงัสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่า
ในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดงักล่าวข้างต้นเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว
ข้างต้นเก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหนา่ยสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมและประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

14) รับรองความถูกต้องของการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมท่ีบริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่าการค านวณดงักล่าว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

15) จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้บริษัทจดัการ 
(1) รายละเอียดเก่ียวกับการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิน้วนัท า

การท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 
(2) รายงานเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของ

หลกัทรัพย์ทกุสิน้วนัท าการ 
(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์ และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

16) เพ่ือวตัถุประสงค์ในการด าเนินการค านวณและจดัท ารายงานตามข้อ 14 และ 15 ข้างต้น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึ่งได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใดๆ ท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

17) รายงานท่ีได้รับรองโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 14 และรายงานท่ีได้จัดท าโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 15 ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการมิได้ทกัท้วง
ภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 

18) ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน และ/
หรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุคน 
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หรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ 

19) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีเพ่ือการเลิกกองทุนรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์มี
สิทธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจะได้ตกลงกนัและจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือได้รับแจ้งการแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและ
เอกสารอ่ืน ๆ ของกองทนุรวมแก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(2) ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
(3) ดูแลให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้ ช าระบญัชีกระท าการ หรือ งดเว้นกระท าการตามมาตรา
ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมตามสมดุทะเบียนเม่ือได้รับค าสัง่จากผู้ช าระบญัชี 
20) ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินท่ีได้จากการด าเนินงานของ

กองทุนรวม และน าเข้าฝากในบญัชีออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามค าสัง่ของบริษัท
จดัการ 

21) จา่ยคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
22) มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
23) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/
หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต 

24) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และ
คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับบริษัทจดัการ และ/หรือกองทุนรวม จากการท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท า หรือละ
เว้นการกระท าภายใต้สัญญา หรือตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ่ง
เกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระท าตามหน้าท่ีโดยเจตนาทุจริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ
พนกังานเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท างานให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ความเสียหายดงักล่าว 
รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากความลา่ช้าโดยไม่มีเหตอุนัสมควร ในขัน้ตอนการขออนมุตัิภายในของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการภายใต้สญัญา หรือตามโครงการจัดการ
กองทนุรวม 
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25) ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจดัการรวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีร้องขอ หรือผู้สอบ
บญัชีของกองทนุรวมเข้าตรวจนบัทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารตา่งๆ ของกองทนุรวมท่ีเก็บรักษา
ไว้หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และให้ความร่วมมือใดๆ แก่บริษัทจดัการในการด าเนินการตามท่ีก าหนดในสญัญา หรือในโครงการจัดการ
กองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามท่ีบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ มีอ านาจตาม
กฎหมายร้องขอ 

26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กับกองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละเว้น
กระท าโดยทจุริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระท าการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตอุนัควร หรือโดยเจตนาของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าท่ี พนกังาน ลกูจ้าง หรือตวัแทนของผู้ดแูลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบตัิตามท่ี
ได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

บริษัทจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนีแ้ละเม่ือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายท่ีจะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกว่า 90 วนั 

(2) เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบตัิผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขใด ๆท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงก็ตามคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได้โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์เ ป็นผู้ ปฏิบัติผิด
สญัญาหรือปฏิบตัิผิดเง่ือนไขใด ๆท่ีก าหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็
ตามผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการและ/หรือ กองทนุ
รวมรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทจัดการต้องติดต่อกับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด้วยและในกรณีท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเง่ือนไขใด ๆท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามบริษัทจดัการต้องรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายและ/
หรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไข
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เปล่ียนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบัประกาศค าสัง่ ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่าว 
ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 
วนั 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 90 วนั 

(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขเหตุขาดคณุสมบตัิดงักล่าวให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท า
การนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ี แก้ไขเสร็จสิน้ 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัท
จดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันบัตัง้แตว่นัถัดจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจาก ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง้นีเ้ว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็น อยา่งอ่ืน  

