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หนังสือชีช้วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND  
   

          คําเตือน  
-  การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืน
มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุนระยะยาวผูลงทุนจึงควร    ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรบั
จากการลงทุนในหนวยลงทุน 

-  กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย 
จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยทั้งนี้ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด 

-  กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย 
โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากสวนของเงินลงทุนเริ่มตนและสวนของผลตอบแทนจากการลงทุน
ในรูปของเงินปนผล และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคา
หนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได 

 
ชื่อกองทุนรวม : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 
จํานวนเงนิทุนของโครงการ : ไมเกิน 10,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหารอยลานบาท) 

มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน : 10    บาท 
จํานวนหนวยลงทุนของโครงการ : ไมเกิน 1,050,000,000 หนวย (หนึ่งพันหาสิบลานหนวย) 

ราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท 
มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซ้ือ : 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถวน)          
วัตถุประสงคการลงทุน : เพื่อเปนการระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดรับ

จากการจําหนายหนวยลงทุนไปซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนแกผูถือหนวยลงทุน 

 
นโยบายการลงทนุครั้งแรกและรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทนุ 
ในการลงทุนครั้งแรกกองทุนรวมจะทําการลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสินที่เชา ไดแก ที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และส่ิงปลูกสรางบนที่ดินที่เชา ซ่ึง
ปจจุบันใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย โดยการเขาทําสัญญาเชาระยะยาวและ สัญญาตกลงกระทําการ (Undertaking Agreement) กับบางกอกแอร
เวยส ในขณะเดียวกันกองทุนรวมประสงคที่จะจัดหาผลประโยชนจากการลงทุนโดยการเขาทําสัญญาสนามบินสมุย ซ่ึงประกอบไปดวยสัญญาเชาชวงสําหรับ
ทรัพยสินที่เชาเปนระยะเวลา 3 ป (พรอมคํามั่นจะเชาเปนระยะเวลา 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป) และสัญญาใหบริการระบบเปนระยะเวลา 30 ป ทั้งนี้ การลงทุนใน
ทรัพยสินที่เชาเปนไปตามแผนภาพดังตอไปนี้  
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สัญญาเชาระยะยาวสําหรับการใหเชาทรัพยสินที่เชา จะมีอายุการเชา 30 ป เร่ิมนับต้ังแตวันที่บางกอกแอรเวยสไดจดทะเบียนการเชาทรัพยสินที่เชาใหแก
กองทุนรวม ทั้งนี้ บางกอกแอรเวยสจะคิดคาเชาและคาตอบแทนทั้งหมดสําหรับระยะเวลา 30 ปเปนจํานวนไมเกิน 10,200,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองรอย
ลานบาท) โดยชําระครั้งเดียวในวันที่ทําการจดทะเบียนการเชา ทั้งนี้ ณ วันที่จัดทํารายละเอียดโครงการ กองทุนรวมและบางกอกแอรเวยสคาดวา สัญญาเชา
ระยะยาว และสัญญาตกลงกระทําการ (Undertaking Agreement) จะมีขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นที่สําคัญ ซ่ึงสรุปไดตามที่ปรากฏในสรุปสาระสําคัญของ
สัญญาเชาระยะยาวและสัญญาตกลงกระทําการ 

   

1. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสนามบินสมุย  

สนามบินสมุยเปนสนามบินพาณิชยต้ังอยูบนเกาะสมุย (ต้ังอยูในเขตตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี) ที่พิกัดภูมิศาสตรที่เสนรุง 9 
องศา 33 ลิปดาเหนือ เสนแวง 100 องศา 4 ลิปดาตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 45 ฟุต สนามบินสมุยเริ่มดําเนินการกอสราง 
โดยการเริ่มสรางทางวิ่งเปนทางราบความยาว 1,500 เมตร กวาง 45 เมตร ไหลทางกวางขางละ 7.5 เมตร ซ่ึงมีพื้นผิวไพรมโคต (Prime Coat) 
นอกจากนี้ ยังมีการกอสรางอาคารผูโดยสารหนึ่งหลังใชเปนอาคารรองรับผูโดยสารขาเขาและขาออก สนามบินสมุยเปดทําการเพื่อใหบริการเปน
สนามบินสาธารณะเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 และมีการขยายเพิ่มเติมเปนระยะๆ ตามปริมาณความตองการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น สนามบินสมุยมี
สวนประกอบหลัก คือ ทางวิ่ง ลานจอดเครื่องบิน กลุมอาคารผูโดยสารและอาคารสนับสนุนตางๆ สวนประกอบหลักของสนามบินสมุยทั้งหมดตั้งอยู
บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 449 ไร หรือประมาณ 718,935.2 ตร.ม. 

 

2. รายละเอียดทรัพยสินที่เชาที่กองทุนรวมจะเชา 

กองทุนรวมประสงคจะทําการลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสินที่เชา อันไดแก ที่ดินที่เชา ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่เชา 
โดยปจจุบันไดใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุยซ่ึงตั้งอยูบนเกาะสมุย โดยกองทุนรวมประสงคจะเขาทําสัญญาเชาระยะยาวเปนระยะเวลา 30 
ป รายละเอียดของทรัพยสินที่เชาสามารถสรุปไดดังนี้  

(ก) ที่ดินที่เชา 

 ที่ดินที่เชาต้ังอยูที่ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 449-3-83.8 ไร 179,983.8 ตารางวา  หรือ
ประมาณ 719,935.2 ตร.ม. ซ่ึงประกอบไปดวย โฉนดที่ดิน จํานวน 29 ฉบับ และ น.ส. 3 ก. จํานวน 19 ฉบับ    

(ข) ทางวิ่งของเครื่องบิน 

ทางวิ่งของเครื่องบินมีความกวาง 45 เมตร ยาว 2,060 เมตร และมีทางวิ่งเผื่อ (overrun) ดานละ 100 เมตร ซ่ึงถมดวยหินคลุกพรอมปูผิว
ลาดยางแอสฟลท ปจจุบันสนามบินสมุยไดรับอนุญาตใหรองรับเครื่องบินประเภท ATR 72-500 และ Boeing 717-200 ได  

(ค) ลานจอดเครื่องบิน 

ลานจอดเครื่องบินถาวรมีขนาดกวาง 125 เมตร ยาว 150 เมตร จํานวน 2 ลาน ซ่ึงสามารถนําเครื่องบินประเภท ATR 72-500 จํานวน 4 
ลํา และBoeing 717-200 จํานวน 4 ลํา เขาจอดได 
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(ง) อาคารผูโดยสารปจจุบัน 

อาคารผูโดยสารปจจุบันและอาคารสนับสนุนตางๆ ที่เปดดําเนินการอยูปจจุบันบนพื้นที่ประมาณ 1,939 ตร.ม. ประกอบไปดวย อาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศและอาคารสนับสนุนตางๆ อาคารผูโดยสารภายในประเทศ อาคารผูโดยสาร
ระหวางประเทศ และรานคาปลีก โดยสภาพทั่วไปเปนโครงสรางไมเนื้อแข็ง หลังคามุงแฝก และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดมัน ซ่ึงคง
บรรยากาศความเปนธรรมชาติของเกาะสมุย 

(จ) อาคารผูโดยสารใหม 

อาคารผูโดยสารใหมและอาคารสนับสนุนมีพื้นที่รวมประมาณ 7,905 ตร.ม. ต้ังอยูทางดานทิศใตของอาคารผูโดยสารปจจุบัน โดยอาคาร
ผูโดยสารใหมจะประกอบไปดวยอาคารหลัก เชน อาคารตรวจรับบัตรโดยสารภายในประเทศ อาคารตรวจรับบัตรโดยสารระหวาง
ประเทศ อาคารผูโดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคารผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ รานคา
ปลีกยอย อาคารตรวจรักษาความปลอดภัย อาคารใหบริการผูโดยสาร ทั้งนี้ คาดวาอาคารผูโดยสารใหมจะเปดใหบริการไดบางสวน 
ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.  2550   

โดยบางกอกแอรเวยสจะยายธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูโดยสารไปยังอาคารผูโดยสารใหมและหลังจากนั้นจะทําการรื้อถอน
อาคารบางอาคารซึ่งใกลกับทางวิ่ง ซ่ึงจะชวยใหการขึ้นลงของเครื่องบินมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อาคารสวนที่ไมไดถูกร้ือถอนจะถูกใชเปน
พื้นที่สํานักงานหรือใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเชาอาคารผูโดยสารปจจุบัน โดยกองทุนรวมจะใหการอนุญาตแกบางกอก
แอรเวยสลวงหนาในการดําเนินการรื้อถอนตามที่บางกอกแอรเวยสไดวางแผนไว ทั้งนี้ การรื้อถอนดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอคาเชา 
และ/หรือ คาบริการซึ่งบางกอกแอรเวยสมีหนาที่ชําระใหกองทุนรวม  

 
สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาระยะยาวและสัญญาตกลงกระทําการ 

 
1. หนาที่ของบางกอกแอรเวยส 1. บางกอกแอรเวยสจะเชาชวงและใชบริการที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เชา ซ่ึงมีขอกําหนดและเงื่อนไขเปนไป

ตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันตอไปตามสัญญาสนามบินสมุยและบางกอกแอรเวยจะจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณและระบบที่จําเปนตอการดําเนินกิจการสนามบินสมุยเพื่อใหกองทุนรวมไดใชหรือมี
สิทธิใช ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเชาระยะยาว 

2.  เวนแตในกรณีที่บางกอกแอรเวยสไดโอนหรือยกเลิกใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุย ตามที่
กําหนดไวในสัญญาตกลงกระทําการ บางกอกแอรเวยสจะปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขและ
ขอกําหนดของกฎหมายใดๆ อันเปนสาระสําคัญตอการดําเนินกิจการสนามบินสมุยและการใหบริการ
ดานการบินในเสนทางระหวางสนามบินสมุยและสนามบินอื่นๆ  รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวของตลอดอายุของสัญญาเชาระยะยาว 

3. เวนแตในกรณีที่บางกอกแอรเสยสไดโอนหรือยกเลิกใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุย ตามที่
กําหนดไวในสัญญาตกลงกระทําการ บางกอกแอรเวยสจะปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขและ
ขอกําหนดตางๆ ตามใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุย และใบอนุญาตดําเนินกิจการการบิน และ
จะดํารงไวซ่ึงใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุยและใบอนุญาตดําเนินกิจการการบินดังกลาวตลอด
อายุของสัญญาเชาระยะยาว 

4. บางกอกแอรเวยสตกลงจัดเตรียมคําขออนุญาต ตลอดจนเอกสารประกอบ และ/หรือรายงานตางๆที่
จําเปนตามที่กฎหมายกําหนด ( ซ่ึงรวมถึงรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) และ
ดําเนินการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาใหสนามบินสมุยสามารถรองรับ
ประเภทของเครื่องบินและ/หรือจํานวนเที่ยวบินไดมากขึ้น ซ่ึงทําใหสามารถรองรับการขนสงผูโดยสารที่
เดินทางเขาออกสนามบินสมุยเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดตามที่จะไดตกลงกันระหวางกองทุนรวมและ
บางกอกแอรเวยสในสัญญาเชาระยะยาว ทั้งนี้ โดยคาใชจายของบางกอกแอรเวยส อยางไรก็ดี การให
อนุญาตจะขึ้นอยูกับการพิจารณาและดุลยพินิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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5. ตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว บางกอกแอรเวยสตกลงดําเนินการดูแลและรักษาสภาพแวดลอม
โดยรวมของทรัพยสินที่เชาและของสนามบินสมุยใหอยูในสภาพที่ดีและมีความเหมาะสมในการใชเปน
สนามบินสําหรับเกาะสมุย และเปนที่ดึงดูดผูโดยสารและสายการบินตางๆ ใหมาใชบริการ ทั้งนี้ โดย
คาใชจายของบางกอกแอรเวยส 

6. ตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว ในกรณีที่จํานวนผูโดยสารที่ใชสนามบินสมุยสะสมในชวงเวลา 12 เดือน
ตํ่ากวาจํานวนผูโดยสารที่ใชสนามบินสมุยสะสมในรอบ 12 เดือนในชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา 
บางกอกแอรเวยสตกลงดําเนินการและจัดกิจกรรมทางการตลาดตามที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อ
ประชาสัมพันธเกาะสมุยและสนามบินสมุย เพื่อใหมีความนาสนใจในการเดินทางมายังเกาะสมุย ทั้งนี้ 
โดยมีรายละเอียดตามที่จะไดตกลงกันระหวางกองทุนรวมและบางกอกแอรเวยสในสัญญาเชาระยะยาว 
ทั้งนี้ โดยคาใชจายของบางกอกแอรเวยส 

7. เมื่อสัญญาใหบริการระบบสิ้นสุดลงกอนครบกําหนด หรือเมื่อสัญญาเชาชวงสิ้นสุดลงโดยไมมีการตอ
อายุสัญญา โดยมิไดเกิดจากการที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญตามที่
ระบุไวในสัญญาใหบริการระบบและ/หรือสัญญาเชาชวง บางกอกแอรเวยสจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
ทั้งนี้ โดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆ จากกองทุนรวมและ/หรือ ผูเชาชวงรายใหมจากกองทุนรวม เวน
แตเปนคาใชจายที่เกี่ยวของที่จายใหกับบุคคลที่สาม 
(ก) จะโอนใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุยใหแกผูเชาชวงรายใหม และ/หรือ กองทุนรวม 

หากกองทุนรวมไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสนามบินสมุยไดและตราบเทาที่ใบอนุญาต
ดําเนินกิจการสนามบินสมุยดังกลาวสามารถโอนได ทั้งนี้ เพื่อใหผูเชาชวงรายใหม และ/หรือ 
กองทุนรวมดําเนินกิจการสนามบินสมุยได  

(ข) จะยื่นคําขอเพื่อยกเลิก และ/หรือ คืนใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุยที่อยูในนามของ
บางกอกแอรเวยสใหแกกรมการขนสงทางอากาศ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่
มีความจําเปนเพื่อใหผูเชาชวงรายใหมและ/หรือ กองทุนรวม สามารถยื่นขอใบอนุญาตดําเนิน
กิจการสนามบินสมุยได 

(ค)       จะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการชวยเหลือผูเชาชวงรายใหม และ/หรือ กองทุนรวม 
เพื่อใหไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุย ทั้งนี้ โดยผูเชาชวงรายใหม และ/หรือ 
กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับการโอนใบอนุญาตดังกลาว 

8. ภายในระยะเวลา 2 ป หลังจากที่สัญญาใหบริการระบบสิ้นสุดลงกอนครบกําหนด หรือหลังจากที่
สัญญาเชาชวงสิ้นสุดลงโดยไมมีการตออายุสัญญา  โดยมิไดเกิดจากการที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาใหบริการระบบและ/หรือสัญญาเชาชวง 
บางกอกแอรเวยสจะใหความชวยเหลือผูเชาชวงรายใหม และ/หรือ กองทุนรวม ตามที่จําเปนเพื่อใหผู
เชาชวงรายใหม และ/หรือ กองทุนรวม สามารถประกอบกิจการสนามบินสมุย ไดอยางตอเนื่องตามที่
กรมการขนสงทางอากาศ และ/หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด  

9. บางกอกแอรเวยสจะไมจําหนาย จาย โอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชา ทั้งนี้ เวนแต ใน
กรณีดังตอไปนี้ 
(ก) เปนการจํานองทรัพยสินที่เชาใหกับกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาว หรือ 
(ข) เปนภาระผูกพันหรือขอผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย หรือเปนภาระผูกพันหรือขอ

ผูกพันใดๆ ในทางการคาปกติที่เกิดขึ้นกอนการเขาทําสัญญาเชาระยะยาว หรือเปนภาระ
ผูกพันหรือขอผูกพันใดๆ ที่เกิดจากการจัดใหไดมาซ่ึงทรัพยสินรายการใหมเพื่อมาเพิ่มเติม 
เปลี่ยน หรือทดแทนทรัพยสินที่เชารายการเดิม หรือ เปนภาระผูกพันหรือขอผูกพันใดๆ ที่ไมมี
ผลกระทบในทางลบอยางเปนนัยสําคัญตอการปฏิบัติตามสัญญาเชาของบางกอกแอรเวยส 

(ค) เปนการโอนทรัพยสินที่เชาใหแกบริษัทยอย (ตามที่นิยามไวในสัญญาเชาระยะยาว) โดย
บางกอกแอรเวยสไดจัดใหบริษัทยอยผูรับโอนทรัพยสินที่เชาดังกลาว เขาทําสัญญากับกองทุน 
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 รวมและยอมผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาระยะยาว และบางกอกแอร
เวยสตกลงเปนผู คํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวของบริษัทยอยผู รับโอน
ดังกลาว หรือ 

(ง) เปนกรณีอื่นใดที่บางกอกแอรเวยสไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร  
10. ตลอดระยะเวลา 20 ป นับแตวันจดทะเบียนการเชาและวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุญาต

ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บางกอกแอรเวยสตกลงดํารงสัดสวน 
และจะดําเนินการใหบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทยอย ดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (แตทั้งนี้ตองไมเกินที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงประกาศที่
อาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา)ของจํานวนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขาย
ทั้งหมดในวันที่ทําสัญญาเชาระยะยาว และจะไมจําหนาย จาย โอนหนวยลงทุนดังกลาว หรือกอภาระ
ผูกพันใดๆ บนหนวยลงทุนดังกลาว และจะดําเนินการใหบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทยอยไมจําหนาย 
จาย โอนหนวยลงทุนในจํานวนใดๆ อันจะทําใหสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม รวมกัน
ทั้งหมดมีจํานวนนอยกวารอยละ 25 (แตทั้งนี้ตองไมเกินที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึง
ประกาศที่อาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา)ของจํานวนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอ
ขายทั้งหมดในวันที่ทําสัญญาเชาระยะยาว หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนหนวยลงทุนที่ตองถือไวเพื่อ
ปฏิบัติตามสัญญาตกลงกระทําการ ทั้งนี้ เวนแตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก) เปนการจําหนาย จาย โอนหนวยลงทุนระหวางบางกอกแอรเวยส และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/

หรือบริษัทยอย หรือ 
(ข) เปนการกอภาระผูกพันบนหนวยลงทุนเพื่อประโยชนในการระดมทุน เพื่อนํามาใชในการ

ดําเนินการใดๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาว หรือ 
(ค) เปนกรณีอื่นใดที่บางกอกแอรเวยสไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร  

เพื่อประโยชนของ สัญญาขอนี้ 
บริษัทในเครือ หมายถึง 
(ก) บริษัทที่บางกอกแอรเวยสถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

นั้น 
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ค) บริษัทที่ถูกถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุนของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุน โดยการ

ถือหุนของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทที่บางกอกแอรเวยสหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันไม
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

บริษัทยอย หมายถึง  
(ก) บริษัทที่บางกอกแอรเวยสถือหุนไมนอยกวารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทนั้น 
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุนไมนอยกวารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

นั้น 
(ค) บริษัทที่ถูกถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุนของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุน โดยการ

ถือหุนของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทที่บางกอกแอรเวยสหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันไม
นอยกวารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

ทั้งนี้ ไมวากรณีใดๆ ก็ตามบางกอกแอรเวยส และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของ (ตามคําจํากัดความที่ระบุไวใน
รายละเอียดโครงการ) จะถือหนวยลงทุนรวมกันในจํานวนที่ไมฝาฝนประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึง
ประกาศที่อาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา 

2. การดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม
ทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ 
อุปกรณและระบบ และ การ
ตอเติม และ/หรือปรับปรุง 
และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือ 
กอสรางขึ้นใหมบนหรือใน
ทรัพยสินที่เชา 

การดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ อุปกรณและระบบ ใหมีความพรอมและ
สามารถรองรับการใชงานของผูโดยสารตามจํานวนที่คาดการณ 
เพื่อใหทรัพยสินที่เชาอยูในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแกการใชงานตามวัตถุประสงคและมีความพรอมและ
สามารถรองรับการใชงานของผูโดยสารขาออกจํานวนไดถึง 2,000,000 คนตอปตลอดอายุสัญญาเชาระยะ
ยาว บางกอกแอรเวยสจะรับผิดชอบ ซอมแซมทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ อุปกรณและระบบในทุกกรณี ไมวาจะ
เปนการซอมแซมตามปกติหรือซอมแซมเพียงเล็กนอย หรือซอมแซมซึ่งเปนการจําเปนและ เพื่อประโยชนใน
การใชทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ อุปกรณและระบบ และ ดูแล บํารุงรักษา ทําใหคืนดี จัดหาทรัพยสินมาทดแทน 
หรือกระทําการใดๆ ทั้งปวงดวยคาใชจายของบางกอกแอรเวยส 
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  การซอมแซมทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ อุปกรณและระบบ และการดูแล บํารุงรักษา ทําใหคืนดี 
จัดหาทรัพยสินมาทดแทน หรือกระทําการใดๆ ทั้งปวงตอทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ อุปกรณและ
ระบบมีผลใหทรัพยสินที่เชาเครื่องมือ อุปกรณและระบบอยูในสภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 
ในกรณีที่การซอมแซมทรัพยสินที่เชาเครื่องมือ อุปกรณและระบบและการดูแล บํารุงรักษา ทําใหคืนดี จัดหา
ทรัพยสินมาทดแทน หรือกระทําการใดๆ ทั้งปวงตอทรัพยสินที่เชาเครื่องมือ อุปกรณและระบบ มีผลให
ทรัพยสินที่เชาเครื่องมือ อุปกรณและระบบอยูในสภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม โดยมีความพรอมและสามารถรองรับ
การใชงานของผูโดยสารขาออกไดเกินจํานวน 2,000,000 คนตอป กองทุนรวมตกลงยินยอมใหบางกอกแอร
เวยสดําเนินการดังกลาวได และเมื่อการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ บางกอกแอรเวยสตกลงยินยอมให
กองทุนรวมและ/หรือผูเชาชวงรายใหมใชประโยชนทรัพยสินดังกลาวได โดยไมคิดคาตอบแทนจากกองทุนรวม
และ/หรือผูเชาชวงรายใหมตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว โดยกองทุนรวมตกลงรับผิดชอบคาใชจายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการในสวนของคาใชจายที่ทําใหทรัพยสินที่เชามีความพรอมและสามารถรองรับการใช
งานของผูโดยสารขาออกจํานวนไดเกิน 2,000,000 คนตอป 
การตอเติม และ/หรือปรับปรุง และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือ กอสรางขึ้นใหม 
1.   ตลอดอายุสัญญาเชา กองทุนรวมรับทราบและตกลงยินยอมใหบางกอกแอรเวยสมีสิทธิที่จะตอเติม และ/

หรือปรับปรุง และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือ กอสรางขึ้นใหมบนหรือในทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ อุปกรณ
และระบบ  ตามที่บางกอกแอรเวยสเห็นสมควรและโดยคาใชจายของบางกอกแอรเวยสเอง ทั้งนี้ ตองเปน
การทําเพื่อใหทรัพยสินที่เชามีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการนํามาใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุยอันไดแก 
(ก) การตอเติม และ/หรือปรับปรุง และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือกอสรางขึ้นใหมซ่ึงทางวิ่งเพื่อใหมี

ความสามารถในการรองรับเครื่องบินที่มีน้ําหนักและ/หรือมวลว่ิงขึ้นสูงสุดมากกวาที่เปนอยูในวันทํา
สัญญาเชา  หรือ การตอเติม และ/หรือปรับปรุง และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือ กอสรางขึ้นใหมซ่ึงทาง
ขับ (Taxi Way) เพื่อใหมีความสามารถในการรองรับเที่ยวบินที่มากขึ้น และ/หรือประโยชนเพิ่มอื่นใด 

(ข) การตอเติม และ/หรือ ปรับปรุง และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือ กอสรางขึ้นใหมซ่ึงอาคารผูโดยสาร 
(นอกเหนือจากอาคารผูโดยสารใหม) และ/หรืออาคารสนับสนุนตางๆ และ/หรือการจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณและระบบ เพื่อใหมีความพรอมและสามารถรองรับการใชงานของผูโดยสารขาออกไดเกิน
จํานวน 2,000,000 คนตอป  

(ค)  การตอเติม และ/หรือ ปรับปรุง และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือ กอสรางขึ้นใหมซ่ึงสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่
เปนประโยชนและทําใหทรัพยสินที่เชามีสภาพดีขึ้น หรือ  

(ง) กรณีอื่นใดที่บางกอกแอรเวยสและ กองทุนรวมเห็นสมควรรวมกัน 
2.    คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวาบางกอกแอรเวยสซ่ึงเปนฝายที่จะดําเนินการและรับผิดชอบในคาใชจายใน

การดําเนินการดังกลาวเปนผูมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครอง และ/หรือสิทธิในการใชประโยชนใน
ทรัพยสินสวนที่มีการตอเติม และ/หรือ ปรับปรุง และ/หรือ ดัดแปลง และ/หรือ กอสรางขึ้นใหม อยางไรก็ดี 
ในกรณีที่กองทุนรวมประสงคจะซ้ือ และ/หรือเชา และ/หรือใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว บางกอกแอร
เวยส ตกลงใหสิทธิแกกองทุนรวมในการซื้อ และ/หรือใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวตลอดอายุสัญญา
เชาระยะยาว หรือตามระยะเวลาที่กองทุนรวมรองขอ โดยรายละเอียดคาตอบแทนจะเปนไปตามที่
บางกอกแอรเวยสและกองทุนรวมไดตกลงกันตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาระยะยาว อยางไร
ก็ดี ในการใชสิทธิตามขอนี้ของกองทุนรวมจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน (หากมีการ
กําหนดไวในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม) และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. คํารับรองและคํายินยอม 1. กองทุนรวมรับทราบและยินยอมใหวิทยุการบินมีสิ่งปลูกสราง เพื่อใชดําเนินการหอควบคุมการจราจรทาง
อากาศบนที่ดินสวนหนึ่งของทรัพยสินที่เชาและรับทราบและยินยอมใหบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีสิ่งปลูกสรางเพื่อใชดําเนินการใหบริการเชื้อเพลิงบนที่ดินสวนหนึ่งของทรัพยสิน
ที่เชาโดยไมคิดคาใชจายจากบางกอกแอรเวยส และ/หรือวิทยุการบิน และ/หรือบริษัท บริการเชื้อเพลิงการ
บินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2. กองทุนรวมรับทราบวา บางกอกแอรเวยสมีแผนในการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารผูโดยสารปจจุบัน
บางสวน โดยกองทุนรวมยินยอมใหบางกอกแอรเวยสกระทําการดังกลาว ภายหลังจากที่อาคารผูโดยสาร
ใหมไดกอสราง จัดภูมิสถาปตย และตกแตงแลวเสร็จและเปดดําเนินการเพื่อรองรับผูโดยสารขาเขา และ/
หรือ ขาออกไดโดยบางกอกแอรเวยสตกลงจะแจงแผนการดําเนินการดังกลาวใหแกกองทุนรวมทราบ
ลวงหนาเปนระยะเวลาตามสมควร และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การรื้อถอนและ
ปรับปรุงจะไมกระทบถึงคาเชาที่กองทุนรวมจะตองชําระหรือไดชําระใหบางกอกแอรเวยสตามสัญญาเชา
ระยะยาว 
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4. สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right 
of First Refusal) 

ภายในระยะเวลา 17 ป นับแตวันจดทะเบียนการเชา ในกรณีที่บางกอกแอรเวยสหรือ บริษัทที่บางกอกแอร
เวยสมีอํานาจควบคุม มีความประสงคจะจําหนาย จาย โอน ใหเชา ทั้งหมดหรือแตบางสวนที่เปนสาระสําคัญ
ซ่ึง   
(ก) ทรัพยสินที่เชารวมถึงอสังหาริมทรัพย และ/หรือ อาคารและสิ่งปลูกสราง และ/หรือ สังหาริมทรัพย ที่ใช

ในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย ที่มีอยูในปจจุบันหรือที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต  
(ข) อสังหาริมทรัพย และ/หรือ  อาคารและสิ่งปลูกสราง และ/หรือ สังหาริมทรัพย ที่ใชในการดําเนินกิจการ

สนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด หรือ 
(ค) อสังหาริมทรัพย และ/หรือ  อาคารและสิ่งปลูกสราง และ/หรือ สังหาริมทรัพย ที่มีอยูในปจจุบันหรือที่

อาจจะมีขึ้นในอนาคตซึ่งใชในการดําเนินกิจการที่มีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับสนามบินสมุย เชน 
โครงการการคาการพาณิชยที่ต้ังอยูในและ/หรือ บริเวณใกลเคียงกับสนามบินสมุยที่สรางขึ้นเพื่อรองรับ
ผูโดยสารที่ใชสนามบินสมุย เปนตน แตจะไมครอบคลุมถึงกิจการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องซ่ึง
เปนของบางกอกแอรเวยสหรือบริษัทที่บางกอกแอรเวยสมีอํานาจควบคุมเชน โรงแรม และ/หรือ
โรงพยาบาล เปนตน 

ไมวากรณีใดๆ บางกอกแอรเวยสตกลงและจะดําเนินการใหบริษัทที่บางกอกแอรเวยสมีอํานาจควบคุม  ตกลง
ใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทุนรวมในการซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/
หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเชาทรัพยสินจากบางกอกแอรเวยส และ/หรือบริษัทที่บางกอกแอรเวยสมี
อํานาจควบคุม 
 

5. หลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา 

ตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว บางกอกแอรเวยสจะดําเนินการจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชาใหแก
กองทุนรวม ในวงเงินทั้งสิ้นเทากับรอยละหนึ่งรอยสิบของคาเชาคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชาระยะยาว และ
วงเงินอื่นใดที่ไดมีการปรับเปลี่ยนตามที่จะไดกําหนดไวในสัญญาจํานอง เพื่อประกันการชําระหนี้ การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาระยะยาว และคาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการไม
ปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวรวมทั้งคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชทรัพยสินที่เชาใน
การหาผลประโยชนตามวัตถุประสงคแหงสัญญาเชาระยะยาว 
 

6. การประกันภัย 1. ตลอดอายุของสัญญาเชาระยะยาว บางกอกแอรเวยสจะจัดใหมีการเอาประกันภัยทรัพยสินที่เชาอยาง
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อคุมครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแกทรัพยสินที่เชาและระบุช่ือกองทุน
รวมเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยสินที่เชากับผูรับประกันภัย หรือจัด
ใหมีการโอนสิทธิการรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยสินที่เชาใหกองทุน
รวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัยที่จัดใหมีขึ้นหรือที่จัดใหมีการโอนสิทธิดังกลาว จะตองมี
ความคุมครองถึงความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks Insurance)  และความเสี่ยงภัยจากสงคราม การกอ
การรายและการจลาจล (War risk) ทั้งนี้ บางกอกแอรเวยสตกลงที่จะรับผิดชอบในเบี้ยประกัน คาใชจาย 
หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการจัดใหมีหรือการโอนสิทธิตามกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาว ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีที่บางกอกแอรเวยสมิไดเปนผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวง เนื่องจากการที่
กองทุนรวมไมปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวง 

2. ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมด จนไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการสนามบินสมุยตอไปได บางกอกแอรเวยสตกลงจะสรางและซอมแซมทรัพยสินที่เชาสวนที่
เสียหายขึ้นใหม และจะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 2 (สอง) ปนับแตเกิดความเสียหาย
ดังกลาว  โดยกองทุนรวมตกลงยินยอมใหนําเงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนพื้นฐานมาใชในการ
ดําเนินการกอสรางดังกลาวโดยไมชักชา (แตทั้งนี้กองทุนรวมจะไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชาหรือ
คาตอบแทนใดๆ ทั้งปวงที่เปนผลมาจากหรือที่เกิดขึ้นระหวางการกอสรางหรือภายหลังการกอสรางขึ้น
ใหมดังกลาว อีกแตอยางใด) 
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3. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียง
บางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ โดยยังคงสามารถใชทรัพยสินที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนิน
กิจการสนามบิน สมุยตอไปได ใหสัญญาเชาระยะยาวยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้เฉพาะทรัพยสินที่
เชาในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได โดยใหถือวาทรัพยสินดังกลาวยังคง
เปนทรัพยสินที่เชากันตามสัญญาเชาตอไป บางกอกแอรเวยสมีหนาที่ตองซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหคง
สภาพเดิมในขณะที่เกิดความเสียหายดังกลาวดวยคาใชจายของบางกอกแอรเวยส โดยกองทุนรวมตก
ลงยินยอมโดยไมชักชาใหนําเงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนพื้นฐานมาใชในการดําเนินการซอมแซม
ทรัพยสินที่เชาใหคงเดิม  

4. ในกรณีที่คากอสราง หรือคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการกอสราง และ/หรือ การซอมแซม
ทรัพยสินที่เชาดังกลาวมีจํานวนเกินกวาเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่กองทุนรวมไดรับ บางกอกแอร
เวยสตกลงเปนผูรับภาระคาใชจายในการกอสราง และ/หรือ ซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหคงเดิมในสวนที่
เกินกวาจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่กองทุนรวมไดรับมาจากบริษัทประกันภัย  แลวแตกรณี 
โดยกองทุนรวมมีสิทธิ (แตมิใชหนาที่) ในการทดรองจายเงินในจํานวนที่บางกอกแอรเวยสจะตอง
รับผิดชอบดังกลาวแทนบางกอกแอรเวยสไปกอน 

 
7. โอนสิทธิการเชาและการเชา

ชวง 
1. ตลอดอายุของสัญญาเชาระยะยาว  กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญาเชาระยะ

ยาวใหแกบุคคลอื่นใด โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากบางกอกแอรเวยสเปนลายลักษณอักษร 
เวนแตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญาเชา
ระยะยาวใหแกบุคคลอื่นใด โดยไมตองไดรับความยินยอมลวงหนาจากบางกอกแอรเวยส  
(ก) ในกรณีที่บางกอกแอรเวยสฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาเชา หรือผิดคํา

รับรองที่ใหไวในสัญญาเชาระยะยาว หรือ 
(ข) ในกรณีที่บางกอกแอรเวยสฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาสนามบินสมุย หรือ 
(ค) สัญญาใหบริการระบบสิ้นสุดลงกอนอายุสัญญา หรือเมื่อสัญญาเชาชวงสิ้นสุดลงโดยไมมีการตอ

อายุสัญญา โดยเหตุดังกลาวมิไดเกิดจากการที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปน
สาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาใหบริการระบบหรือสัญญาเชาชวง หรือ 

(ง) ในกรณีที่สัญญาสนามบินสมุยไมมีผลใชบังคับตามที่กําหนดในสัญญาสนามบินสมุย ไมวาดวย
เหตุใดๆ 

2. ตลอดอายุของสัญญาเชาระยะยาว บางกอกแอรเวยสตกลงยินยอมใหกองทุนรวมมีสิทธิใหเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาได ในกรณีที่บางกอกแอรเวยส ผิดสัญญาเชาระยะยาวหรือมิไดเปนผูเชาชวงหรือ
ผูรับบริการภายใตสัญญาสนามบินสมุย 

 
8. ภาษีอากร บางกอกแอรเวยสตกลงจะรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ อากรแสตมป ภาษีและ

คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเชาหรือทรัพยสินที่เชา ทั้งที่ใชบังคับอยูในเวลานี้หรือในภายหนาตลอด
ระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมเห็นวามีความจําเปน กองทุนรวมมีสิทธิ (แตมิใชหนาที่) ที่จะ
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีและคาธรรมเนียมอื่นใดแทนบางกอกแอรเวยสไปกอน และในกรณี
ดังกลาว  บางกอกแอรเวยสตกลงชําระคืนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีและคาธรรมเนียมอื่นใดที่กองทุน
รวมไดชําระไปใหแกกองทุนรวม จนครบถวนทันทีที่ไดรับแจงเปนเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม 
 

9. เหตุผิดนดั  1. ในกรณีที่บางกอกแอรเวยส ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว 
สัญญาตกลงกระทําการ หรือสัญญาสนามบินสมุย หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาเชาระยะยาว 
สัญญาตกลงกระทําการ หรือสัญญาสนามบิน สมุย และบางกอกแอรเวยสไมสามารถดําเนินการแกไข 
และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิด
สัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแต เปนเหตุสุดวิสัย  
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อยางไรก็ดี ในกรณีที่บางกอกแอรเวยส ไมทําการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุน
รวมในวันที่กองทุนรวมกําหนดใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญาเชาระยะยาวทันที เวนแตเปนเหตุ
สุดวิสัย หรือ เวนแตเกิดจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาระยะ
ยาว 

2. ในกรณีที่บางกอกแอรเวยสผิดนัดชําระหนี้เงินตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินและ/หรือ ตราสารหนี้ 
และ/หรือตราสารหนี้ทางการเงินใดๆ มีมูลคารวมกันเกินกวา 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท)  
หรือบางกอกแอรเวยสปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินหรือสัญญาอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซ่ึง
รวมกันมีจํานวนเงินตามสัญญาเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาของสวนของผูถือหุนของบางกอกแอร
เวยส ณ วันที่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญานั้นๆ  และบางกอกแอรเวยสไมสามารถ
แกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ
ดังกลาว เวนแตบางกอกแอรเวยสสามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนที่พอใจแก
กองทุนรวมไดวาการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินของ
บางกอกแอรเวยส ซ่ึงจะนําบางกอกแอรเวยสไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัดดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอการใชสิทธิใดๆ ของกองทุนรวมตามสัญญา 

3. ในกรณีที่บางกอกแอรเวยส ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการ
เลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของบางกอกแอรเวยส ตอศาลหรือหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ ซ่ึงกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของบางกอกแอรเวยส ในการ
ชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว 

4. ในกรณีที่บางกอกแอรเวยสไดหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนซ่ึงทําใหกองทุนรวมไมสามารถ
หาประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญหรือทําใหผูเชาชวงรายใหมไมสามารถหาประโยชน
จากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ 

 
10. การเลิกสัญญาและการเรียก

คาเสียหาย 
 

1. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเชาระยะยาวโดยบอกกลาวใหแกบางกอกแอรเวยสทราบเปนลายลักษณ
อักษร และ/หรือเรียกคาเสียหายจากบางกอกแอรเวยสได หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่ได
กําหนดไวในขอ 1-4 ขางตน หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการโดยในการลงมติดังกลาวมี
บางกอกแอรเวยส และบุคคลที่เกี่ยวของ (ตามที่นิยามในสัญญาเชาระยะยาว) รวมกันลงมติเห็นชอบให
เลิกกองทุนรวมภายใตขอกําหนด ดังนี้  
(ก) ในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการเลิกสัญญาเชาระยะยาว บางกอกแอรเวยสตกลงคืนเงินคาเชา

ที่ไดรับจากกองทุนรวมตามสัญญาเชาระยะยาว โดยจะคืนใหตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยู รวมถึงตกลงชดใชคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากเหตุผิดนัดหรือการเลิก
กองทุนดังกลาว  

(ข) ในกรณีที่กองทุนรวมไมใชสิทธิในการเลิกสัญญาเชาระยะยาว บางกอกแอรเวยสตกลงชดใช
คาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากเหตุผิดนัดหรือการเลิกกองทุนดังกลาว  

ทั้งในกรณี (ก)และ (ข) บางกอกแอรเวยสตกลงใหกรรมสิทธิ์ และ/หรือ จะดําเนินการใดๆทุกประการ 
เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อุปกรณและระบบที่บางกอกแอรเวยสไดจัดหาเพื่อใหกองทุนรวมไดใช 
และ/หรือ จัดหาผลประโยชน และ/หรือ นําไปใหผูที่เชาชวงทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมไดใช และ/
หรือ นําไปใหบริการแกผูที่เชาชวงทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม จนถึงวันที่มีการบอกกลาวแกบางกอก
แอรเวยส ตกเปนของกองทุนรวมโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ และโดยจะไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆ 
จากกองทุนรวม  

