หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สมุยบุรี
Samui Buri Property Fund (SBPF)

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ
นอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได
• นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึง
ขอมู ลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผู บริหารอสังหาริมทรั พย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสั งหาริมทรัพ ย
รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และ
เมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน
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รายการลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
ชื่อโครงการจัดการ
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ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

Samui Buri Property Fund

ชื่อยอ

SBPF

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง

อายุโครงการ

ไมกําหนดอายุโครงการ

จํานวนเงินทุนของโครงการ

828 ลานบาท (แปดรอยยี่สิบแปดลานบาท)

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

10.00 บาท

จํานวนหนวยลงทุน

82,800,000 หนวย (หนึ่งรอยแปดสิบลานหนวย)

วันที่ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและ

25 พฤษภาคม 2553

จัดการกองทุนรวม
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คําถามและคําตอบที่นารูเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายไดประจําในรูปคาเชา
กองทุนรวมนี้จึงอาจเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการรายไดประจําที่ขึ้นอยูกับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยผูลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลจากรายไดที่เกิดจากการดําเนินการของอสังหาริมทรัพย และ/หรือกําไรที่อาจไดรับ
จากการขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนอาจขาด
สภาพคลองในการซื้อขาย
2. กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใด และมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร
บริษัทจัดการจะทําการลงทุนโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบไปดวยที่ดินและอาคารโรมแรม ซึ่งปจจุบันมีทางบริษัท
สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัดเปนเจาของทรัพย ปจจุบันเปนที่ตั้งของโรงแรม สมุยบุรี รีสอรท ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณที่ใชในธุรกิจโรงแรม(ยกเวนในสวนของสปอรตคลับ) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอมูลทั่วไปและที่ตั้งของโรมแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท
ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 10775,10779 และ น.ส.3ก. เลขที่ 1274,1275 และ 2035 มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร 0 งาน 27 ตารางวา ตั้งอยู
ที่ เลขที่ 26/24 ซอยวัดหนาพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี
เนื้อที่ใชสอยในอาคาร ประมาณ 15,772.86 ตารางเมตร ติดชายหาดแมน้ํา กวาง 65 เมตร มีสิ่งอํานวยความสะดวก สระวายน้ํา
หองอาหาร สปอรตคลับ ไวบริการนักทองเที่ยวที่มาพัก รวมถึงที่จอดรถยนตซึ่งรองรับรถยนตไดประมาณ 80 คัน ซึ่ง กองทุนรวม
จะลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ในการประกอบธุรกิจกิจการโรงแรม(ยกเวน ในสวนของสปอรตคลับ )
รายละเอียดหองพักของโรงแรม
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

ลักษณะหอง
เดอรลุค
เดอรลุค พูล
สมุย พูล วิลลา
บุรี พูล วิลลา
รวม

จํานวน/หอง
48
12
14
14
88

การตกแตงของโรงแรมเปนลักษณะสถาปตยทรงไทยประยุกต เพื่อสรางบรรยากาศในการพักผอนของนักทองเที่ยว พรอมสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในห องพัก ตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาวทั่ว ไปคือ เครื่องปรับ อากาศ น้ําอุน -เย็ น อางอาบน้ํ า
โทรทัศน ตูเย็น ระบบอินเตอรเน็ทไวรเรสไรสาย
สวนหองพักแบบวิลลาประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนหองพักปกติ แตเพิ่มในสวนของหองรับแขก อางอาบน้ําจากุชชี่
สระวายน้ําสวนตัวหนาหองพัก
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ในสวนกลางของโรงแรมยังมีการตกแตงล็อบบี้สไตลไทยประยุกต และในสวนตาง ๆ ของโรงแรมมีการจัดสวนหยอมดวยตนไม
นานาชนิดเพื่อสรางความรมรื่นใหกับภายในโครงการ ประกอบกับทางโรงแรมมีพื้นที่ติดชายหาด และมีที่นั่งสําหรับเลนน้ําทะเล
และอาบแดด สําหรับนักทองเที่ยวไวคอยบริการ รวมทั้งสระวายน้ําขนาดใหญพรอมหองฟตเนสที่มีอุป กรณออกกําลังกาย
พรอมสรรพซึ่งอยูติดกับชายหาดดวย และภัตตาคารซึ่งมีไวบริการกับแขกที่มาพัก
นอกจากนี้ทางโรงแรม มีหองประชุมสัม มนาไวคอยบริการ จํานวน 3 หอง เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา ทั้ง
บริษัทเอกชน และหนวยงานราชการที่มีความตองการในการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ ดวยสถานที่ที่มีความสะดวกและ
ทันสมัยดวยอุปกรณ
แผนที่ตั้งโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยทกี่ องทุนรวมจะลงทุน
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โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท
ก) โฉนดเลขที่ 10775,10779 และ น.ส.3ก. เลขที่ 1274,1275 และ 2035 มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร 0 งาน 27 ตารางวา ตั้งอยูที่
เลขที่ 26/24 ซอยวัดหนาพระลาน แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169) ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ข) สิ่งปลูกสรางบนที่ดิน ไดแก
- อาคารโรงแรมสูง 3 ชั้น จํานวน 48 หอง พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาที ล็อบบี้ รานอาหาร สระวายน้ํา
- หองพักวิลลาจํานวน 40 หอง
ค) เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณ เพื่อใชในการดําเนินการกิจการ โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท
ราคาซื้อขาย
ราคาซื้อขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณในโรงแรม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 828,000,000 บาท (แปดรอยยี่สิบแปดลานบาท)
1. ราคาประเมินของบริษัท อินเตอรแฟร แอนด คอนซัลแทนท จํากัด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เทากับ 895,000,000.00
บาท (แปดรอยเกาสิบหาลานบาท) โดยใชวิธีรายได (Income Approach) ในการดําเนินการประเมินเปนเกณฑ
2. ราคาประเมินของ บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เทากับ 881,783,000.00 บาท (แปดรอยแปด
สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาท) โดยใชวิธีตนทุน (Cost Approach) ในการดําเนินการประเมินเปนเกณฑ
ทั้งนี้ ราคาซื้อขายที่ดิน อาคาร และเฟอรนิเจอรและอุปกรณในโครงการ และราคาประเมินสามารถสรุปไดดังนี้