(6) หากผู้ ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพ่ือก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
รวม หรือบริษัทจดัการ หรือมีบคุคลอ่ืนได้รับประโยชน์ใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นีไ้ด้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการท่ีบริษัทจดัการต้องติดตอ่กบับคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกนั หรือ (ข) เพ่ือฟืน้ฟูกิจการ 
ประนอมหนี ้หรือผอ่นผนัการช าระหนี ้จดัการทรัพย์สิน ช าระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกนั 
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ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่งๆ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

(8) เม่ือหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป  บริษัท
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

 
ในทกุกรณีการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อนเน่ืองจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
ก าหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ หมดหน้าท่ีลงตามเง่ือนไข
การเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์  ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
อย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าสั่งของบริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการ
ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น เพ่ือให้การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้ แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิน้ และภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 
ในกรณีท่ีสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลงเน่ืองจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญาหาก

บริษัทจดัการยงัไม่สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิน้สุดสญัญาดงักล่าว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดแูลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จาก
กองทนุรวมตามสดัสว่นของระยะเวลาท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีจนถึงวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้
สิน้สุดการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใด ๆท่ีเกิดขึน้จริงเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นับตัง้แต่วนัสิน้สุดสญัญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ ดแูล
ผลประโยชน์รายใหมแ่ละสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้ 

 
ในกรณีการเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สิน

ทัง้หมดและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีมาแทนหรือด าเนินการอย่างอ่ืนตาม
ค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใด ๆท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วันท าการนับจากวันท่ีการเป็นผู้ ดูแล
ผลประโยชน์สิน้สดุลง 
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สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
เลขท่ี 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  02-788-2000 
 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะท าการเก็บรักษาทรัพย์สินไ ว้ท่ี

ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้หรือท่ีส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 
 
อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์บริษัทจดัการจะท าการเก็บรักษาโฉนด

ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดและสัญญาซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หนงัสือกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ท่ี
ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 
ผู้สอบบัญชี 

นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5339  หรือ 
นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442  หรือ   
นางสาวสกณุา แย้มสกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4906    
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 
เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท์ 0-2344-1000 และ 0-2824-5000  โทรสาร 0-2286-5050 

 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-686-9500 

 
ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 
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เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2556 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้มี

หนงัสือ ท่ี กลต.ฝค.298/2556 เร่ือง การเปรียบเทียบกรณีปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งว่าบริษัทจดัการ 
มีการด าเนินการท่ีเข้าข่ายเป็นการปฎิบตัิไม่ชอบด้วยมาตรา 117 และมาตรา 125(1) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยสรุปดงันี ้ 

 
1. ระหว่างวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจดัการ มิได้ปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด กล่าวคือ 

มิได้จัดให้มีระบบงานการจัดการลงทุนท่ีมีการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การจัดการ

ลงทนุเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยมิได้

ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (Due Diligence)  

2. ระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทจัดการในฐานะ

บริษัทท่ีรับจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์เคียว) 

มิได้จดัการกองทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศ

ก าหนด และมิได้จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน กล่าวคือ มิได้

ควบคมุดแูลให้ผู้ค า้ประกนัรายได้ปฏิบตัติามสญัญาค า้ประกนัรายได้ตามเง่ือนไขของโครงการ   

3. ระหวา่งวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ถึงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจดัการ มิได้ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด กล่าวคือ (1) 

มิได้ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนทุกๆ หนึ่งปี โดยจัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์เข้าไปลงทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จัดท าสญัญาค า้ประกัน

รายได้และมิได้ติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ค า้ประกันรายได้ปฏิบตัิตามสัญญาค า้ประกันรายได้ (4) มิได้

เปิดเผยข้อมลูในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชีช้วนให้ถกูต้อง   

 
โดยบริษัทจดัการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการ

ประชมุเปรียบเทียบครัง้ท่ี 1/2556  วนัท่ีประชุมเปรียบเทียบ  27 กมุภาพนัธ์ 2556 ค าสัง่เปรียบเทียบท่ี 
12/2556 
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การก ากับดูแลกิจการ 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ี
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด และมีการจัดตัง้คณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องกบัการลงทนุ และมีผู้ดแูลผลประโยชน์คอยสอบทานการท างานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