2. บางกอกแอรเวยสมีสิทธิเลิกสัญญาเชาระยะยาวโดยบอกกลาวใหแกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร
และ/หรือเรียกรองคาเสียหายจากกองทุนรวม ในกรณีที่สัญญาเชาสิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการเลิกสัญญา
เชา กองทุนรวมไมสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนใหแกบางกอกแอรเวยสในสภาพที่เปนอยู ณ วันที่สิ้นสุด
สัญญาเชา ตามที่ระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว หรือผิดคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ใหไวใน
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สัญญาเชาระยะยาว และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ 
ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเชา
ระยะยาวเปนผลเนื่องมาจากการที่บางกอกแอรเวยสในฐานะคูสัญญาของสัญญาเชาระยะยาวหรือ
สัญญาสนามบินสมุยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาวหรือสัญญาสนามบินสมุย 
หรือ เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย 

3. ใหสัญญาเชาระยะยาวเปนอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังตอไปนี้  
(ก) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามที่ระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว  
(ข) เมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาเชาระยะยาว หรือ 
(ค) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมาย

อื่นๆ  

ในกรณีที่สัญญาเชาระยะยาวเปนอันสิ้นผลทันที ดวยเหตุตามที่ระบุไวในขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน
คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น  

ในกรณีที่สัญญาเชาระยะยาวเปนอันสิ้นผลทันที ดวยเหตุตามที่ระบุไวในขอ  (ค) บางกอกแอรเวยสตก
ลงนําเงินที่ไดรับจากการเวนคืนดังกลาว (ถามี) มาชําระคืนใหแกกองทุนรวม เพื่อเปนการคืนเงินคาเชา
สําหรับระยะเวลาที่กองทุนรวมมิไดใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว โดย
คํานวณจากคาเชาที่กองทุนรวมชําระไวลวงหนาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา ทั้งนี้ จํานวนเงินที่บางกอกแอรเวยสจะตองคืนใหแกกองทุนรวม
จะตองไมเกินกวาเงินที่บางกอกแอรเวยสไดรับจากการเวนคืนดังกลาว  

 

3. มูลคาของสิทธิการเชาในทรัพยสินที่เชาและรายไดประมาณการ 

(ก) มูลคารวมซึ่งกองทุนรวมจะลงทุนในสทิธิการเชา 30 ปในทรัพยสินที่เชาไมเกิน 10,200,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองรอยลานบาท) 
(ข) ราคารวมของสิทธิการเชา 30 ปในทรัพยสินที่เชาซ่ึงประเมินโดยคํานึงถึงกระแสรายไดเปนหลัก โดยมีผูประเมิน 2 ราย ไดแก 

 
ผูประเมิน ราคาประเมิน 

(บาท) 
มูลคา ณ วันที่ 

บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 11,100,000,000 18 ตุลาคม 2549 
บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด 10,788,000,000 26 มิถุนายน 2549 
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การจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

กองทุนรวมประสงคจะจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่เชาโดยการใหเชาชวงทรัพยสินที่เชาแกบางกอกแอรเวยส โดยบางกอกแอรเวยสในฐานะผูเชาชวงตกลง
ชําระคาเชาชวงทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนรวมในอัตราเดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
รวม ทั้งนี้ภายใตขอกําหนดในสัญญาเชาชวง นอกจากนี้ กองทุนรวมประสงคจะจัดหาประโยชนโดยการใหบริการระบบสาธารณูปโภคในสนามบินสมุยและ
ระบบตางๆ แกบางกอกแอรเวยส โดยบางกอกแอรเวยสในฐานะผูรับบริการตกลงชําระคาบริการใหแกกองทุนรวม โดยคาบริการแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) 
คาบริการคงที่ซ่ึงบางกอกแอรเวยสจะจายใหแกกองทุนรวมในอัตราเดือนละเทากับรอยละ 0.225 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่กองทุนจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุนรวม และ 2) คาบริการเพิ่มเติมซ่ึงบางกอกแอรเวยสจะจายใหแกกองทุนรวมเปนรายเดือนโดยคํานวณตามสูตรที่กําหนดไวในสัญญาใหบริการ
ระบบ (โปรดพิจารณาหัวขอ สรุปขอกําหนดและเงื่อนไขเบื้องตนของสัญญาใหบริการระบบ)  

นอกจากนี้ ตามสัญญาเชาชวง กองทุนรวมประสงคที่จะใหคํามั่นที่จะใหเชาแกบางกอกแอรเวยส โดยจะใหสิทธิแกบางกอกแอรเวยส ในการตออายุสัญญาเชา
ชวง หากบางกอกแอรเวยสมีความประสงคที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวง ในขณะเดียวกัน  บางกอกแอรเวยสจะใหคํามั่น
วาจะเชาทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีความประสงคที่จะใหบางกอกแอรเวยสเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชา
ชวง ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญบางประการตามรายละเอียดขางลางนี้ 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีการตออายุสัญญาเชาชวงออกไป ไมวาจะเปนการใชสิทธิโดยบางกอกแอรเวยสหรือ กองทุนรวม คูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงให
ขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ภายใตสัญญาเชาชวงสําหรับอายุของสัญญาเชาชวงที่ตอออกไปแตละครั้งเหมือนและเทากับสัญญาเชาชวงเดิมทุกประการ ซ่ึง
รวมถึงคาเชาชวงตามสัญญาเชาชวงแตละฉบับดวย ซ่ึงจะมีจํานวนดังตอไปนี้ 

การตออายุสัญญา คาเชาชวงสําหรับอายุสัญญาที่ตอ 
ออกไปในแตละครั้ง 

ครั้งที่ 1 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 2 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 3 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 4 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 5 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 6 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 7 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 8 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
ครั้งที่ 9 เดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของจํานวนเงินทุนของโครงการณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 

 
นอกจากนี้ บางกอกแอรเวยสประสงคที่จะจัดใหมีหลักประกันแกกองทุนรวมเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาสนามบินสมุย ของบางกอกแอรเวยสต
ลอดอายุของสัญญาเชาระยะยาวและสัญญาสนามบินสมุยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตอไปขางลางนี้  

ทั้งนี้ โครงสรางของการจัดหาประโยชน การใหคํามั่นที่เกี่ยวกับการตออายุสัญญาเชาชวง และการใหหลักประกันปรากฏตามแผนภาพขางลางนี้  

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหาประโยชนจากทรัพยสนิทีเ่ชา 

ใหคํามันแกกองทุนรวมวาจะเชาชวงทรัพยสนิทีเชา
หากกองทนุรวมมีความประสงคที่จะใหผูเชาชวงทรัพยสนิทีเ่ชาตอไป 

แตทั้งนี้จะตอออกไปไดไมเกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป 
ใหคํามันแกบางกอกแอรเวยสในการขอตออายุสญัญาเชาชวงออกไป

แตทั้งนี้จะตอออกไปไดไมเกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป 
ใหเชาชวงทรัพยสนิทเีชามีกําหนดระยะเวลา 3 ป
โดยอาจมีการขอตออายุสญัญาเชาชวงออกไปได 

ใหบริการระบบสาธารณูปโภคในทรัพยสนิทเีชา
และระบบตางๆ ในอาคารผูโดยสารปจจุบันและอาคารผูโดยสารใหม 

รวมถึงใหบริการอื่นๆ มีกําหนดระยะเวลา 30 ป 
การปฎิบัติตามสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการระบบ 

หมายเหต:ุ ขอมูลขางตนนี้อยูภายใตขอกําหนดและเงือ่นไขตามที่กาํหนดไวในรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม และ  
สัญญตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กองทุนรวม บางกอกแอร
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ทั้งนี้ ณ วันที่จัดทํารายละเอียดโครงการ กองทุนรวมและบางกอกแอรเวยสคาดวาสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการระบบจะมีขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่สําคัญซ่ึงสรุปไดดังนี้  

  สรุปขอกําหนดและเงื่อนไขเบื้องตนของสัญญาเชาชวง 

1.  คาเชา  1. ในวันทําสัญญาเชาชวง ผูเชาชวงตกลงชําระเงินประกันการเชาชวงทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนรวมเปน
จํานวน  เทากับคาเชาชวง  1 เดือน (“เงินประกันการเชา”) ทั้งนี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาเชาชวงของผูเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาชวง โดยกองทุนรวมมีสิทธิหักเงินประกันการเชาเพื่อมา
ชําระคาเชาชวงและ/หรือ คาเสียหายใดๆ ตามสัญญาเชาชวง และจะคืนเงินประกันการเชาสวนที่เหลือ 
(ถามี) ใหแกผูเชาชวงเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาชวง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น  

2. ผูเชาชวงตกลงชําระคาเชาชวงทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนรวมในอัตราเดือนละเทากับรอยละ 0.275 ของ
จํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่กองทุนจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวม โดยจายชําระทุกเดือนภายใน 7 
วันทําการนับจากวันสุดทายของแตละเดือน  

 
2.  ระยะเวลาการเชา 3 ป เวนแตคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายจะตกลงใชสิทธิตออายุสัญญาเชาชวงตอไปตาม

ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวง 
 

3.  ขอตกลงพิเศษ กองทุนรวมรับทราบวา ผูเชาชวงมีแผนในการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารผูโดยสารปจจุบันบางสวน โดย
กองทุนรวมยินยอมใหผูเชาชวงกระทําการดังกลาว ภายหลังจากที่อาคารผูโดยสารใหมไดกอสราง จัดภูมิส
ถาปตย และตกแตงแลวเสร็จและเปดดําเนินการเพื่อรองรับผูโดยสารขาเขาและ/หรือขาออกได โดยผูเชาชวง
ตกลงจะแจงแผนการดําเนินการดังกลาวใหแกกองทุนรวมทราบลวงหนา และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ การรื้อถอนและปรับปรุงจะไมกระทบถึงจํานวนคาเชาชวงที่ผูเชาชวงจะตองชําระหรือไดชําระให
กองทุนรวมตามสัญญาเชาระยะยาว  
 

4.  หลักประกันตามสัญญา ตลอดอายุสัญญาเชาชวง ผูเชาชวงจะจัดใหมีหลักประกันดังตอไปนี้ ใหแกกองทุนรวมเพื่อประกันการชําระหนี้ 
การปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไข ของสัญญาเชาชวง และคาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการไม
ปฏิบัติตามสัญญาเชาชวง รวมทั้งคาขาดประโยชน จากการ ที่กองทุนรวมไมสามารถใชทรัพยสินที่เชาในการ
หาผลประโยชน  
1. ในวันที่ลงนามในสัญญาเชาชวงหรือตามที่กองทุนรวมรองขอ (ก) จัดใหมีและสงมอบหนังสือคํ้าประกัน

ของธนาคารพาณิชย ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย และ/หรือ นําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปน
ประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม และ/หรือ (ข) จัดใหมีการจํานําหุน และ/หรือหลักทรัพยอื่นๆ 
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน ซ่ึงมีวงเงิน และ/หรือ มูลคารวมจํานวนอยางนอยเทากับ
จํานวนคาเชา 12 เดือนภายใตสัญญาเชาชวงและจํานวนคาบริการคงที่จํานวน 12 เดือนภายใตสัญญา
ใหบริการ ( รวมเรียกวา “วงเงินประกัน”) ในกรณีของ (ข)  หุนและ/หรือหลักทรัพยอื่นๆ ที่นํามาจํานํา
จะตองมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 120 ของวงเงินประกันที่มีการจํานํา ณ วันทําการสุดทายของแตละ
ไตรมาสของแตละป ทั้งนี้ เมื่อไดรับการบอกกลาวจากบริษัทจัดการ ผูเชาชวงจะดําเนินการจัดหาหุน
และ/หรือ หลักทรัพยมาเพิ่มเติมเพื่อใหมูลคาของหุน และ/หรือ หลักทรัพยที่นํามาจํานําเทากับรอยละ 
120 ของวงเงินประกันและ   

2.      ดําเนินการใหการจดทะเบียนจํานองที่ดินที่เชา ทางวิ่ง และลานจอดและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่เชาใหแก
กองทุนรวม เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวตามที่กําหนดไว ในสัญญาเชาระยะยาว
และครอบคลุมการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาชวง  
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5.  โอนสิทธิการเชาชวงและการ
ใหเชาชวง 

1. ตลอดอายุของสัญญาเชาชวง ผูเชาชวงจะไมโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญาเชาชวงใหแก
บุคคลอื่นใด โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร  ทั้งนี้ เวนแต เปน
การโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาเชาชวงใหแกบริษัทยอย (ตามที่นิยามไวในสัญญาเชาชวง) 
ซ่ึงจะมีผลสมบูรณตอเมื่อบางกอกแอรเวยสไดจัดใหบริษัทยอยผูรับโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญา
เชาชวงเขาทําสัญญากับกองทุนรวมและยอมผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวง
ทุกประการ และผูเชาชวงตกลงเปนผูคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาชวงของบริษัทยอยผูรับโอน
ดังกลาว 

2. ตลอดอายุของสัญญาเชาชวง กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญาเชาชวงใหแก
บุคคลอื่นใด โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูเชาชวงเปนลายลักษณอักษร  ทั้งนี้ เวนแตในกรณี
ที่เกิดเหตุการณดังตอไปนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญาเชาชวงใหแก
บุคคลอื่นใด โดยไมตองไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูเชาชวง  
(ก) ผูเชาชวงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาเชาชวง หรือผิดคํารับรองที่ใหไวใน

สัญญาเชาชวง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาใหบริการระบบ หรือ 
(ข) บางกอกแอรเวยสในฐานะผูใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาวมิไดปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขของสัญญาเชาระยะยาว หรือผิดคํารับรองตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาว ซ่ึง
เปนผลใหมีการผิดสัญญาเชาระยะยาว  

3. ตลอดอายุของสัญญาเชาชวง  ผูเชาชวงมีสิทธิใหเชาชวงทรัพยสินที่เชาบางสวนที่เกี่ยวของกับการ
พาณิชย เชน รานคายอยใหแกบุคคลใดๆ โดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากกองทุนรวม เวนแตเปน
การนําทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญไปใหบุคคลอื่นเชาชวงเพื่อ
ใชในการประกอบกิจการสนามบินสมุย 

 
6.  ภาษีอากร ผูเชาชวงตกลงจะรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ อากรแสตมป ภาษีและคาธรรมเนียม

อื่นใดที่เกี่ยวของกับการเชาภายใตสัญญาเชาชวงหรือทรัพยสินที่เชา ทั้งที่ใชบังคับอยูในเวลานี้หรือในภายหนา
ตลอดระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาชวง ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอสัญญาใดๆ กําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับภาระดังกลาว  ในกรณีที่กองทุนรวมไดมีการชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ อากรแสตมป ภาษีและคาธรรมเนียมอื่นใดไปแลว ผูเชาชวงตกลงชําระคืนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีและคาธรรมเนียมอื่นใดที่กองทุนรวมไดชําระไปใหแกกองทุนรวม จนครบถวนทันทีที่ไดรับแจงเปนเปน
ลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม 
 

7.  เหตุผิดนัด  1. ในกรณีที่ผูเชาชวงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาเชาชวงหรือสัญญาใหบริการ
ระบบ หรือสัญญาเชาระยะยาว หรือ สัญญาตกลงกระทําการ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาเชาชวง 
หรือสัญญาใหบริการระบบ หรือสัญญาเชาระยะยาว หรือ สัญญาตกลงกระทําการ และผูเชาชวงไม
สามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือ
ทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตเปนเหตุ
สุดวิสัย อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูเชาชวงผิดนัดการชําระคาเชาชวงตามที่กําหนดในสัญญาเชาชวงใหถือ
วาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญาทันที เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย  

2. ในกรณีที่ผูเชาชวงผิดนัดชําระหนี้เงินตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ 
ตราสารทางการเงินใดๆ มีมูลคารวมกันเกินกวา  100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท)  หรือผูเชาชวง
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆของสัญญากูยืมเงินหรือสัญญาอื่นใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงรวมกันมีจํานวนเงิน
ตามสัญญาเกินกวา รอยละ 20 ของมูลคาของสวนของผูถือหุนของผูเชาชวง ณ วันที่มีการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญานั้นๆ และผูเชาชวงไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 60 
วันนับจากวันที่ไดรับการบอกกลาว เวนแตผูเชาชวงสามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจน
เปนที่พอใจแกกองทุนรวมไดวาการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงิน
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ของผูเชาชวง ซ่ึงจะนําผูเชาชวงไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบตอการใช
สิทธิใดๆ ของกองทุนรวมตามสัญญาเชาชวง 

3. ในกรณีที่ผูเชาชวง ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท 
การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูเชาชวง ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูเชาชวง ในการชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญา
เชาชวง 

4. ในกรณีที่ผูเชาชวงไดหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนซ่ึงทําใหกองทุนรวมไมสามารถหา
ประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญหรือทําใหผูเชาชวงรายใหมไมสามารถหาประโยชนจาก
ทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ 
 

8.  ผลของการเลิกสัญญา 1. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเชาชวงโดยบอกกลาวใหแกผูเชาชวงทราบเปนลายลักษณอักษร และ/หรือ 
เรียกคาเสียหายจากผูเชาชวงได หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในขอ 1 – 4 ขางตน 
หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการโดยในการลงมติดังกลาวมีผูเชาชวง และบุคคลที่เกี่ยวของ
รวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม                       

2. ผูเชาชวงมีสิทธิเลิกสัญญาเชาชวง โดยบอกกลาวใหแกกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร และ/หรือ 
เรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมได หากกองทุนรวมไมสงมอบทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชาชวงในสภาพที่
เปนอยู ณ วันที่ทําสัญญาเชาชวง หรือในกรณีที่กองทุนรวมไมใหผูเชาชวงตออายุสัญญาเชาชวงออกไป
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวง ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเชาชวง หรือผิดคํา
รับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ใหไวในสัญญาเชาชวง และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไข และ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น 
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในสัญญาเชาชวงเปนผลเนื่องมาจากกรณีดังตอไปนี้ 
(ก) การที่ผูเชาชวงในฐานะคูสัญญาของสนามบินสมุยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญา

สนามบินสมุย  
(ข) การที่ผูเชาชวงในฐานะคูสัญญาของสัญญาเชาระยะยาวไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญา

เชาระยะยาวหรือ 
(ค) เปนเหตุสุดวิสัย 

3. ใหสัญญาเชาชวงเปนอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังตอไปนี้  
(ก) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามที่ระบุไวในสัญญาเชาชวงและคูสัญญาทั้งสอง

ฝายไมใชสิทธิตออายุสัญญาเชาชวงออกไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวง  
(ข) เมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาเชาชวง  
(ค) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมาย

อื่นๆ  
ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาชวงดวยเหตุตามที่ระบุไวในขอ (ก) (ข) หรือ (ค) ขางตนโดยที่คูสัญญาแต
ละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 
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สรุปขอกําหนดและเงื่อนไขเบื้องตนของสัญญาใหบริการระบบ 

1.  ขอบเขตการใหบริการ การบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสาธารณูปโภคในสนามบินสมุย  อาคารผูโดยสารปจจุบันและอาคาร
ผูโดยสารใหมบริการอื่นๆ  โดยมีขอบเขตการใหบริการตามที่กําหนดไวในสัญญาใหบริการระบบ 
 