บริษัท อินเตอร แฟร แอนด คอนซัลแทนท จํากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
895,000,000

25 พฤษภาคม 2553

ตามวิธีรายได

บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด
ราคา (บาท)
วันที่ประเมิน
881,783,000

7 พฤษภาคม 2553

ตามวิธีตนทุน

ราคาประเมินของ บริษทั อินเตอร แฟรฯ จํากัด ถาปรับตามสัญญาจัดหาประโยชน ซึง่ กองทุนจะไมไดรับรายไดทั้งหมด
ของโรงแรมฯ จะทําใหราคาประเมินลดลงเปน 732,330,000 บาท (สัญญาจัดหาประโยชนที่กองทุนรวม ทํากับ ผูเชา มี
ระยะเวลา 15 ป)
ราคาประเมินของบริษัท โปรแอพไพรซัลจํากัด หากไมรวมทรัพยสินในสวนของสปอรตคลับ ราคาประเมินจะลดลง เปน
869,863,500 บาท
กองทุนรวมจะซื้อทรัพยในราคา 828,000,000 บาท ซึง่ เปนราคาทีส่ ูงกวาราคาประเมินต่าํ สุด (บริษัท อินเตอร แฟรฯ จํากัด
ปรับตามสัญญาจัดหาประโยชน) รอยละ 13.06
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3. วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร และนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย
เปนอยางไร
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เปนการลงทุนโดยการซื้อที่ดินพรอมอาคาร
โรงแรม สมุยบุรี บีช
รีสอรท และระบบสาธารณูปโภคที่ใชประกอบกิจการโรงแรมทั้งหมด จาก บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด ซึ่งเปน
เจาของทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุนครั้งแรก โดยกองทุนรวมจะดําเนินการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินและอาคารดังกลาวตอ
สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของและจะนําที่ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคดังกลาวใหเชาแกบริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท
จํากัด (”ผูเชา”) เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนประกอบกิจการโรงแรมตอไป และจายคาเชาใหแก กองทุนรวมตอไป
ในการนําที่ดิน อาคาร และอุปกรณออกใหเชาแกผูเชาดังกลาว กองทุนรวมจะทําสัญญาใหเชามีกําหนดระยะเวลาการเชา
15 ป โดยผูเชาตองดําเนินการจดทะเบียนการเชา ภายใน 7 วันนับแตวันที่สัญญามีผลใชบังคับ และคาจดทะเบียนการเชาผู
เชาจะเปนผูรับผิดชอบ โดยผูเชามีสิทธิขอตออายุสัญญาเชาออกไปอีกครั้งละ 3 ป โดยผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชาทราบ
ลวงหนากอนสัญญาเชาครบกําหนด 1 ป ทั้งนี้การตออายุสัญญาเชาออกไปนั้น ขึ้นอยูกับ ดุล ยพินิจของผูใหเชา และ
ขอตกลงเรื่องคาเชาระหวางผูเชาและผูใหเชา ทั้งนี้ หากผูเชาผิดสัญญาในขอนี้ ผูเชาตกลงและรับทราบวากองทุนรวมมี
สิทธิเรียกคาเสียหายในสวนของคาเชาที่คาดวาจะไดรับภายใตสัญญาฉบับนี้ (คาเชาตลอด 15 ป ) กองทุนรวมจะไดรับ
รายไดในรูปของคาเชา ดังตอไปนี้
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4 - 5