 
โดยทางบริษัทจดัการ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลทางด้านตา่งๆ เช่น การจดัท ารายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ เป็นต้น 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ี
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด 
 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ี
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่า ง
เคร่งครัด นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้ก าหนดให้มีฝ่ายก ากบั
ดแูลและฝ่ายบริหารความเส่ียง ท่ีสายการรายงานและก ากบัดแูลท่ีแยกออกจากคณะกรรมการการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ แตข่ึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท และของกลุม่บริษัท ซีไอเอ็มบี 
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รายการระหว่างกัน 
 
รายช่ือบคุคลทีเ่ก่ียวข้องทีมี่การท าธุรกรรมกบักองทนุรวม 
 

ไมมี่บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทนุรวม 
 

หมายเหตุ : ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บริษัท
จัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และส านักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th) 
 
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนือ่งจากการทีก่องทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft Commission) 
 

ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอ่ืน 
 
ค่านายหนา้ทัง้หมดจากการทีบ่ริษัทสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพย์ฯ 
 

ไมมี่การรับคา่นายหน้าจากการท่ีบริษัทสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ฯ 
 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.cimb-
principal.com) 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.cimb-principal.com/
http://www.sec.or.th/
http://www.cimb-principal.com/
http://www.cimb-principal.com/
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ส่วนที่ 3 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินการ 
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การก ากับดูแลกิจการ 

ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สมยุบรีุ  
ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุกองทนุรวม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 
 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ 600,334,484.78 บาท 

จ านวนหน่วย 82,800,000 หนว่ย 

มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ 7.2504 บาท 

 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินของกองทนุรวม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 
 

 
มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)*1 % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 

 เงินฝากธนาคาร 
                    

933.00  0.00 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 ท่ีดนิ พร้อมสิ่งปลกูสร้าง โรงแรมสมยุบรีุ บีช รีสอร์ท  
       

615,800,000.00  102.58 
อ่ืน ๆ 
 ทรัพย์สินอ่ืน 306,991.90  0.05  
 หนีส้ินอ่ืน (15,773,440.12) (2.63) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
      

600,334,484.78  100.00 

หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว  
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หน้า 62 

 

 
รายงานสรุปจ านวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ของกองทนุรวม 
 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   
      - ตราสารภาครัฐไทย  - ไมมี่ -   - ไมมี่ -  
      - ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  - ไมมี่ -   - ไมมี่ -  
 (ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุ     
      เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ค า้ประกนั       933.00   0.00 
 (ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade)  - ไมมี่ -   - ไมมี่ -  
 (ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้    
      (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 615,800,000.00 102.58 
สัดส่วนเงนิลงทุนขัน้สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตรา
สารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหต ุ:* มลูคา่ตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว   

 
รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทกุตวัใน Port 
 

  ประเภท ผู้ออก 
ผู้ค า้/ 

ผู้ รับรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เช่ือถือ 

 จ านวนเงินต้น/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงินลงทนุใน โรงแรมสมยุบรีุ บีช รีสอร์ท - - N/A 
  

615,800,000.00  
  

615,800,000.00   

 อสงัหาริมทรัพย์       

2 เงินฝาธนาคาร ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. - - N/A      924.18 933.00 

 หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว    
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ค่าใช้จ่ายทีบ่ริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบรีุ 
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที ่30 มิถนุายน 2559 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * จ านวนเงนิ ร้อยละของ 
(Fund's Direct  Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

  คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  5,130.17 0.642 
  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  165.25 0.021 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 860.79 0.107 
  คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย     
   -  ในชว่งเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  -  - 
   -  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 9.18 0.001 
  คา่ใช้จา่ยด้านกฎหมาย 6,787.20 0.850 
  คา่ท่ีปรึกษา-Market Study 133.75 0.017 
  คา่สอบบญัชี 371.40 0.047 
   คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 107.00 0.013 
   คา่ประเมินทรัพย์ 181.90 0.023 
   คา่เบีย้ประกนัภยั 206.97 0.026 
   คา่จดัประชมุผู้ ถือหนว่ย 147.72 0.018 
  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 12.87 0.002 
   รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 14,114.20 1.767 
หมายเหต ุ * คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ได้รวมด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านอง

เดียวกนั (ถ้าม)ี ไว้แล้ว 
                ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 2 
 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมา 

 