2.  คาบริการ  1. ในวันทําสัญญาใหบริการ ผูรับบริการตกลงชําระเงินประกันการใชบริการใหแกกองทุนรวมเปนจํานวน
เทากับคาบริการคงที่ 1 เดือน (“เงินประกันคาบริการ”) ทั้งนี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใหบริการของผูรับบริการตลอดอายุสัญญาใหบริการ โดยกองทุนรวมมีสิทธิหักเงินประกันคาบริการเพื่อ
มาชําระคาบริการและ/หรือ คาเสียหายใดๆ ตามสัญญาใหบริการ และจะคืนเงินประกันคาบริการสวนที่
เหลือ (ถามี) ใหแกผูรับบริการเมื่อสิ้นสุดสัญญาใหบริการ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ผูรับบริการตกลงชําระคาบริการใหแกกองทุนรวม ดังตอไปนี้  
(ก) ผูรับบริการตกลงชําระคาบริการใหแกกองทุนรวมในอัตราเดือนละเทากับรอยละ 0.225 ของ

จํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่กองทุนจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวม (“คาบริการคงที่”) โดย
จายชําระทุกเดือนภายใน 7 วันทําการนับจากวันสุดทายของแตละเดือน  

(ข) คาบริการเพิ่มเติมซ่ึงคํานวณตามสูตรที่กําหนดไวขางลางนี้ (“คาบริการเพิ่มเติม”) โดยจายชําระ 
ทุกเดือนภายใน 15 วันทําการนับจากวันสุดทายของแตละเดือน 

ทั้งนี้ การคิดคํานวณคาบริการเพิ่มเติมใหเปนไปตามสูตรตอไปนี้  ทั้งนี้ สูตรการคิดคํานวณนี้จะใชบังคับ
ตลอดระยะเวลาของสัญญาใหบริการ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนประการอื่น 
(300 บาท คูณ จํานวนของผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบิน สมุยในแตละเดือน) บวก (รอยละ 20 
ของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยที่ใชเสนทางการบินในประเทศ ซ่ึงคูณดวย 
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยที่ใชเสนทางการบินในประเทศ 
(Domestic Passenger Service Charge) ณ วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ ในสวนที่เกินกวา 300) บวก (รอย
ละ 20 ของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยที่ใชเสนทางการบินระหวางประเทศ ซ่ึงคูณ
ดวยคูณ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยที่ใชเสนทางการบิน
ระหวางประเทศ (International Passenger Service Charge) ณ วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ ในสวนที่เกิน
กวา 500) บวก (คาธรรมเนียมตามประเภทของเครื่องบิน คูณ จํานวนเที่ยวบินที่ลงสูสนามบินสมุยใน
แตละเดือน) ลบ คาเชาชวงในแตละเดือนและลบคาบริการคงที่ในแตละเดือนที่กองทุนรวมไดรับจาก
ผูรับบริการ  
โดยที่ 
1. คาธรรมเนียมตามประเภทของเครื่องบิน ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 

ประเภทของเครื่องบิน 
จํานวนคาธรรมเนียม  

(บาท) 
เครื่องบินที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดมากกวา 0 แตไมเกิน 10,000 กิโลกรัม  5,000 
เครื่องบินที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดมากกวา 10,000 แตไมเกิน 20,000 
กิโลกรัม  

10,000 

เครื่องบินที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดมากกวา 20,000 แตไมเกิน 50,000 
กิโลกรัม หรือเครื่องบินประเภท ATR72 หรือ เครื่องบินประเภทอื่น 
ที่มีความจุของที่นั่งผูโดยสารตั้งแต 70 ที่นั่งขึ้นไป 

50,000 

เครื่องบินที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดมากกวา 50,000 กิโลกรัมหรือ
เครื่องบินประเภท Boeing-717-200 หรือ เครื่องบินประเภทอื่น ที่มี
ความจุของที่นั่งผูโดยสารตั้งแต 125 ที่นั่งขึ้นไป 

80,000 

2. เครื่องบินที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุด (Maximum Take-off Weight) หมายถึง เครื่องบินที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุด
ตามที่ระบุไวในคูมือการบินของเครื่องบินแตละประเภท 
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3. จํานวนผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย ในแตละเดือนซ่ึงจะนํามาคิดคํานวณคาบริการ
เพิ่มเติม จะไมรวมถึง (ก) ผูโดยสารที่ เปนพนักงานของผู รับบริการและบริษัทในเครือ ของ
ผูรับบริการ (ตามที่นิยามไวในสัญญาใหบริการระบบ)   (ข) ผูโดยสารที่มีสิทธิตามสวัสดิการของ
พนักงานของผูรับบริการ (ตามที่นิยามไวในสัญญาใหบริการระบบ)   เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร
ของพนักงานของผูรับบริการ และ (ค) ผูโดยสารที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการใชสนามบินตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ตอไปในอนาคต รวมทั้งตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

4. จํานวนเที่ยวบินที่ลงสูสนามบินสมุย ในแตละเดือนซ่ึงจะนํามาคิดคํานวณเปนคาบริการเพิ่มเติมจะ
ไมรวมถึง  (ก )  เครื่องบินที่ ได รับยกเวนคาธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ตอไปในอนาคต รวมทั้งตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของและ(ข) เฮลิคอปเตอร (Helicopter)ทุก
ประเภท   

5. คาเชาชวง หมายถึง คาเชาชวงตามที่ระบุไวในสัญญาเชาชวงในแตละเดือน 
6. คาบริการคงที่ หมายถึง คาบริการคงที่ตามที่ระบุไวในสัญญาใหบริการในแตละเดือน 
7.   Domestic Passenger Service Charge หมายถึง คาธรรมเนียมการใชสนามบินที่เรียกเก็บจาก

ผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยที่ใชเสนทางการบินในประเทศ ไมวาคาธรรมเนียม
ดังกลาวจะเรียกเก็บจากผูโดยสารแยกตางหาก หรือ เรียกเก็บโดยรวมอยูในบัตรโดยสาร หรือโดย
วิธีการอื่นใด  

8.    International Passenger Service Charge หมายถึง คาธรรมเนียมการใชสนามบินที่เรียกเก็บ
จากผูโดยสารที่ เดินทางออกจากสนามบิน สมุยที่ใชเสนทางการบินระหวางประเทศ ไมวา
คาธรรมเนียมดังกลาวจะเรียกเก็บจากผูโดยสารแยกตางหาก หรือ เรียกเก็บโดยรวมอยูในบัตร
โดยสาร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

3.  ระยะเวลาการใหบริการ 30 ป นับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสัญญาเชาระยะยาว 

4.  หลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา 
 

ผูรับบริการจะจัดใหมีหลักประกันดังตอไปนี้ตลอดอายุสัญญาสัญญาใหบริการ ใหแกกองทุนรวมเพื่อประกัน
การชําระหนี้ การปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไข ของสัญญาใหบริการ และคาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้น
เนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาใหบริการ รวมทั้งคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ทรัพยสินที่เชาในการหาผลประโยชน  
(ก) ดําเนินการใหหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย และ/หรือ นําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปนประกันใน

บัญชีเงินฝากของกองทุนรวม และ/หรือ การจํานําหุน และ/หรือ หลักทรัพยอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ
ทั้งสองอยางรวมกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาชวงถือเปนหลักประกันครอบคลุมการปฏิบัติ
ตามสัญญาใหบริการดวย และ 

(ข) ดําเนินการใหการจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนรวม เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาเชาระยะยาว ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาว ครอบคลุมการประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาใหบริการดวย 

5.  การโอนสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาใหบริการ 
 

1. ตลอดอายุของสัญญาใหบริการ  ผูรับบริการจะไมโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญาใหบริการ
ใหแกบุคคลอื่นใด โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ เวนแต 
เปนการโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาใหบริการใหแกบริษัทยอย (ตามที่นิยามในสัญญา
ใหบริการ) ซ่ึงจะมีผลสมบูรณตอเมื่อผูรับบริการไดจัดใหบริษัทยอยผูรับโอนสิทธิและหนาที่ภายใต
สัญญาใหบริการเขาทําสัญญากับกองทุนรวมและยอมผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา
บริการทุกประการ และผูใหบริการตกลงเปนผูคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาใหบริการของบริษัทยอย
ผูรับโอนดังกลาว 

2. ตลอดอายุของสัญญาใหบริการ  กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญาใหบริการ
ใหแกบุคคลอื่นใด โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูรับบริการเปนลายลักษณอักษร  ทั้งนี้ เวนแต
ในกรณีที่เกิดเหตุการณดังตอไปนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะโอนสิทธิ และ/หรือ หนาที่ภายใตสัญญา
ใหบริการใหแกบุคคลอื่นใด โดยไมตองไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูรับบริการ  
(ก) ผูรับบริการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในใหบริการ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญา

ใหบริการ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาเชาชวง หรือ 
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(ข) บางกอกแอรเวยสในฐานะผูใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาวมิไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาเชาระยะยาวหรือผิดคํารับรองตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาว ซ่ึงเปนผลใหมี
การผิดสัญญาเชาระยะยาว  

 
6.  เหตุผิดนัด  1. ในกรณีที่ผูรับบริการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาใหบริการ หรือสัญญาเชา

ชวง  เวนแตการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือในกรณีที่ผูรับบริการ
ผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาใหบริการ และผูรับบริการไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติให
ถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกันเวนแตเปนเหตุสุดวิสัย  อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูรับบริการผิด
นัดการชําระคาบริการคงที่และคาบริการเพิ่มเติมตามที่กําหนดในสัญญาใหบริการ ใหถือวาเปนเหตุผิด
นัดตามสัญญาใหบริการทันที เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย  

2. ในกรณีที่ผูรับบริการผิดนัดชําระหนี้เงินตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินและ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ
ตราสารทางการเงินใดๆ มีมูลคารวมกันเกินกวา 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท)  หรือ
ผูรับบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินหรือสัญญาใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซ่ึงรวมกันมีจํานวน
เงินตามสัญญาเกินกวารอยละ 20ของมูลคาของสวนของผูถือหุนของผูรับบริการ ณ วันที่มีการปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญานั้นๆ และผูรับบริการไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จสิ้น
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทราบ เวนแตผูรับบริการสามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจน
เปนที่พอใจแกกองทุนรวมไดวาการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงิน
ของผูรับบริการ ซ่ึงจะนําผูรับบริการไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ
ใชสิทธิใดๆ ของกองทุนรวมตามสัญญา 

3. ในกรณีที่ผูรับบริการ ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิก
บริษัท การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูรับบริการ ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ ซ่ึงกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูรับบริการ ในการชําระหนี้ หรือปฏิบัติ
ตามสัญญาใหบริการ 

4. ในกรณีที่ผูรับบริการไดหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ 
 

7.  การเลิกสัญญาและการเรียก
คาเสียหาย 

1. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาใหบริการโดยบอกกลาวใหแกผูรับบริการทราบเปนลายลักษณอักษร และ/
หรือเรียกคาเสียหายจากผูรับบริการได หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในขอ  1-4 
ขางตนหรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการโดยในการลงมติดังกลาวมีผูรับบริการ และบุคคลที่
เกี่ยวของรวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม   

ผูรับบริการมีสิทธิเลิกสัญญาใหบริการ โดยบอกกลาวใหแกกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร และ/
หรือเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมได ในกรณีที่กองทุนรวมไมใหบริการแกผูรับบริการตามขอตกลงที่
ระบุไวในสัญญาใหบริการ หรือผิดคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ใหไวในสัญญาใหบริการ และ
กองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่
ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวน
แตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาใหบริการเปนผลเนื่องมาจากกรณี
ดังตอไปนี้ 
(ก) การที่ผูรับบริการในฐานะคูสัญญาของสัญญาสนามบิน สมุยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวใน

สัญญาสนามบินสมุย หรือ 
(ข) การที่ผูรับบริการในฐานะคูสัญญาของสัญญาเชาระยะยาวไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวใน

สัญญาเชาระยะยาวหรือ 
(ค) เปนเหตุสุดวิสัย 
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2. ใหสัญญาใหบริการเปนอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังตอไปนี้  
(ก) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใหบริการตามที่ระบุในสัญญาใหบริการ 
(ข) เมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาใหบริการ  
 (ค)ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมาย

อื่นๆ  
ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาใหบริการดวยเหตุตามที่ระบุไวในขอ (ก) (ข) หรือ (ค) คูสัญญาแตละฝายไมมี
สิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวน
แตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 
 

สิทธิในการตออายุสัญญาเชาชวง 

ภายใตสัญญาเชาชวง กองทุนรวมมีความประสงคจะเจรจากับบางกอกแอรเวยสเพื่อใหบางกอกแอรเวยสใหคํามั่นแกกองทุนรวมวาบางกอกแอร
เวยสจะเชาชวงทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีความประสงคที่จะใหบางกอกแอรเวยสเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจาก
สิ้นสุดสัญญาเชาชวง แตทั้งนี้จะตอออกไปไดไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป โดยกองทุนรวมจะตองบอกกลาวความประสงคในการตอสัญญาเชาให
บางกอกแอรเวยสทราบลวงหนาไมนอยกวา 18 เดือน กอนวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาชวง ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวมไดใหความเห็นวา
คํามั่นดังกลาวของบางกอกแอรเวยสนาที่จะมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะ
และมิไดมีขอกําหนดอนุญาตหรือหามมิใหมีการทําขอตกลงในลักษณะดังกลาว และไมปรากฏวามีคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การทําขอตกลงในลักษณะนี้ ไวเปนบรรทัดฐาน   

นอกจากนี้ ภายใตสัญญาเชาชวงกองทุนรวมมีความประสงคจะใหคํามั่นแกบางกอกแอรเวยสในการขอตออายุสัญญาเชาชวงออกไปภายหลังจาก
สิ้นสุดสัญญาเชาชวง แตทั้งนี้จะตอออกไปไดไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป นับจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาชวง ทั้งนี้ บางกอกแอรเวยสจะมีสิทธิในการ
ขอตออายุสัญญาเชาชวงแตละครั้งไดตอเมื่อ (1) บางกอกแอรเวยสไดปฏิบัติตามขอตกลงอันเปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาเชาชวง สัญญา
ใหบริการระบบ สัญญาตกลงกระทําการและสัญญาเชาระยะยาวทุกประการ และบางกอกแอรเวยสมิไดผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาเชาชวง 
รวมทั้งไดปฏิบัติตามขอตกลงอันเปนสาระสําคัญที่ระบุไวในทุกประการ และ (2) บางกอกแอรเวยสจะตองบอกกลาวความประสงคในการตอสัญญา
เชาใหกองทุนรวมทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 ป กอนวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาชวง  

ทั้งนี้ ขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ภายใตสัญญาเชาชวงสําหรับอายุของสัญญาเชาชวงที่ตอออกไปแตละครั้ง ไมวาจะเปนการใชสิทธิโดยบางกอก
แอรเวยสหรือกองทุนรวม ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการขอตออายุสัญญาเชาชวงออกไปอีกครั้งละ 3 ป นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเชาชวงแตละฉบับ จะ
เหมือนและเทากับสัญญาเชาชวงเดิมทุกประการ 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละสี่ครั้ง 
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ เกาสิบ ของกําไรสุทธิ

ประจําป  
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมไดทั้งนี้ กําไรสุทธิ และกําไรสะสม 

ดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวมรายการ ดังตอไปนี้ 
1. กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม และ/

หรือ การดอยคาของสิทธิการเชา และ/หรือ คาเสื่อมของราคาทรัพยสิน 
2. รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอๆ ไป(ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชีและทยอยตัด

เปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น 
3. การตั้งสํารองคาใชจายหรือการลงทุนในจํานวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อทรัพยสินของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
เพื่อจายเงินปนผล เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 
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วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือกลุมที่ 1 ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผู
จองซ้ือกลุมที่ 1 ที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแลวจะตองไม
เกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินหนึ่งในสามของมูล       
คาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(2) หากผูจองซ้ือกลุมที่ 1 จองซ้ือไมถึงหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวน
ที่เหลือออกจําหนายใหแกผูจองซ้ือกลุมที่ 2 

(3) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือกลุมที่ 2 ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะใชหลักการจัดสรรใหแกผูจอง
ซ้ือกลุมที่ 2 ซ่ึงจองซื้อในจํานวนเงินจองซื้อตํ่าสุดกอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่ม   เปนทวีคูณของ 1,000 บาท ใหแกผูจองซ้ือกลุมที่ 2 
ที่จองซ้ือในจํานวนเงินถัดจากจํานวนเงินจองซ้ือที่ตํ่ากวา จนกวาจะครบตามจํานวนที่มีการจองซื้อ  

 (4) ในกรณีที่มีผูจองซ้ือกลุมที่ 2 จองซ้ือพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่จองซ้ือใหแกผูจองซ้ือ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมด 
โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซ้ือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(5) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนรับรองที่จะซ้ือหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซ้ือ หรือนอยกวาที่จองซ้ือไวตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรโดยบริษัท
จัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร 

(6) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซ้ือรายใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ในกรณีที่บริษัทจัดการได 
พิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือ    ตอช่ือเสียงหรือตอความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นทันที ภายหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของผูจองซ้ือในสมุดทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงใบยืนยันการจองซื้อหนวยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนทุกราย โดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันทําการถัด
จากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวยลงทุน 
 
การซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินซ่ึงเปนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํา
นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถซื้อ-ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย   แหงประเทศไทย 

 
วันทีท่ี่ไดรับอนุมัติจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม : 24 สิงหาคม 2549 
วันและเวลาเสนอขายหนวยลงทนุ          : 9-17 พฤศจิกายน 2549 
สถานที่จองซ้ือหนวยลงทุน   : ผูจองซ้ือสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวน และใบจองซื้อหนวยลงทุนไดที่

บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหรือตัวแทนสนับสนุน ภายในระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
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บริษัทจัดการ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด  
เลขที่ 942/135 ช้ัน 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ถ.พระราม 4 
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม.10500.  
โทร. 0-2624-8500 ฝายการตลาดและศูนยบริการลูกคา ตอ 520, 522, 524 
และ 526 
 
ผูจัดจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย   พัฒนสิน  จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 /3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ช้ัน 1 ถนนสาทรใต  
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0-2285-0060, 0-2677-3333 

 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ   : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด  
    เลขที่ 942/135 ช้ัน 4อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1  ถ.พระราม 4  
    แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม.10500. โทร. 0-2624-8500 
รายชื่อผูถือหุนและสัดสวน   : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  ถือหุน 100% 
ผูดูแลผลประโยชน    : ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็นเอ (กรุงเทพ) 
   เลขที่ 82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหารนคร 10500 
   โทร. 0-2639-2000 , 0-2232-2679 
นายทะเบียนหนวยลงทุน    : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
             62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110          
  ผูสอบบัญชี    : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

บริษัทประเมินคาทรัพยสินในการลงทุนครั้งแรก :  
 

ผูประเมิน สถานที่ติดตอ 
บจก. ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) ช้ัน 46 ซีอารซีทาวเวอร ออลซีซ่ันเพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท  0-2654-1111 
โทรสาร   0-2685-3300-1 

บจก. บรูค เรียลเอสเตท  เลขที่ 11 ช้ัน 19 อาคารคิวเฮาส สาทร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท  0-2652-6300 
โทรสาร   0-2652-6399 

 
ผูบริหารอสังหารมิทรัพย   :        ไมมี 
รอบระยะเวลาบัญชี    : วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
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ขอพิจารณาการลงทุน ปจจัยความสําเร็จของกองทนุรวม ปจจัยความเสี่ยง 

 
ขอพิจารณาการลงทุน 
 

1. มีผูประกอบกิจการสนามบินอีกหลายรายทั้งในและตางประเทศที่มีคุณสมบัติในการเขาจัดการบริหารสนามบินสมุย  

ในกรณีที่บางกอกแอรเวยสมิไดบริหารสนามบินสมุยไมวาดวยเหตุใดๆ เชน ไมไดใชสิทธิในการตออายุสัญญาเชาชวง หรือไมปฏิบัติตามสัญญาเชาชวงเปนตน 
กองทุนรวมจะหาคูสัญญาใหมที่จะมาแทนบางกอกแอรเวยสในสัญญาสนามบินสมุย โดยการเจรจากับรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะหรือโดยการเปดเปนการ
ทั่วไปใหผูประกอบการที่สนใจและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารสนามบินเขามาเจรจา 

แมวากองทุนรวมจะไมสามารถใหคํารับรองตอผูลงทุนวา กองทุนรวมจะสามารถหาผูประกอบการที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนบางกอกแอรเวยสไดในอนาคตก็
ตาม บริษัทจัดการและบางกอกแอรเวยสมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งวาโอกาสที่กองทุนรวมจะไมสามารถหาผูประกอบการรายใหมที่มีความสนใจและมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมนั้นมีคอนขางนอย ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของสนามบินสมุยมีความนาสนใจอยูในตัวเองเนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศไทยและของโลก มีนักทองเที่ยวสนใจเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และในปจจุบัน ธุรกิจการจัดการและการบริหารสนามบิน เปนธุรกิจที่มี
ความตื่นตัวคอนขางสูง ทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ 
ในปจจุบัน มีผูจัดการและผูบริหารสนามบินทั้งที่เปนบริษัทในและตางประเทศจํานวนหลายราย ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) กรมการขนสงทางอากาศ และการบินไทยก็ไดบริหารและจัดการสนามบินอยู  

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่มีประสบการณในการประกอบกิจการสนามบิน โดยปจจุบันดําเนินการบริหารสนามบินทั้งหมด 6 แหง
ในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีการคาดวาจะเปดดําเนินการภายในประมาณสิ้นป 2549 

กรมการขนสงทางอากาศซึ่งจัดการและบริหารสนามบินจํานวน 26 แหงที่ต้ังอยูในจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย มีนโยบายที่จะเปดโอกาสให บุคคลที่มีความ
ชํานาญเขามาจัดการและบริหารสนามบินดังกลาวแทนกรมการขนสงทางอากาศซึ่งบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และการบินไทยก็ไดแสดงความ
สนใจที่จะเสนอตัวเขาไปจัดการและบริหารสนามบินดังกลาว 

นอกจากนี้ ในปจจุบันธุรกิจจัดการและบริหารสนามบินในตางประเทศก็มีความตื่นตัวเปนอยางสูงดังจะเห็นไดจากการที่ผูบริหารและจัดการสนามบินหลายราย
ในตางประเทศไดรับสัมปทานใหบริหารและจัดการสนามบินทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาคเอเชีย เชน ในกรณีของสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อมีการเปดประมูลเพื่อสรร
หาผูประกอบการมารับสัมปทานเพื่อใหบริการดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกภาคพื้นดิน (Ground Service Equipment Maintenances Facilities) ก็
มีผูเขารวมประมูลทั้งที่เปนกลุมบริษัทไทยและบริษัทตางประเทศรวมกับบริษัทไทยถึง 3 ราย อันไดแก บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลท
เซอรวิส จํากัด (Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling Co., Ltd.) (“BFS Ground”) Thai Airport Grounds Services Co., Ltd. 
(TAGS) และ SPI-CTI Consortium  

BFS Ground ซ่ึงเปนผูชนะการประมูลในที่สุดก็เปนบริษัทรวมทุนระหวางบางกอกแอรเวยส Worldwide Flight ServicesและFood and Store Company 
Limited  

2. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินโดยผูประกอบการรายใหม 

ภายใตกฎหมายการเดินอากาศในปจจุบัน คูสัญญารายใหมภายใตสัญญาสนามบินสมุยจะตองไดรับใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสมุยเพื่อใชดําเนินการจัดการ
บริหารสนามบินสมุย  ซ่ึงจากขอมูลที่ไดรับจากบางกอกแอรเวยส และจากการสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินดังกลาว ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนผูดําเนินการสนามบินสมุย ผูประกอบการทั้งไทยและตางประเทศที่มีความรูความเชี่ยวชาญสามารถยื่นขอใบอนุญาตดังกลาวได โดยใน
กรณีของผูประกอบการตางประเทศจะตองมีการจัดตั้งเปนบริษัทไทยซึ่งมีผูถือหุนสวนใหญเปนผูมีสัญชาติไทย โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  หากผูที่ยื่น
คําขอสามารถแสดงไดวาตนเองมีความรูและความเชี่ยวชาญในการจัดการบริหารสนามบิน และหากสนามบินสมุยยังคงมีสภาพที่พรอมสําหรับการใชเปน
สนามบินตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตและตามที่กฎหมายกําหนดแลว  บริษัทจัดการและบางกอกแอรเวยสไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา กรมการขนสงทาง
อากาศจะไมออกใบอนุญาตให ทั้งนี้ เนื่องจากเงื่อนไขตามใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุยนั้นกําหนดใหสนามบินสมุยเปนสนามบินเพื่อใหบริการสาธารณะโดย
จะตองเปดใหบริการแกประชาชน สายการบินและอากาศยานอยางเปนธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากสนามบินสมุยไมสามารถเปดดําเนินการได อาจ
กอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอประชาชน และอาจจะขัดตอนโยบายของรัฐดานการสงเสริมการทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว 
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นอกจากนี้ จากขอมูลที่ผานมาในอดีตบางกอกแอรเวยสก็ไดรับการตอใบอนุญาตมาแลวครั้งหนึ่งในพ.ศ. 2542 และหลังจากนั้นบางกอกแอรเวยสก็ไดมีการ
ปรับปรุงและขยายสนามบินสมุยอีกหลายครั้ง ซ่ึงในทุกครั้งจะตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ ซ่ึงในการพิจารณาตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบิน กรมการขนสงทางอากาศจะตองตรวจสอบถึงความพรอมของสภาพของสนามบินสมุย กรณีดังกลาว จึงเปนการแสดงใหเห็นวา บางกอกแอรเวยสได
บํารุงรักษาสภาพของสนามบินสมุยและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตลอดมา อยางไรก็ดี เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงอีก
ช้ันหนึ่ง กองทุนรวมจะเจรจาใหบางกอกแอรเวยสใหคํารับรองแกกองทุนรวมตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาระยะยาวซึ่งจะมีการลงนามระหวางกองทุน
รวมและบางกอกแอร เวยสวา บางกอกแอรเวยสจะจัดใหมีและดํารงไวซ่ึงใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุยตลอดระยะเวลาของสัญญาเชาระยะยาวและจะดูแล
และบํารุงรักษาสนามบินสมุยใหอยูในสภาพที่พรอมสําหรับการดําเนินกิจการสนามบินตลอดเวลาและเปนไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินและ
เงื่อนไขของกฎหมาย  

โดยปกติ กรมการขนสงทางอากาศจะเขามาตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวา บางกอกแอรเวยสไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินกิจการสนามบินซ่ึง บริษัทจัดการและบางกอกแอรเวยสเช่ือวาควรจะชวยลดความเสี่ยงในการที่กรมการขนสงทางอากาศจะไมออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบินฉบับใหมใหแกผูประกอบการรายใหมเนื่องจากความไมพรอมทางกายภาพของสนามบินสมุย 

อยางไรก็ดี ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน บางกอกแอรเวยสและบริษัทจัดการมีความมั่นใจวา ไมมีเหตุผลที่กรมการขนสงทางอากาศจะไมออกใบอนุญาตใหแก
ผูประกอบการรายใหม อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไมสามารถรับรองไดวากรมการขนสงทางอากาศจะออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบการรายใหมอยาง
แนนอน ดังนั้น ในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ผูลงทุนควรที่จะนําปจจัยดังกลาวขางตนรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมดวย 

3. โอกาสที่บางกอกแอรเวยสจะไมใชสิทธิในการตออายุสัญญาเชาชวง 

กองทุนรวมมีความประสงคที่จะเขาทําสัญญาเชาชวงที่มีอายุ 3 ปซ่ึงจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่จะใหสิทธิแกกองทุนรวมในการเรียกใหบางกอกแอรเวยสตอ
อายุสัญญาเชาชวงเมื่อครบกําหนดอายุการเชาชวงในแตละครั้ง โดยจะเปนการตออายุ ครั้งละ 3 ปแตทั้งนี้ กองทุนรวมขอใชสิทธิใหบางกอกแอร     เวยสตอ
อายุไดไมเกิน 9 ครั้งเพื่อไมใหเกินระยะเวลา 30 ปตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาว ทั้งนี้ ปรากฏตามรายละเอียดที่ระบุไวในหัวขอการจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินของกองทุนรวม ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวมไดใหความเห็นวาคํามั่นของบางกอกแอรเวยสนาที่จะมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย แมวา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะและมิไดมีขอกําหนดอนุญาตหรือหามมิใหมีการทําขอตกลงในลักษณะดังกลาว ประกอบ
กับไมปรากฏวามีคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับการทําขอตกลงในลักษณะนี้ ไวเปนบรรทัดฐาน 

นอกจากนี้  กองทุนรวมมีความประสงคที่จะเขาทําสัญญาใหบริการระบบเพื่อใหบริการระบบสาธารณูปโภคในสนามบินสมุยและระบบตางๆ ที่เกี่ยวของโดยมี
อายุ 30 ปซ่ึงกองทุนรวมจะกําหนดเงื่อนไขวา   หากกองทุนรวมใชสิทธิเรียกใหบางกอกแอรเวยสตออายุสัญญาเชาชวงแลวและบางกอกแอรเวยสไมปฏิบัติตาม 
กองทุนรวมมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาใหบริการระบบได ทั้งนี้ โดยไมตัดสิทธิกองทุนรวมที่จะเรียกคาเสียหายตามกฎหมาย  

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยกฎหมายขางตน รวมถึงปจจัยตางๆ ในเชิงพาณิชยที่เกี่ยวของ อันไดแก  

(ก) เกาะสมุยเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญพรอมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล  

(ข) เสนทางการบินระหวางสนามบินสมุยและสนามบินแหงอื่นๆ เปนเสนทางที่สําคัญที่บางกอกแอรเวยสไดทําการบินตลอดมาเปนระยะเวลาถึง 17 ป 
และบางกอกแอรเวยสไดทําการลงทุนเปนนัยสําคัญอยางตอเนื่อง เชน การประชาสัมพันธเกาะสมุย การลงทุนจัดหาเครื่องบินและทรัพยากรบุคคล
เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติการบินในเสนทางระหวางสนามบินสมุยและสนามบินอื่นๆ และ 

(ค) สนามบินสมุยนับเปนปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนธุรกิจการบินของบางกอกแอรเวยส รวมทั้งยังเปนสนามบินที่มีความสําคัญตอกลยุทธของบางกอกแอร
เวยสซ่ึงมีสโลแกนวาความประทับใจแหงเอเชีย (Asia’s boutique airline)  

ดังนั้น บริษัทจัดการและบางกอกแอรเวยสจึงไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา บางกอกแอรเวยสจะไมตออายุสัญญาเชาชวงถาหากกองทุนรวมใชสิทธิในการเรียกรองให
บางกอกแอรเวยสตออายุสัญญาเชาชวง อยางไรก็ดี บริษัทจัดการและบางกอกแอรเวยสไมสามารถรับรองไดวา เหตุการณดังกลาวขางตนจะไมเกิดขึ้น ดังนั้น 
ในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ผูลงทุนควรที่จะนําปจจัยดังกลาวขางตนรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โปรด
พิจารณาขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมดวย  
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4. ความเปนไปไดในการสรางสนามบินแหงทีส่องบนเกาะสมุย 

แมวาจะเคยมีขาวเกี่ยวกับความเปนไปไดในการสรางสนามบินแหงที่สองบนเกาะสมุยเปนครั้งคราว ขาวดังกลาวก็ยังมีความไมแนนอน ดังนั้น ในขณะนี้บริษัท
จัดการจึงยังไมสามารถที่จะประเมินถึงความเปนไปไดของขาวดังกลาวรวมถึงระยะเวลาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมและบางกอกแอรเวยส 
หากมีการสรางสนามบินแหงที่สองบนเกาะสมุยจริง 

อยางไรก็ดี จากเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสมุยซ่ึงจัดทําขึ้นโดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลเกาะสมุย 
เมื่อพ.ศ. 2547 ระบุวา พื้นที่ราบสวนใหญซ่ึงมีเนื้อที่จํากัดเพียงหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ 73 ตร.กม. บางกอกแอรเวยสจึงเห็นวา มีความเปนไป
ไดนอยที่จะหาพื้นที่ราบที่มีขนาดและสภาพที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการสรางสนามบินแหงที่สอง แมวาอาจจะมีความเปนไปไดในทางทฤษฎีที่จะมีการถม
ทะเลหรือระเบิดภูเขาเพื่อใหมีพื้นที่สําหรับการกอสรางสนามบินก็ตามการดําเนินการดังกลาวก็จะตองใชเงินลงทุนสูงมากอันอาจทําใหไมคุมคาตอการลงทุนใน
เชิงพาณิชย นอกจากนี้ การดําเนินการดังกลาวตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและขออนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของซ่ึงมีขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
พอสมควร  

นอกจากนี้ บางกอกแอรเวยสยังไดใหขอมูลแกบริษัทจัดการวา เมื่อพ.ศ. 2532 กระทรวงคมนาคมเคยมีหนังสือตอบโตระหวางหนวยงานราชการวา กระทรวง
คมนาคมไมมีนโยบายที่จะโอนสนามบินสมุยมาเปนของรัฐและไมมีนโยบายที่จะสรางสนามบินแหงที่สองบนเกาะสมุย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับรัฐบาลและหนวยงานที่
เกี่ยวของจะเปนผูพิจารณาตอไป 

อยางไรก็ดี หากมีการกอสรางสนามบินแหงที่สองจริง ไมวาโดยรัฐบาลหรือเอกชน มีความเปนไปไดที่จะมีผลกระทบตอผลประกอบการของสนามบินสมุย ดังนั้น 
ในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ผูลงทุนควรที่จะนําปจจัยดังกลาวขางตนรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โปรด
พิจารณาขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมดวย 

5. การรองรับสายการบินอื่นของสนามบินสมุย 

ในปจจุบัน บางกอกแอรเวยสทําการบินระหวางสนามบินสมุยและสนามบินแหงอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศเปนสัดสวนเกือบทั้งหมดของเที่ยวบินที่ใช
บริการของสนามบินสมุย ทําใหเห็นไดวาจํานวนเที่ยวบินของบางกอกแอรเวยสมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลประกอบการของสนามบินสมุย อยางไรก็ดี 
เครื่องบินของบางกอกแอรเวยสไดทําการรับขนผูโดยสารทั้งของตนเองและของสายการบินอื่นอีกประมาณ 114 สาย ทั้งไทยและตางประเทศ ซ่ึงรวมถึงการบิน
ไทยภายใตสัญญาการขนสงระหวางสายการบิน (Interline Traffic Agreements) นอกจากนี้  ปจจุบันบางกอกแอรเวยสอนุญาตใหการบินไทยนําเครื่องบินของ
ตนเองมาปฏิบัติการบินที่สนามบินสมุยแลว โดยการบินไทยกําลังดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถนําเครื่องบินของตนเอง
มาปฏิบัติการบินตรงระหวางสนามบินสมุยและสนามบินแหงอื่นๆ โดยในเบื้องตนคาดวา หากการบินไทยไดรับอนุญาตดังกลาว การบินไทยจะทําการบินวันละ 
2 เที่ยวบิน   

บริษัทจัดการและบางกอกแอรเวยส ไมมีเหตุผลที่จะเช่ือวา บางกอกแอรเวยสจะลดจํานวนเที่ยวบินระหวางสนามบิน สมุยและสนามบินแหงอื่นๆ อยางเปน
สาระสําคัญ เนื่องจากบางกอกแอรเวยสไดทําการบินในเสนทางนี้อยางตอเนื่องตลอดมาเปนระยะเวลาถึง 17 ป และไดใหความสําคัญกับเสนทางนี้เปนอยาง
มาก รวมทั้งไดลงทุนอยางตอเนื่องเปนจํานวนไมนอยในการสงเสริมใหเสนทางดังกลาวเปนเสนทางยุทธศาสตรของบางกอกแอรเวยส ซ่ึงสงผลใหในปจจุบัน
รายไดหลักมาจากเสนทางสมุยมากกวารอยละ 50  

แมวาในปจจุบันประเภทของเครื่องบินที่ไดรับอนุญาตใหใชสนามบินสมุยจะมีเพียง ATR 72-500 และ Boeing 717-200 ซ่ึงอาจจะเปนขอจํากัดในการที่สาย
การบินอื่นจะทําการบินมายังสนามบินสมุยก็ตาม แตจากขอมูลที่ไดรับจากบางกอกแอรเวยส ปจจุบันการบินไทยอยูในระหวางรอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
อนุมัติเพื่อใหเครื่องบิน Boeing 737-400 สามารถขึ้นลงยังสนามบินสมุยได และหากไดรับการอนุมัติดังกลาว ก็จะทําใหประเภทของเครื่องบินที่สามารถขึ้นลง
สนามบินสมุยมีเพิ่มขึ้น  

ไมวาในกรณีใดก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ผูลงทุนควรที่จะนําปจจัยดังกลาวขางตนรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมดวย 

6. การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน 

บางกอกแอรเวยสไดใหขอมูลวา บางกอกแอรเวยสไดรับใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสมุยครั้งแรกในพ.ศ.2532 โดยใบอนุญาตมีอายุ 10 ป เมื่อครบอายุ
ใบอนุญาตฉบับแรก บางกอกแอรเวยสก็ไดรับการตอใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินฉบับใหมในพ.ศ. 2542 โดยใบอนุญาตมีอายุ 10 ป ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ 31 
มกราคม 2552 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาสนามบินสมุย บางกอกแอรเวยสในฐานะผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ในชวงเวลาที่ผานมา บางกอกแอรเวยส
ไดขออนุญาตปรับปรุงสนามบินและขออนุญาตขยายเวลาขึ้นลงอีกหลายครั้ง และทุกครั้งที่ขออนุญาตปรับปรุงและขยายเวลาขึ้นลง จะไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
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สนามบินฉบับใหม โดยมีอายุตอเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ซ่ึงครบกําหนดวันที่ 31 มกราคม 2552 ทั้งนี้ เงื่อนไขในใบอนุญาตฉบับปจจุบัน มีขอกําหนดที่สําคัญ
ใหบางกอกแอรเวยส (ผูรับอนุญาต) ตองปฏิบัติตาม ดังนี้  

ขอ 1. ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายการเดินอากาศ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของตามที่กรมการขนสง
ทางอากาศกําหนดโดยเครงครัด 

ขอ 2. ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑของหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของกําหนด 
ขอ 3. ผูรับอนุญาตตองดูแลและบํารุงรักษาพื้นผิวทางวิ่งใหมีคาความแข็งแรงของทางวิ่งไมตํ่ากวา PCN 38/F/B/W/T และมีสภาพผิวใชงานไดดี มีความ

ราบเรียบ ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใดๆ  ไมวาจะเปนน้ํามัน หรือสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอการบินขึ้นลงของเครื่องบิน รวมทั้งตองดูแลและ
บํารุงรักษาสภาพผิวทางวิ่งใหมีความเสียดทานเพียงพอตอการปองกันเครื่องบินลื่นไถลขณะขับเคลื่อน ว่ิงขึ้น ว่ิงลงหลังจากรอนลงแตะพื้นทางวิ่ง 

ขอ 4. ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีบริการจราจรทางอากาศ และบริการสื่อสารการบิน โดยหนวยงานที่มีมาตรฐานที่กรมการขนสงทางอากาศเห็นชอบตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต และตองจัดใหมีเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศเพียงพอ และเหมาะสมกับการใหบริการจราจรทางอากาศ
โดยมีใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต 

ขอ 5. ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยสนามบินสมุยตามที่กรมการขนสงทางอากาศเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต 
ขอ 6. ผูรับอนุญาตตองดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณสนามบิน (AIRPORT EQUIPMENT) เชน เครื่องยนตกําเนิดไฟฟาสํารอง (SECONDARY POWER 

SUPPLY) ระบบไฟฟา (ELECTRICAL) เปนตน อุปกรณการดับเพลิงและอุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหครบถวนตามมาตรฐานที่กรมการ
ขนสงทางอากาศกําหนด 

ขอ 7. ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ มีความประพฤติเรียบรอยในจํานวนและตําแหนงที่เหมาะสมที่จะสามารถดําเนินกิจการ
สนามบินสมุยไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต และจะตองจัดหาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ในตําแหนงใดๆ 
เมื่อไดรับแจงเปนหนังสือจากกรมการขนสงทางอากาศในระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ 8. ผูรับอนุญาตตองใหบริการแกประชาชน สายการบิน และเครื่องบินอยางเปนธรรมและเสมอภาค 
ขอ 9. ผูรับอนุญาตตองคงไวซ่ึงมาตรฐานแหงคุณลักษณะทางกายภาพหรือองคประกอบของสนามบินสมุย อุปกรณและวิธีดําเนินการสนามบินสมุยตามที่

มีอยู ณ วันที่ไดรับอนุญาตตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต รวมทั้งตองจัดหาเพิ่มเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานที่แกไขเพิ่มเติม 
เมื่อไดรับแจงเปนหนังสือจากกรมการขนสงทางอากาศตามรายงานและภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ขอ 10. ผูรับอนุญาตตองเปดใหบริการอยางตอเนื่อง การหยุดดําเนินบริการทั้งหมด หรือบางสวนไมวากรณีใดๆ ตองแจงใหกรมการขนสงทางอากาศทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง โดยกรมการขนสงทางอากาศอาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูอื่นดําเนินการไปพลางกอนตามระยะเวลาที่เห็นวาจําเปน 

ขอ 11. ผูรับอนุญาตตองแจงแกกรมการขนสงทางอากาศโดยไมชักชา ในกรณีที่มีผูกอสรางหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น หรือปลูก
ตนไมยืนตนภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินสมุย ซ่ึงเปนหรืออาจเปนสิ่งกีดขวางในการเดินอากาศ 

ขอ 12. ผูรับอนุญาตตองไมโอนสิทธิอันตนมีอยูตามใบอนุญาตนี้ทั้งหมดหรือบางสวนใหแกผูอื่น 
ขอ 13. ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายของบุคคลที่สามอันเกิดจากการใหบริการของผูรับอนุญาตในวงเงินไมตํ่ากวาหนึ่งพันลานบาท

ตลอดอายุใบอนุญาต 
ขอ 14. ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
โดยปกติ ในการออกใบอนุญาตฉบับใหมแตละครั้ง หนวยงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการตรวจสอบสภาพสนามบินและการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตโดย
บางกอกแอรเวยส  โดยที่บางกอกแอรเวยสไดบํารุงรักษาสภาพของสนามบินสมุยและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตลอดมา ซ่ึง
ตามปกติ กรมการขนสงทางอากาศจะเขามาตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวา สภาพของสนามบินสมุยและองคประกอบตางๆ ของสนามบินสมุยยังคงอยู
ในสภาพที่พรอมที่จะใชเปนสนามบินได ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตและที่ผานมาบางกอกแอรเวยสก็ไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตมาตลอดตั้งแตเมื่อไดรับใบอนุญาตครั้งแรก ประกอบกับบางกอกแอรเวยสก็ไดรักษาสภาพของสนามบินสมุยตามขอกําหนดและเงื่อนไขใน
ใบอนุญาต และเชื่อวา บางกอกแอรเวยสจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตอไป ดังนั้น บริษัทจัดการและบางกอกแอรเวยสไมมีเหตุผลจะเช่ือวา กรมการ
ขนสงทางอากาศจะไมออกใบอนุญาตใหใหม  

ในกรณีใดก็ตาม ในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ผูลงทุนควรที่จะนําปจจัยดังกลาวขางตนรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมดวย 
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ปจจัยความสําเร็จของกองทนุรวม 

1.  โครงสรางของสัญญาสนามบินสมุย ชวยลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดในขณะที่ใหนักลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทน
เพิ่มเติมหากสนามบินสมุยมีรายไดเพิ่มขึ้น 

ภายใตสัญญาสนามบินสมุยที่ทํากับกับบางกอกแอรเวยส (ตามรายอละเอียดของสัญญาสนามบินสมุยตามที่ปรากฏในขอ สรุปขอกําหนดและเงื่อนไขเบื้องตน
ของสัญญาเชาชวง)  กองทุนรวมมีสิทธิไดรับผลประโยชนดังตอไปนี้ 

รายไดขั้นต่ํา 

กองทุนรวมจะไดรับผลประโยชนที่เกี่ยวของกับสนามบินสมุยจากการชําระคาเชาคงที่ และคาบริการคงที่จากบางกอกแอรเวยสอันเนื่องมาจากขอกําหนดของ
สัญญาสนามบินสมุย ทั้งนี้ จํานวนคาเชา และคาบริการคงที่รวมกันมีจํานวนเทากับรอยละ 6 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
รวมตอป  

ผลดีของการมีสวนรวมในการเพิ่มมากขึ้นของจํานวนเที่ยวบินและการเพิ่มขึ้นของอัตราคาธรรมเนียมการใชสนามบิน 

สูตรคํานวณรายไดภายใตของสัญญาสนามบินสมุยขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบินที่ใชสนามบินสมุย การเจริญเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว  
ผูโดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินมายังสนามบินสมุยและการเพิ่มจํานวนของเที่ยวบินที่ลงจอดสนามบินสมุยอาจจะสงผลใหกองทุนรวมมีรายไดมากขึ้น 

ทั้งนี้ การขยายการเติบโตเพิ่มเติมของรายไดกองทุน คาดหมายไดจากการเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการใชสนามบินที่จัดเก็บโดยบางกอกแอรเวยส โดยกองทุน
รวมและบางกอกแอรเวยสจะไดรับสวนแบงจากสวนตางของอัตราคาธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มในอัตรา 20:80 (ตามรายละเอียดของสัญญาสนามบินสมุยตามที่
ปรากฏในขอ สรุปขอกําหนดและเงื่อนไขเบื้องตนของสัญญาเชาชวง) 

สิทธิที่แนนอนของกองทุนรวมในการตออายุสัญญาเชาชวง 

สัญญาเชาชวงมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนรวม หรือบางกอกแอรเวยสมีสิทธิในการตออายุสัญญาตอไปอีก 3 ป จํานวน 9 ครั้ง และผูถือหนวยมีสิทธิไดรับ
ผลประโยชนจากการที่กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรองใหบางกอกแอรเวยสเชาชวง เพื่อใหเกิดความมั่นคงและความแนนอนของการตออายุของสัญญาเชาชวง 

คาเชาและคาบริการคงที่มีการค้ําประกันโดยเงินสด และ/หรือ หนังสือคํ้าประกันออกโดยธนาคารพาณิชย และ/หรือ หลักทรัพย 

การมีหลักประกัน อันไดแก เงินสด และ/หรือหนังสือคํ้าประกันออกโดยธนาคารพาณิชย และ/หรือ หลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูงตลอดอายุของสัญญาเชาชวง 
ซ่ึงมีคาเทียบเทากับจํานวนคาเชาและคาบริการคงที่ 1 ป ที่บางกอกแอรเวยสตองจายใหแกกองทุนรวม ทําใหการปฏิบัติตามสัญญาสนามบินสมุยมีหลักประกัน
ที่มั่นคงมากขึ้น 

กองทุนรวมไมมีคาใชจายในการประกอบการสนามบิน หรือตนทุนในการลงทุน 

ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชาชวง ผูเชาชวงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากบริหารและตนทุนที่ใชในการลงทุนเกี่ยวกับสนามบินสมุย 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงคาใชจายในการประกันภัย การชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตนทุนในการลงทุน การซอมแซมและการบํารุงรักษา ซ่ึงเปนผลใหจํานวน
รายไดของกองทุนรวมสูงขึ้น และลดผลกระทบจากความเสี่ยงของการเพิ่มจํานวนของคาใชจายในการประกอบการ 

2. โอกาสในการเจรญิเติบโตดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเกาะสมุย 

เกาะสมุยและเกาะขางเคียง เชน เกาะพงัน หมูเกาะอางทอง เกาะเตา มีความสวยงามทางธรรมชาติจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางสูงของทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติ  ทําใหความตองการที่จะเดินทางเขาไปทองเที่ยวโดยทางเครื่องบินมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด หากพิจารณาขอมูลของทางการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะสมุยเพิ่มจํานวนสูงขึ้นจาก 0.823 ลานคนในป 2543 เปนจํานวน 1.125 ลานคนในป 2548 
ซ่ึงอัตราเฉลี่ยการเพิ่มจํานวนดังกลาวเทียบไดเทากับรอยละ 7.3 ตอป  

นอกจากนี้ไดมีความรวมมือระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการหนวยงานดานสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน
แมบทดานสิ่งแวดลอมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อใหเกาะ สมุยและเกาะขางเคียง สามารถเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซ่ึงบริษัทจัดการเชื่อวา
จะชวยสนับสนุนการเติบโตของรายไดของสนามบินสมุยเปนอยางดี  

การทองเที่ยวเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรเชิงเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด  และภาครัฐมีแผนการสงเสริมภาคการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต  
ดังจะเห็นไดจากภาครัฐที่สนับสนุนและสงเสริมแหลงทองเที่ยวตางๆ บริษัทจัดการเชื่อวา รัฐบาลจะยังคงสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวตอไปแมวาจะมี
ปฏิรูปการปกครองในประเทศไทยเกิดขึ้น รัฐบาลไทยยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและพัฒนาการของอุตสาหกรรมตอไป 
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รัฐบาลไทยยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและพัฒนาการของอุตสาหกรรมดังกลาว จะเห็นไดวาแมวาจะมีปฏิรูปการปกครองในประเทศ
ไทยเกิดขึ้น (ตามที่กลาวถึงในหัวขอปจจัยความเสี่ยง) โดยในวันที่ 21 กันยายน 2549 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดประกาศเพื่อยืนยันวากระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาจะยังคงมีสวนในเศรษฐกิจของประเทศ และ กระทรวงฯจะไมกระทําการใดๆ ที่จะเปนการทําลายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังที่กระทรวงฯได
ประกาศไววา “เมื่อโอกาสเอื้ออํานวยกระทรวงฯ จะใหการสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในดานพัฒนาการ
ผานการติดตอและการใหความรวมมืออยางสม่ําเสมอ อีกทั้งกระทรวงฯ จะรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับรองความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
สําหรับนักเดินทางที่เขามาในประเทศไทย” 

ณ วันที่ 21 กันยายน 2549 ตามที่ปรากฏในรายงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (“ททท.”) ที่ไดรับจากสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคม
การคาและการทองเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ และผูประกอบกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และขาวสารตางๆ ซ่ึงช้ีใหเห็นวาการปฏิรูปการ
ปกครองที่ปราศจากการนองเลือดนั้นสงผลเพียงเล็กนอยตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 

3. ความเปนไปไดของการเพิ่มจํานวนผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบิน 

การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบิน  

การเดินทางของผูโดยสารมายังสนามบินสมุยมีอัตราสูงขึ้นจากจํานวน  402,260 คนในป 2545 เปนจํานวน 756,000 คนซึ่งเปนจํานวนที่คาดการณไวสําหรับป 
2549 ซ่ึงคํานวณอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นไดประมาณรอยละ 22 ตอป และการจราจรทางอากาศมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 6,570เที่ยวบินในป 2545 เปน
จํานวน 10,220 เที่ยวบินซ่ึงเปนจํานวนที่คาดการณไวสําหรับป 2549 โดยมีความสอดคลองกับจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงคํานวณอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นได
ประมาณรอยละ 13.9 ตอป 

บริษัทจัดการเชื่อวาการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเกาะสมุย (ดังที่กลาวในรายละเอียดในหัวขอความเปนไปไดของการเพิ่มจํานวนผูโดยสารและ
จํานวนเที่ยวบิน) จะสงเสริมใหจํานวนผูโดยสารและจํานวนเครื่องบินที่ใชบริการสนามบินสมุยมีเพิ่มมากขึ้น  

สายการบินใหมที่จะใหบริการ ณ สนามบินสมุย 

บางกอกแอรเวยสไดยินยอมใหการบินไทยนําเครื่องบินแบบ Boeing 737-400 ทําการบินขึ้น-ลงที่สนามบินสมุยจํานวน 2 เที่ยวบินตอวัน ทั้งนี้ ใหอยูภายใต
ระเบียบการกํากับดูแลสนามบินสมุยของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และจะตองทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของเพื่อยื่นตอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณา ในกรณีที่บางกอกแอรเวยส เพิ่มจํานวนเที่ยวบินไปยังไปยังเกาะสมุยกองทุนรวม
จะไดรับผลประโยชนจากรายไดที่มีสูงขึ้นจากคาบริการที่ไดจากจํานวนผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบิน  

 อาคารผูโดยสารใหม 

บางกอกแอรเวยสไดทําการกอสรางอาคารผูโดยสารใหมที่สนามบินสมุยเพื่อรองรับจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น  ซ่ึงคาดวาจะเปดใหบริการไดประมาณเดือน
มีนาคม 2550 โดยคาดวาอาคารผูโดยสารใหมจะสามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ 2.9 ลานคนตอป ซ่ึงอาคารดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่
กองทุนรวมเชา และคาดวากองทุนรวมจะไดรับผลประโยชนจากการเพิ่มขีดจํากัดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร 

การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินที่ใชเครื่องบินขนาดใหญขึ้น เพื่อรองรับจํานวนผูโดยสารตอเที่ยวไดมากขึ้น 

การเพิ่มจํานวนของจํานวนผูโดยสารเปนผลเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนของเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 717-200 (Boeing 717-200) และลดจํานวนของเครื่องบินเล็ก
ขนาดเอทีอาร 72 (ATR 72) ซ่ึงจากป 2545 ถึงป 2549 (ตามการประมาณการ) สัดสนระหวางจํานวนเที่ยวบินของเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 717-200 ตอจํานวน
เที่ยวบินทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 15 ในป 2547 เปนอัตรารอยละ 48 ในป 2548 โดยประมาณ  

ดังนั้น หากคิดจากจํานวนเที่ยวบินซ่ึงบางกอกแอรเวยสไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน ซ่ึงมีจํานวน 34 เที่ยว จํานวนผูโดยสารสูงสุดที่
สามารถเดินทางออกโดยโบอิ้ง 717-200 (Boeing 717-200) (หากไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว) จะมีจํานวนสูงถึง 1.5 ลานคนตอป ซ่ึงในอนาคต
จํานวนดังกลาวอาจเพิ่มสูงขึ้นไดโดยการเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงในอดีตบางกอกแอรเวยสเคยไดรับ
อนุญาตในลักษณะดังกลาว 

บริษัทจัดการเชื่อวาความนิยมในตัวเกาะสมุยในฐานะแหลงที่พักตากอากาศ และความสามารถของสนามบินสมุยในการรองรับการเพิ่มจํานวนของปริมาณ
ผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบิน จะมีผลตอการสรางรายไดเพิ่มขึ้นแกกองทุนรวม  
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4.  การเปนสนามบินใหบริการเพียงสนามบินเดียวบนเกาะสมุย 
สนามบินสมุยเปนสนามบินเพียงแหงเดียวบนเกาะสมุย  ที่เปดใหบริการมายาวนานกวา 17 ป   ซ่ึงชวยใหนักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางไปยังเกาะสมุย
สามารถประหยัดเวลาและมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นเนื่องจากเกาะสมุยมีขนาดพื้นที่เล็ก ดังนั้น พื้นที่ที่เหลืออยูที่เหมาะสมแกการสรางสนามบินแหง
ใหมจึงมีอยูจํากัด (รอยละ 33 ของเกาะสมุยเปนพื้นที่ราบ) อีกทั้งตนทุนในการกอสรางสนามบินแหงใหมที่มีอยูจํากัด บริษัทจัดการเชื่อวามีความเปนไปไดนอย
ที่จะมีการกอสรางสนามบินแหงที่สองเพื่อแขงขันกับสนามบินสมุย  

5.  ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เชี่ยวชาญของบางกอกแอรเวยส 
บางกอกแอรเวยสมีประสบการณในการจัดการบริหารสนามบินต้ังแต พ.ศ. 2532   นอกจากการจัดการที่สนามบินสมุยแลว บางกอกแอรเวยสยังเปนผูบริหาร
จัดการสนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด    

บางกอกแอรเวยสเปนสายการบินที่ใหบริการการบินเปนประจําในเสนทางตางๆ ต้ังแตพ.ศ. 2529 โดยเฉพาะไดใหบริการการบินในเสนทางระหวางสนามบินส
มุยและสนามบินอื่นๆ ต้ังแตพ.ศ. 2532 
บางกอกแอรเวยสเปนสายการบินที่มีประสบการณในตลาดการบินเพื่อการพักผอนและการทองเที่ยว และมีความสามารถในการเพิ่มเสนทางบินใหมๆ เชน การ
เพิ่มเสนทางการบินระหวาง สมุย-ฮองกง และสมุย-สิงคโปร ดังนั้น บริษัทจัดการจึงเช่ือวา ความสามารถดังกลาวจะชวยสนับสนุนการเติบโตของรายไดของ
สนามบินสมุย 

6. รูปแบบของสนามบินที่เปนเอกลักษณและไดรับความนิยม 

สนามบินสมุยถือเปนรูปแบบใหมของแนวคิดการออกแบบสนามบินกลาวคือ ไดรับการออกแบบใหเขากับสภาพแวดลอมของเกาะ สนามบินสมุยไดรับรางวัล
เกี่ยวกับการออกแบบและดานสิ่งแวดลอม เชน รางวัลชมเชยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสนามบินจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ.ศ. 2532 รางวัลชมเชยสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดลอมดีเดนจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ.ศ. 2539 และรางวัลชมเชยอันดับ 1 สถาปตยกรรมดีเดนจากสมาคมสถาปนิกสยามใน 
พ.ศ. 2541 

7.  ขอสัญญาในการดํารงสดัสวนการถือหนวยลงทนุอนัเปนสาระสําคัญเพื่อการประสานผลประโยชนรวมกันระหวางบางกอกแอรเวยส
และผูถือหนวยลงทุน 

ในเบื้องตน  บางกอกแอรเวยสในฐานะเจาของทรัพยสินที่เชา และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบางกอกแอรเวยสมีความประสงคจะลงทุนในสัดสวน รอยละ 25 ถึง 
33 ของหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายครั้งแรก บางกอกแอรเวยสจะเปนผูถือหนวยลงทุนอยางนอยรอยละ 25(แตทั้งนี้ตองไมเกินที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงประกาศที่อาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา) ของหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายครั้งแรก 
และภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาตกลงกระทําการ  บางกอกแอรเวยสจะดํารงสัดสวนดังกลาวไวตลอดระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ทําสัญญาเชา
ระยะยาว ซ่ึงจะชวยสรางความมั่นใจในเรื่องผลประโยชนรวมกันตอผูถือหนวยลงทุนรายยอย  และผูถือหนวยลงทุนอื่นๆ ทั้งนี้  ไมวากรณีใดๆ ก็ตามบางกอก
แอรเวยส และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของ (ตามคําจํากัดความของรายละเอียดโครงการ) จะถือหนวยลงทุนรวมกันในจํานวนที่ไมฝาฝนประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงประกาศที่อาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา 

8. สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 

กองทุนรวมไดรับสิทธิปฏิเสธกอนจากบางกอกแอรเวยส หากบางกอกแอรเวยสมีความประสงคจะขายสนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด เปนชวงระยะเวลา 
17 ปนับแตวันที่จดทะเบียนสิทธิการเชาระยะยาว( ตามที่ปรากฎในหัวขอ สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาระยะยาวและสัญญาตกลงกระทําการ) 
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ปจจัยความเสี่ยง  

ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางสวนในเอกสารฉบับนี้มีขอความที่เปนการประมาณการรายไดและ
คาใชจายของกองทุนรวมซ่ึงเปนการคาดการณในอนาคต ผลการดําเนินงานที่แทจริงอาจจะแตกตางจากการประมาณการดังกลาว อันเปนผลมาจากปจจัย
หลายประการ ซ่ึงรวมถึงปจจัยความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในที่นี้ ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการตางๆ ที่ไดระบุไว
ที่นี้ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญในอนาคต 

1. ความเสี่ยงโดยทัว่ไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซ่ึงรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค และนโยบายทางการเงิน
และการคลังของรัฐบาลมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม  และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการ
ลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  ราคาซื้อขาย
หนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย ราคาของหนวยลงทุนที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได ซ่ึงไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ 
ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใด
ของรัฐบาล  ไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน 

2. ความเสี่ยงทางการเมือง 

ในวันที่ 19 กันยายน 2549 กองทัพไทยไดเขายึดอํานาจการปกครองทางการเมืองจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงคณะปฏิรูปฯได
ยกเลิกการเลือกต้ังที่กําลังจะมีขึ้น และยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับขณะนั้น ยกเลิกสภาผูแทนราษฎร หามการประทวง ควบคุมและตรวจสอบการเผยแพร
ขาวสาร ประกาศกฎอัยการศึก และควบคุมตัวคณะรัฐมนตรีบางทาน โดยหัวหนาคณะปฏิรูปฯ ซ่ึงเรียกตัวเองวา “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ไดออกคําสั่งคณะปฏิรูปฯ ลงวันที่ 21 กันยายน 2549 โดยมีคํามั่นที่จะจัดต้ังรัฐบาลใหมภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายในระยะเวลา 1 ป และจะจัดใหมีการเลือกต้ังทั่วไปในเดือนตุลาคม 2550 ตอมาคณะปฏิรูปไดประกาศ
รางรัฐธรรมนูญในวันที่ 27 กันยายน 2549 และแตงต้ังใหนาย พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท ซ่ึงเปนอดีตนายทหารเปนนายกรัฐมนตรีคนใหม รวมทั้งไดมีการประกาศ
รายช่ือคณะรัฐมนตรีและแตงต้ังอยางเปนทางการ 

ณ วันที่จัดทําหนังสือช้ีชวน แมวาการปฏิรูปจะไมมีการนองเลือดกันและยังไมพบวามีผลกระทบรุนแรงใดๆ ตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หุนในประเทศไทย อยางไรก็ดี ไมสามารถรับรองไดวาจะไมเกิดการปะทะกันอยางรุนแรงในอนาคต หากเกิดเหตุการณปะทะกันดังกลาวสภาวะเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวในประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวา
ความสั่นคลอนทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอ
การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และ การเติบโตของกองทุนรวม 

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผูเชาชวงรายแรก 

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญา 

(ก) การยกเลิกหรือการไมตอสัญญาของสัญญาสนามบินสมุย 

ภายใตโครงสรางของโครงการ บางกอกแอรเวยสจะใหกองทุนรวมเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาระยะยาว เปนระยะเวลา 30 ป และกองทุนรวม
จะใหบางกอกแอรเวยสเชาทรัพยสินที่เชากลับไปดําเนินกิจการสนามบินสมุยภายใตสัญญาเชาชวงโดยมีระยะเวลาการเชาในเบื้องตน 3 ป และ
กองทุนรวมจะใหบริการระบบแกบางกอกแอรเวยสภายใตสัญญาใหบริการระบบเปนระยะเวลา 30 ป  ทั้งนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายจะมีสิทธิที่จะขอตอ
อายุสัญญาเชาชวงไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป และ บางกอกแอรเวยสตกลงที่จะใหหลักประกันตามหัวขอการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
กองทุนรวมขางตน โดยบางกอกแอรเวยสประสงคที่จะจัดใหมีหลักประกันแกกองทุนรวมเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาสนามบินสมุย 
ของบางกอกแอรเวยสตลอดอายุของสัญญาสนามบินสมุย ซ่ึงจะเทากับคาเชาชวงเทากับ 12 เดือน ภายใตสัญญาเชาชวง และคาบริการคงที่เทากับ 
12 เดือน ภายใตสัญญาใหบริการระบบ (รวมเรียกวา “วงเงินประกัน”) โดย (ก) จัดใหมีและสงมอบหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย ซ่ึงออก
โดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย และ/หรือ นําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปนประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม และ/หรือ (ข) จัดใหมีการจํานําหุน 
และ/หรือหลักทรัพยอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน ซ่ึงมีวงเงินและ/หรือมูลคารวมกันเทากับวงเงินประกันขางตนทั้งนี้ ตามที่กองทุน
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รวมรองขอ ในกรณีของ (ข)  หุนและ/หรือหลักทรัพยอื่นๆ ที่นํามาจํานําจะตองมูลคาไมนอยกวารอยละ 120 ของวงเงินประกันที่มีการจํานํา โดย
คํานวณ ณ วันทําการสุดทายของแตละไตรมาสของแตละป  และดําเนินการใหการจดทะเบียนจํานองที่ดินที่เชา ทางวิ่งและลานจอดและสิ่งปลูก
สรางบนที่ดินที่เชาใหแกกองทุนรวม เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวตามที่กําหนดไว ในสัญญาเชาระยะยาว ครอบคลุมการ
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาสนามบิน สมุย 

คาเชาชวงและคาบริการทั้งหมดที่กองทุนรวมจะไดรับจากบางกอกแอรเวยสตามสัญญาสนามบินสมุยจะเปนที่มาของรายไดเพียงแหลงเดียวของ
กองทุนรวม  ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาภายใตสัญญาสนามบินสมุยฉบับใดฉบับหนึ่ง กองทุนรวมอาจบอกเลิกสัญญาสนามบินสมุยและหาบุคคล
อื่นเพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหมของสัญญาสนามบินสมุยเพื่อบริหารสนามบินสมุย อนึ่ง จนกวากองทุนรวมดําเนินการหาคูสัญญารายใหมแทน
บางกอกแอรเวยส และสามารถเจรจาตกลงกับผูบริหารสนามบินรายใหมไดสําเร็จ กองทุนรวมจะมีสิทธิในการเรียกรองรายไดโดยการบังคับ
หลักประกัน   ซ่ึงหากกองทุนรวมไมสามารถใชบังคับหลักประกันไดตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ.3 (1) (ข) หรือไม
สามารถหาคูสัญญารายใหมซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งบริหารสนามบินภายในเวลาอันควร (ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอพิจารณาการลงทุน) 
หรือไมสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาสนามบินสมุยฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปนประโยชนตอกองทุนรวมได กระแสรายได
ของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลงเปนระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

(ข) กระบวนการและระยะเวลาในการบังคับหลักประกัน 

บางกอกแอรเวยสไดตกลงที่จะใหหลักประกันตามที่ไดระบุในของรายละเอียดโครงการ อนึ่ง ในการบังคับหลักประกันอาจจะตองใชระยะเวลาตาม
สมควรขึ้นอยูกับประเภทของหลักประกันและจํานวนคดีที่คางพิจารณาอยูในศาล ตามรายละเอียดดังระบุไวขางลางนี้  

โดยปกติ ในการบังคับหลักประกันในสวนที่เกี่ยวกับหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย กองทุนรวมจะตองบอกกลาวใหธนาคารที่ออก
หนังสือคํ้าประกันชําระเงินใหแกกองทุนรวม โดยไมจําเปนตองดําเนินการฟองรองตอศาล   

ในการบังคับจํานําหุนหรือหลักทรัพยอื่นๆ กองทุนรวมจะตองแจงตอบางกอกแอรเวยสลวงหนา 30 วันถึงเจตนาในการบังคับจํานํา ซ่ึงหลังจากนั้น 
กองทุนรวมจะสามารถนําหุนหรือหลักทรัพยที่ไดจํานําไวออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินที่ไดมาชดเชยความเสียหายของกองทุนรวม โดยไม
จําเปนตองดําเนินการฟองรองตอศาล ซ่ึง ในกรณีทั่วๆ ไป ขั้นตอนตั้งแตการบอกกลาวบังคับจํานําจนถึงการขายทอดตลาดจะใชระยะเวลาประมาณ 
3 – 5 เดือน  

ในสวนของการบังคับจํานองนั้น กองทุนรวมจะตองดําเนินการฟองรองตอศาล  เพื่อเรียกรองคาเสียหายและขอใหศาลบังคับจํานอง โดยการนํา
ทรัพยสินที่จํานองออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินที่ไดมาชดเชยความเสียหายของกองทุนรวม ซ่ึงในกรณีปกติ ขั้นตอนทางกฎหมายในการฟองรอง
บังคับคดีและการบังคับจํานองอาจตองใชระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาคดีตามลําดับที่มีการยื่นตอศาลไว 
และเมื่อศาลตัดสินคดีแลว จะตองนําทรัพยสินที่จํานองออกขายทอดตลาดซึ่งจะมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ตองดําเนินการอีกสวนหนึ่ง ในกรณี
ดังกลาว กองทุนรวมอาจไมไดรับเงินจากการขายทอดตลาดในทันที ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม นอกจากนี้ หากขณะที่มี
การบังคับจํานองและขายทอดตลาดทรัพยสินที่เชามีมูลคาลดลง เงินที่ไดรับจากการขายทอดตลาดอาจไมเพียงพอกับคาเสียหายที่กองทุนรวมควร
ไดรับ  

(ค) คํามั่นของบางกอกแอรเวยสวาจะตออายุสัญญาเชาชวง 

ภายใตสัญญาเชาชวง บางกอกแอรเวยสมีความประสงคที่จะใหคํามั่นวาจะเชาทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีความประสงคที่จะ
ใหบางกอกแอรเวยส เชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวง แตทั้งนี้จะตอออกไปไดไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ปภายใตเงื่อนไข
บางประการซ่ึงรวมถึง การที่กองทุนรวมจะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการผิดสัญญาสนามบินสมุยและ/หรือ สัญญาเชาระยะยาวในสาระสําคัญ 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวมไดใหความเห็นวาคํามั่นของบางกอกแอรเวยสนาที่จะมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย แมวาประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยจะไมมีบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะซึ่งอนุญาตหรือหามมิใหมีการทําขอตกลงในลักษณะดังกลาว ประกอบกับไมปรากฏวามีคํา
พิพากษาของศาลฎีกาที่ไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับการทําขอตกลงในลักษณะนี้ ไวเปนบรรทัดฐาน   

(2)  ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต 

ในปจจุบัน บางกอกแอรเวยสดําเนินกิจการสนามบินสมุย ตามใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินเลขที่ 1/2545 (ฉบับแกไข) จากกรมการขนสงทางอากาศมี
ผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 และอาจตออายุไดเปนคราวๆ คราวละ 10 ป 
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ในปจจุบัน บางกอกแอรเวยสประกอบธุรกิจการบินตามใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศซึ่งใบอนุญาตดังกลาวมีผลใชบังคับ
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 และอาจตออายุไดเปนคราวๆ คราวละ 10 ป และบางกอกแอรเวยสไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศจากกรมขนสง
ทางอากาศ โดยใบรับรองดังกลาวมีผลบังคับใชถึงเดือนเมษายน 2552 และอาจตออายุไดเปนคราวๆ คราวละ 5 ป ทั้งนี้ ใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการคาขายในการเดินอากาศและใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ (รวมเรียกวา”ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบิน”) เปนใบอนุญาตหลักที่จําเปน
ของบางกอกแอรเวยสในการประกอบธุรกิจการบิน  ในรอบปบัญชี 2548 และ 2547 รายไดรวมทั้งหมดของบางกอกแอรเวยสประกอบดวยรายได
จากผูโดยสารสายการบินในสัดสวนประมาณรอยละ 91.4 และ 86.6 ตามลําดับ 

หากใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินของบางกอกแอรเวยส หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินฉบับใดฉบับหนึ่งถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ จะมี
ผลกระทบในทางลบตอบางกอกแอรเวยส หรือจะทําใหบางกอกแอรเวยสไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาสนามบินสมุยได  
หากบางกอกแอรเวยสไมไดรับการตอใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินเมื่อครบกําหนดอายุของใบอนุญาต บางกอกแอรเวยสจะไมไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการสนามบินสมุยตอไปได และเนื่องจากรายไดที่ผานมาโดยเฉลี่ยในสัดสวนประมาณรอยละ 55 ของรายไดคาโดยสารของบางกอกแอรเวยสมา
จากจํานวนกิจการบินในเสนทางสมุย หากมีการหยุดดําเนินการของสนามบินสมุย ยอมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดของ
บางกอกแอรเวยส ประกอบกับรายไดจากธุรกิจการบินมีสัดสวนประมาณรอยละ 95 ของรายไดทั้งหมดของบางกอกแอรเวยส ดังนั้น การไมมี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินยอมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดของบางกอกแอรเวยสและความสามารถในการปฏิบัติตาม
สัญญาสนามบิน สมุย 

การที่บางกอกแอรเวยสไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาสนามบินสมุยได จะเปนเหตุเลิกสัญญาและกองทุนรวมจะมีสิทธิที่
จะเลิกสัญญาสนามบินสมุยได  อนึ่ง จนกวากองทุนรวมดําเนินการหาคูสัญญารายใหมแทนบางกอกแอรเวยส และสามารถเจรจาตกลงกับผูบริหาร
สนามบินรายใหมไดสําเร็จ กองทุนรวมจะมีสิทธิในการเรียกรองรายไดโดยการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายและโดยการบังคับหลักประกัน   ซ่ึงหาก
กองทุนรวมไมสามารถใชบังคับหลักประกันไดตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 2 (1) (ข) หรือไมสามารถหาคูสัญญา
รายใหมเพื่อมาบริหารสนามบินที่ไดรับอนุญาตไดภายในเวลาอันควร(ตามรายละเอียดที่ระบุไวใน ขอพิจารณาการลงทุน) หรือไมสามารถเจรจา
ตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาสนามบินสมุยฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปนประโยชนตอกองทุนรวมได กระแสรายไดของกองทุนรวมอาจ
หยุดชะงักหรือลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม  

(3) ราคาน้ํามัน 

น้ํามันเปนหนึ่งในคาใชจายในการดําเนินงานหลักของกิจการการบินของทุกสายการบิน ความผันผวนของราคาน้ํามันจะมีผลกระทบตอการดําเนิน
กิจการของทุกสายการบิน   โดยปกติราคาน้ํามันจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก รวมทั้งการเมืองระหวางประเทศ เชน การเมืองระหวาง
ประเทศตะวันออกกลางซึ่งเปนผูผลิตน้ํามันรายใหญกับผูใชน้ํามันรายใหญ อยางไรก็ดี ไมอาจรับประกันไดวาการขึ้นราคาบัตรโดยสารจะสามารถ
ชดเชยตนทุนดังกลาวได 

(4) อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณใดๆ เกี่ยวกับเครื่องบิน 

บางกอกแอรเวยสมีความเสี่ยงภัยในกรณีที่เครื่องบินของบางกอกแอรเวยส สาบสูญหรือเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ การกอวินาศภัย หรือความหายนะอื่น
ใด  อุบัติเหตุหรือเหตุการณดังกลาวอาจมีผลใหมีการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ความเสียหายตอโครงสราง หรือเครื่องบิน รวมทั้งการปดสนามบินส
มุยบางสวนหรือทั้งหมดเปนระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะเวลานาน และอาจมีผลกระทบในระยะยาวตอปริมาณผูโดยสาร  ในพ.ศ. 2533 เครื่องบินของ
บางกอกแอรเวยสลําหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในอยูในสวน “เอกสารแนบทาย 1 ขอมูลของบางกอกแอรเวยส”ของ
รายละเอียดโครงการ ซ่ึงเหตุการณดังกลาวมีผลกระทบหลายประการซึ่งรวมถึง ทําใหคาเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  แมวาบางกอก
แอรเวยสจะเช่ือวา ปจจุบันบางกอกแอรเวยสไดทําประกันภัยในวงเงินและประเภทตามที่ไดปฏิบัติในอุตสาหกรรมการสายการบินซ่ึงบางกอกแอร
เวยสเช่ือวามีความเพียงพอที่จะคุมครองหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแลว แตไมอาจรับประกันไดวาวงเงินที่คุมครองจะเพียงพอหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  และ
การเรียกรองใหชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไมอยูภายใตความคุมครองของการประกันภัยอาจมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินกิจการ
ของบางกอกแอรเวยส นอกจากนี้ อุบัติเหตุหรือเหตุการณใดๆ ในอนาคตเกี่ยวกับเคร่ืองบิน แมจะมีการประกันภัยครบถวน อาจกอใหเกิดความ
เขาใจวาบางกอกแอรเวยสไมปลอดภัยหรือไมนาเช่ือถือเทากับสายการบินอื่น ซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินกิจการของบางกอกแอร
เวยส 
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(5) บางกอกแอรเวยสเปนบริษัทจํากัด 

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผูกอต้ังและประธานเจาหนาที่บริหารของบางกอกแอรเวยส และครอบครัว ถือหุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 90 ของ
จํานวนหุนสามัญของบางกอกแอรเวยสทั้งหมด  ซ่ึงตามกฎหมายไทย ผูถือหุนรายใหญจะมีอํานาจออกเสียงเลือกต้ังกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
และมีอํานาจควบคุมการบริหาร และนโยบาย รวมถึงการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บางกอกแอรเวยสเปนบริษัทจํากัดมีหนาที่สงงบ
การเงินปละ 1 ครั้ง ดังนั้น ผูลงทุนจะไมสามารถประเมินสถานะทางการเงินของบางกอกแอรเวยสโดยใชขอมูลจากงบการเงินรายไตรมาส หรือราย
หกเดือนที่ไดสอบทานแลว นอกจากนั้น งบการเงินดังกลาวยังไมตองมีการระบุถึงขอมูลทางการเงินโดยแบงตามประเภทของธุรกิจหรือมีการจัดทํา
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับการลงทุนในบริษัทยอย การบัญชีสําหรับการลงทุนในบริษัทรวม การทํารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวของ หรือการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตราสารทางการเงินดังที่กําหนดไวสําหรับบริษัทมหาชนจํากัด  

(6) การลดลงของระดับความตองการทองเที่ยวในประเทศไทยและตางประเทศ 

ปริมาณผูโดยสารสวนใหญที่มาเกาะสมุยเปนนักทองเที่ยว โดยที่ในพ.ศ. 2548 ประมาณรอยละ 90 ของปริมาณนักทองเที่ยวเปนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ ดังนั้น การดําเนินกิจการของบางกอกแอรเวยส จึงขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ใน พ.ศ.2546 บางกอกแอร
เวยสไดรับผลกระทบจากการที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศลดลงเปนระยะเวลา 5 เดือนเนื่องจากการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (SARS) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซ่ึงทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเขามาหรือเดินทางภายในภูมิภาคมีจํานวน
ลดลง  การดําเนินกิจการของบางกอกแอรเวยสอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณใดๆ ที่ลดความนาสนใจของประเทศไทยในฐานะ
สถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เชนการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  การเพิ่มคาเงิน
บาท มุมมองที่เปนทางลบของชาวตางประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย การขึ้นราคาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นของคาใชบริการสนามบินและ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ผลกระทบจากการกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทวง หรือการปดลอม หรือการแพรระบาดของโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขหวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค  นอกจากนี้ ปริมาณผูโดยสารผานสนามบินสมุยและปริมาณ
ผูโดยสารสายการบินอาจไดรับผลกระทบตอความเสี่ยงเกี่ยวกับอธิปไตย และสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยดวย ณ วันที่จัดทําหนังสือช้ี
ชวน แมวาการปฏิรูปดังกลาวขางตนจะไมมีการนองเลือดกัน และสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยยังคงมีความมั่นคงพอสมควร แตก็ไม
สามารถรับรองไดวาจะไมเกิดการปะทะกันอยางรุนแรงหรือเกิดความสั่นคลอนทางการเมืองในอนาคต หากเกิดเหตุการณดังกลาวสภาวะเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวในประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม   

4. การหาคูสัญญารายใหมเพื่อมาบริหารสนามบินสมุย 

หากสัญญาสนามบินสมุยถูกยกเลิก หรือสิ้นสุดลงโดยมิไดมีการตออายุ หรือหากใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ กองทุนรวมก็จะตอง
หาคูสัญญารายใหมเพื่อมาบริหารสนามบินสมุยแทน โดยคูสัญญาดังกลาวจะตองไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินรายละเอียดตามที่ระบุไวในขอพิจารณาการ
ลงทุน ซ่ึงที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวมไดใหความเห็นแกบริษัทจัดการวาจากการสอบถามเจาหนาที่ของกรมการขนสงทางอากาศ เจาหนาที่ไดให
ความเห็นวา ผูประกอบการทั้งไทยและตางประเทศที่มีความรูความเชี่ยวชาญสามารถยื่นขอใบอนุญาตดังกลาวได โดยในกรณีของผูประกอบการตางประเทศ
จะตองมีการจัดตั้งเปนบริษัทในประเทศไทยซึ่งมีผูถือหุนสวนใหญมีสัญชาติไทยและปฏิบัติตามกฎ และขอกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวของ 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีองคกรหลายแหงที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายไทยใหบริหารสนามบินในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกรมการขนสงทางอากาศซึ่งเปนผูบริหารสนามบินพาณิชย 26 แหง
ในหลายจังหวัดในประเทศไทย 

อยางไรก็ดี  ไมอาจรับประกันไดวาผูบริหารสนามบินดังกลาวรายหนึ่งรายใดจะตกลงที่จะบริหารสนามบินสมุยหรือไม หรือจะตกลงที่จะบริหารสนามบินสมุย
ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขเชนเดียวกับที่ไดกําหนดไวในสัญญาสนามบินสมุย และไมอาจรับประกันไดวากรมการขนสงทางอากาศจะออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบินฉบับใหมใหแกผูบริหารสนามบินดังกลาวรายหนึ่งรายใดหรือใหแกผูที่จะมาบริหารสนามบินซ่ึงมิไดเปนผูบริหารสนามบินในประเทศไทยหรือใน
ตางประเทศอยูกอน 

ความลาชาในการจัดหาผูบริหารสนามบินที่ไดรับอนุญาตรายใหมอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม  อนึ่ง ใน
ระยะเวลาดังกลาว  กองทุนรวมจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายโดยการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายและโดยการบังคับหลักประกัน  ซ่ึงหากกองทุนรวมไม
สามารถบังคับหลักประกันไดตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 2 (1) (ข) กระแสรายไดของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลงเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม 
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5. รายไดคาบริการสนามบินสมุยสวนใหญมาจากบางกอกแอรเวยส  

ปจจุบัน เที่ยวบินสวนใหญที่ขึ้นลงสนามบินสมุยเปนเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยบางกอกแอรเวยส ดังนั้น ผลการดําเนินกิจการของบางกอกแอรเวยสในฐานะผู
ประกอบกิจการสายการบินยอมมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของสนามบินสมุย  ในกรณีที่จํานวนเที่ยวบินที่ลงจอดและออกจากสนามบินสมุยลดลงดวย
เหตุผลใดๆ และสนามบินสมุยไมสามารถกระตุนตลาดเพื่อทดแทนเที่ยวบินดังกลาวดวยเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่นได จํานวนคาบริการเพิ่มเติม
ภายใตสัญญาใหบริการระบบยอมลดลง เนื่องจากคาบริการดังกลาวขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย  และจํานวนเที่ยวบินที่ขึ้นลงยัง
สนามบินสมุย การลดลงของจํานวนคาบริการเพิ่มเติมยอมมีผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

6. การแขงขันจากสนามบินแหงที่สองและแหลงทองเที่ยวอื่นๆ  

แมวาปจจุบันยังไมมีแผนการที่แนนอนเกี่ยวกับสนามบินแหงที่สองบนเกาะสมุย แตไดมีขาวในอดีตวาอาจมีการกอสรางสนามบินแหงที่สองเพื่อรองรับความ
เติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว  สนามบินแหงใหมไมวาโดยรัฐบาลหรือเอกชนอาจดึงดูดผูโดยสารจากสนามบินสมุยและมีผลกระทบในทางลบตอสวนแบง
ตลาด (Market Share) ของสนามบินสมุย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจะเปนผูพิจารณาตอไป นอกจากนี้ แมวาระดับการทองเที่ยวใน
เกาะสมุยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระยะเวลา 17 ปที่ผานมา จํานวนผูโดยสารที่เขามาในเกาะสมุยอาจผันแปรไปตามการลดถอยของการทองเที่ยวในประเทศ
ไทย หรือความนาสนใจที่มีการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการใชจาย และการเดินทางไปยังเกาะสมุย และการแขงขันจากแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในประเทศ
ไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทําใหไมอาจรับประกันไดวาระดับการทองเที่ยวและจํานวนนักทองเที่ยวที่ใชสนามบินสมุยในอนาคตจะเหมือนเดิม
หรือเพิ่มจากปจจุบัน 

จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวยสเปนปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและธุรกิจของบางกอกแอรเวยส ซ่ึงมีผลถึง
ความสามารถในการปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ของบางกอกแอรเวยสภายใตสัญญาสนามบินสมุย  จํานวนผูโดยสารอาจผันแปรไปตามปจจัยหลาย
ประการที่บางกอกแอรเวยสไมสามารถควบคุมได ซ่ึงรวมถึงระดับความตองการทองเที่ยวในประเทศไทย  ซ่ึงไมอาจรับประกันไดวาระดับความตองการ
ทองเที่ยวและจํานวนนักทองเที่ยวที่ใชสนามบินสมุยในอนาคตจะเหมือนเดิมหรือเพิ่มจากปจจุบัน หากรายไดของบางกอกแอรเวยสจากผูโดยสารสายการบิน
ลดลงอาจมีผลกระทบตอความสามารถของบางกอกแอรเวยสในการชําระคาเชาชวงและคาบริการใหแกกองทุนรวมภายใตสัญญาสนามบินสมุย ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

7. การประกันภัย 

ภายใตขอกําหนดของสัญญาสนามบินสมุย บางกอกแอรเวยสจะตองทําประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด (All Risk Insurance) สําหรับทรัพยสิน
ที่เชาโดยระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย และทําประกันภัยครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากสงคราม และการกอวินาศภัย (War 
Risk Insurance) อยางไรก็ดี สถานะทางการเงินของบางกอกแอรเวยสอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญหากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของ
กรมธรรมประกันภัย หรือความเสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงในกรณีดังกลาว อาจมีผลกระทบในทางลบตอสถานะทาง
การเงินของกองทุนรวม 

8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบินและกิจการการบิน 

มีปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอการดําเนินกิจการสนามบินและกิจการการบิน ปจจัยดังกลาวและปจจัยอื่นๆ อาจสงผลกระทบตอรายไดของบางกอก
แอรเวยสอยางมีนัยสําคัญ หรือทําใหตนทุนในการดําเนินกิจการของบางกอกแอรเวยสเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความสามารถของบางกอกแอรเวยสใน
การชําระคาเชาและคาบริการแกกองทุนรวมตามสัญญาสนามบินสมุย  ในกรณีที่มีการผิดสัญญา กองทุนรวมจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายโดยการใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมายและโดยการบังคับหลักประกัน  ซ่ึงหากกองทุนรวมไมสามารถบังคับหลักประกันไดตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่
ระบุไวในขอ 2 (1) (ข) กระแสรายไดของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลงเปนระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลประกอบการของกองทุน
รวม ดังนั้น ปจจัยดังตอไปนี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบินและกิจการการบิน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน
รวม 

(1) การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายสาธารณะ 

รายไดสวนใหญของการดําเนินกิจการสนามบินมาจากกิจกรรมที่อยูภายใตการควบคุมของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  จึงมีความเสี่ยงที่รายไดของ
บางกอกแอรเวยสอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสนามบินสมุยหรือกิจการสายการ
บินบางกอกแอรเวยส และ/หรือการบังคับใชของกฎ ระเบียบ ขอบังคับในปจจุบัน เชน การลดเพดานคาธรรมเนียมการใชสนามบิน หรือเพิ่มจํานวน
ประเภทของการบริการที่อยูภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  ปจจุบัน มีการกําหนดเพดานคาธรรมเนียมที่บางกอกแอรเวยสสามารถเรียกเก็บสําหรับ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน คาธรรมเนียมที่เก็บอากาศยานโดยกรมการขนสงทางอากาศ หากกรมการ
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ขนสงทางอากาศลดเพดานคาธรรมเนียมดังกลาวลง สถานะทางการเงินของบางกอกแอรเวยสอาจไดรับผลกระทบ  นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงของ
ผูบริหารสนามบินหากมีการบังคับกฎ ระเบียบ ขอบังคับทางเศรษฐกิจแกกิจกรรมหรือการบริการซ่ึงปจจุบันมิใชกิจกรรมหรือการบริการภายใตกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับใดๆ รายไดของการดําเนินกิจการการบินก็อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเดินอากาศของรัฐบาล รวมถึง
การใหใชเสนทาง การรักษาความปลอดภัย การตรวจคนเขาเมือง การพัฒนาความปลอดภัยในสนามบิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร 
หรือกฎขอบังคับขององคกรอื่นใด ซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการสนามบินและกิจการการบิน  หากสายการบินหรือสนามบินใดไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูปจจุบันหรือที่ไดบังคับใชใหม อาจถูกปรับหรือยกเลิกใบอนุญาตในการดําเนินกิจการสนามบินหรือกิจการการบิน หรือ
ทั้งสองอยาง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายสาธารณะจะตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด 

(2) ปริมาณผูโดยสารและอากาศยาน 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอรายไดของสนามบิน ไดแก การเดินทางของผูโดยสารและปริมาณของอากาศยานที่ทําการบินและขนาดของอากาศยาน 
จํานวนของผูโดยสารที่มีการใชสนามบินอาจถูกกระทบโดยปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ประชากร การเปลี่ยนแปลงทางรสนิยมและแฟชั่น ตนทุนของสายการบิน (รวมถึงตนทุนคาน้ํามัน) การนัดหยุดงาน อุตสาหกรรมการบิน จํานวนสาย
การบินที่ใชบริการสนามบิน การควบรวมกิจการของสายการบิน การแขงขันจากสนามบินอื่น การแขงขันกับการขนสงในรูปแบบอื่น การแขงขัน
ระหวางสายการบินดวยกันเอง การแขงขันจากจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย ราคาคาโดยสาร อัตราแลกเปลี่ยนเงิน สัดสวนระหวางผูโดยสารใน
ประเทศและระหวางประเทศ การกอการราย ความเสี่ยงทางการเมือง(ตามที่กลาวถึงในหัวขอ 2) และความเสี่ยงของประเทศ รายไดของสนามบินจะ
มาจากคาธรรมเนียม ซ่ึงโดยปกติจะเรียกเก็บจากฐานของน้ําหนักของเครื่องบินและจํานวนของผูโดยสาร ดังนั้น รายไดดังกลาวจึงขึ้นอยูกับจํานวน
ของเครื่องบินที่ทําการบิน ประเภทของเครื่องบินที่มีน้ําหนักแตกตางกันออกไป และจํานวนผูโดยสารซึ่งใชสนามบิน 

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ 

การดําเนินกิจการสนามบินมีความซับซอนและเกี่ยวของกับความเสี่ยงหลายประการ ซ่ึงรวมถึงสภาพอากาศที่เเปรปรวน ปริมาณของเครื่องบิน 
การจราจรทางอากาศ และการอาศัยเคร่ืองมือทางเทคนิค ซ่ึงความสําคัญของปจจัยเหลานี้สามารถเพิ่มขึ้นไดตลอดเวลา และเปนไปไดวาจะเปนผล
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณของผูโดยสารโดยรวม ปจจัยดังกลาวและปจจัยอื่น ๆ อาจกระทบรายไดของบางกอกแอรเวยส ซ่ึงจะกระทบ
ความสามารถของบางกอกแอรเวยสในการชําระคาเชาและคาบริการแกกองทุนรวมภายใตสัญญาสนามบินสมุย 

(4) ความเสี่ยงตอผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

ธุรกิจสนามบินมีความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เชน มลพิษทางเสียง ทัศนวิสัย พันธุพืชและพันธุสัตว เปนตน ดังนั้น การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือขยายสนามบินสมุยที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาจกอใหเกิดการคัดคานจากประชาคมและกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมซ่ึงอาจ
เรียกรองความสนใจจากสาธารณะ และรัฐบาลอาจตองดําเนินการใดๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการผังเมือง 
ซ่ึงอาจจํากัดการพัฒนาสนามบินสมุยในขั้นตอไปและสงผลตอการเพิ่มขึ้นของตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินการของบางกอกแอรเวยส  
นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่บุคคลที่ไดรับผลกระทบอาจจํากัดธุรกรรมของสนามบินสมุยหรือระยะเวลาทําการ หรือผลกระทบตอประชาคมที่อยู
ใกลเคียงโดยใชสิทธิทางศาล หรือดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อใหเปนไปตามที่กลุมคัดคานตองการ 

(5)  การกอการราย 

อุตสาหกรรมการบินระหวางประเทศอยูภายใตการกอการรายเปนครั้งคราว การดําเนินกิจการสนามบินและกิจการการบิน รวมถึงมาตรการปองกัน
การกอการรายซ่ึงบางมาตรการอาจมีผลกระทบตอการเดินทางของผูโดยสาร (เชน การตรวจคนผูโดยสาร หรือการตรวจกระเปาผูโดยสาร) ความคิด
ที่มีเพิ่มขึ้นของการกอการราย อาจนําไปสูมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อาจเพิ่มขึ้นซ่ึงสงผลตอตนทุนที่เพิ่มขึ้นสําหรับสนามบินสมุยและสายการ
บิน (ซ่ึงอาจจะสามารถหรือไมสามารถไดรับคืนจากการเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินของบางกอกแอรเวยส) มีความเสี่ยงที่เหตุการณกอการราย
ที่สําคัญอาจนําไปสูการหยุดทําการบินช่ัวคราวไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศไทยและในโลก ซ่ึงเหตุการณดังกลาวอาจทําใหความตองการ
เดินทางลดลง ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นกับจุดหมายปลายทางบางแหงหรือทั่วโลก เหตุการณการกอการรายอาจนําไปสูตนทุนการประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หรือ
ทําใหจํานวนผูรับประกันภัยลดลง 

มีความเปนไปไดที่สนามบินสมุยหรือเครื่องบินที่จอดที่สนามบินสมุยจะอยูภายใตการกอการราย ไมวากรณีใดก็ตาม มีความเสี่ยงที่ทรัพยสินของ
สนามบินและสายการบินจะเสียหายและมีความเปนไปไดที่ตองระงับการดําเนินกิจการของสนามบินสมุยและสายการบิน 
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9. การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซ่ึงเปนปจจัยที่
กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง 
ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม 

10.  ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงขึ้นอยูกับ ความสามารถของบางกอกแอรเวยสในการชําระคาเชา
และคาบริการตามสัญญาสนามบินสมุย และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
ขอ.2 (1) (ข) เมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญาดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไว ณ ที่นี้ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะ
รักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป  

11. ผลประกอบการจริงของกองทุนรวมอาจแตกตางไปจากผลประกอบการในประมาณการในรายละเอียดโครงการ 

รายงานทางการเงินตางๆ ที่ปรากฏอยูในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงไมใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงานใดๆ ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการลงทุน 
แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงคของผูบริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณที่เกี่ยวของใดๆ) แต
เปนการประมาณการและไมมีการรับประกันวาจะเปนจริงตามนั้น   ซ่ึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสิ่งที่ไดคาดการณไว ณ ที่นี้  อนึ่ง  การประมาณการดังกลาว มีพื้นฐานการคาดการณของกองทุนรวมที่มีอยู ณ ปจจุบัน  การ
วางแผนงาน การประเมิน การตั้งขอสมมติฐาน ออกไปในอนาคต  ซ่ึงมีความเสี่ยงและความไมแนนอนหลายประการแฝงอยู   นอกจากนี้ การตั้งสมมติฐาน
ดังกลาวเปนสิ่งที่ตองใชดุลยพินิจเกี่ยวกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ  การแขงขัน ภาวะตลาด และการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต   ซ่ึง
ในหลายๆ ปจจัยดังกลาวเปนสิ่งที่อยูเหนือความควบคุมของกองทุนรวม  ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ยากหรือเปนไปไมไดที่จะคาดการณไดอยางถูกตอง แมนยํา 
ปราศจากความคลาดเคลื่อน ดังนั้น สมมติฐานภายใตการประมาณการของกองทุนรวมนี้ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ไมถูกตองได 

12. ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีหลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยจะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไม
สอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม  ซ่ึงราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัยๆ  อาทิเชน  ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดใน
ราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม 

13. มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึงกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด 
หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคา
ดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึงกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

14. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 

เนื่องจากกองทุนรวมจะเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมิน
จากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซ้ือ-ผูขาย (bid-offer) 
ซ่ึงปริมาณความตองการของผูซ้ือ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด 
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

15. มูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุนรวมจะลดลงไปตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่คงเหลอื 

กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซ่ึงจะมี
ผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากสวนของเงินลงทุนเริ่มตนและสวนของผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปของเงินปนผล และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย
บาทได 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 
1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทนุ                            (รอยละของมลูคาหนวยลงทุน ) 
      1.1   คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
      - ในการเสนอขายครั้งแรก ไมมี 
 - ในการเพิ่มทุน ไมเกินรอยละ 2 ของราคาที่เสนอขายตอหนวยลงทุน 

1.2 คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ไมมี 
1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไมมี 

2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทนุ (ตามที่จายจริง) 
2.1 คาธรรมเนียมการโอนเงิน เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวนเงินที่โอนเขาบัญชีนั้นๆ 
2.2 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ไมเกิน 50 บาท ตอ 1 รายการ 
2.3 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ไมเกิน 50 บาท ตอ 1 รายการ 
2.4 คาธรรมเนียมการแกไขขอมูลผูถือหนวย* 50 บาท ตอ 1 รายการ 

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**                                                            (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสทุธ)ิ 
      3.1  คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป 
      3.2  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 และไมตํ่ากวา 250,000 บาทตอป 
      3.3  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (registrar fee) ตามที่จายจริง แตไมเกิน 0.10 ตอป 
      3.4  คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี  ตามที่จายจริง 
      3.5  คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย (ครั้งแรก) ไมเกินรอยละ 3.0 ของจํานวนเงินที่จําหนายได 
      3.6  คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ตามที่จายจริง 
      3.7  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
      3.8  คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

3.9 คาธรรมเนียมในการวิเคราะห และศึกษาความเปนไปได 
และความเหมาะสมในการซื้อ เชา หรือจําหนาย 
อสังหาริมทรัพย โอน หรือรับโอนสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 

ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่จะ ซ้ือ เชา หรือ 
จําหนาย จาย โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

3.10 คาธรรมเนียมนายหนาในการซื้อ เชา หรือจําหนาย 
อสังหาริมทรัพย โอน หรือรับโอนสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 

ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่จะ ซ้ือ เชา หรือ 
จําหนาย จาย โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

      3.11คาใชจายอื่นๆ ตามที่จายจริง 
 4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย    
      4.1  ในชวงการเสนอขายครั้งแรก ไมเกินรอยละ 0.5 ตอป และไมเกินกวา 50,000,000 บาท 
      4.2  ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ไมเกินรอยละ 0.5 ตอป 

หมายเหต ุ* ยกเวนในกรณีที่เปนการขอดําเนินการครั้งแรกหรือเปนเหตุผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลของบริษัทจัดการหรือตัวแทน 
                **คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เรียกเก็บดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

 
คําเตือน 
• ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงใน

อนาคต หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขาย
หนวยลงทุน 

• ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

• บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ
ตางๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพ่ือที่บริษัท
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

• ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครอืขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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