คาเชาคงที่ในอัตรา 62.00 ลานบาทตอป ค้ําประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย โดย
กําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 62.0 ลานบาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 1
คาเชาคงที่ในอัตรา 64.00 ลานบาทตอป ค้ําประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย โดย
กําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 64.0 ลานบาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 2
คาเชาคงที่ในอัตรา 66.00 ลานบาทตอป ค้ําประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย โดย
กําหนดวงเงินค้ําประกันไมต่ํากวา 66.0 ลานบาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 3
คาเชาคงที่ในอัตรา 67.00 ลานบาทตอป ค้ําประกันดวยหนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย โดย
กําหนดวงเงินค้ําประกันแตละปไมต่ํากวา 67.00 ลานบาท ตออายุทุก 1 ป 6 เดือน

อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะดําเนินการยกเลิกการค้ําประกันสวนตัวและนิติบุคคลตามหนังสือชี้ชวนฉบับเดิม ก็ตอเมื่อผู
เชาไดวางหลักประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย เพื่อประกันการปฎิบัติตามสัญญาเชา โดยขยาย
ระยะเวลาการค้ําประกันของหนังสือค้ําประกันแตละฉบับ จาก 1 ป เปน 1 ป 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเชา 15 ป สําหรับ
ปที่ 4 เรียบรอยแลว
ปที่ 6 – 15 รายไดคาเชาตอปของกองทุนรวมกอนหักคาใชจายกองทุนรวมจะถูกกําหนดโดยสูตรดังตอไปนี้
คาเชาคงที่

+

คาเชาแปรผัน

58 ลานบาทตอปประกัน
(*กําไรขั้นตนของผูเชา – คาเชาคงที)่ x 60%
โดยผูค้ําประกัน
* กําไรขั้นตนของผูเชา = รายไดจากกิจการโรงแรม – คาใชจายของผูเชา
ถากําไรขั้นตนนอยกวาคาเชาคงที่ กองทุนรวมจะไมไดรับคาเชาแปรผัน
ทั้งนี้ สําหรับการเชาในชวงปที่ 6 – ปที่ 15 ผูเชาตกลงค้ําประกันดวยหนังสือสัญญาค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชย โดย
กําหนดวงเงินค้ําประกันแตละปไมต่ํากวา 58.00 ลานบาท ตออายุทุก 1 ป 6 เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาในชวงปที่ 6 –
ปที่ 15
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อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะดําเนินการยกเลิกการค้าํ ประกันสวนตัวและนิตบิ ุคคลตามหนังสือชี้ชวนฉบับเดิม ก็ตอเมื่อผู
เชาไดวางหลักประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย เพือ่ ประกันการปฎิบัติตามสัญญาเชา โดยขยาย
ระยะเวลาการค้ําประกันของหนังสือค้ําประกันแตละฉบับ จาก 1 ป เปน 1 ป 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเชา 15 ป สําหรับ
ปที่ 4 เรียบรอยแลว
นโยบายการกูยมื เงิน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกูยืมเงินเพื่อดําเนินการปรับปรุง ตอเติมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพที่ดีหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม โดย
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อยางไรก็ดี ในปจจุบันกองทุนรวมยังไมมีนโยบายในการกูยืมเงินดังกลาว
4. ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร
เนื่องจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตั้งอยูบนชายหาดแมน้ํา ซึ่งอยูดานเหนือของเกาะสมุย อยูระหวางหาด
บอผุดและหาดบางโพ อยูหางจากสนามบินนานาชาติเกาะสมุย ประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากทาเรือเฟอรรี่เกาะสมุย
ประมาณ 10 กิโลเมตร และหางจากแหลงทองเที่ยวชายหาดเฉวง ประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งชายหาดแมน้ํา เปนชายหาดที่
สวยงามแหงหนึ่งของเกาะสมุยมีลักษณะชายหาดที่ยาว แตไมกวาง โดยโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท มีพื้นที่หนาหาดติด
ทะเลประมาณ 65 เมตร เปนชายหาดที่มีความเปนสวนตัว เงียบสงบเหมาะสําหรับมาพักผอน และตองการความเปน
สวนตัวและยังใกลกับสนามกอลฟสันติบุรี สมุย สนามกอลฟชื่อดังที่จัดแขงการแขงขันระดับชาติเปนประจําทุกปและเปน
ที่ชื่นชอบของนักกอลฟทั่วโลก โดยอยูหางจากโรงแรมฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร
ภาพรวมการลงทุนและการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวมสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้
นักลงทุน

จายผลตอบแทนใหนักลงทุน

บจก.สมุยบุรี บีชรีสอรท
เจาของ
อสังหาริมทรัพย
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ขายทรัพยใหกองทุน

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย
สมุยบุรี
(SBPF)

ใหเชาทรัพยเปนระยะเวลา 15 ป
โดยผูเชามีสิทธิขอตออายุสัญญา
เชาออกไปอีกครั้งละ 3 ป

บจก สมุยบุรี บีช รีสอรท
ผูเชาอาคาร

ชําระคาเชาใหกองทุนรวม
โดยค้ําประกันคาเชาคงที่
เปนระยะเวลา 6 ป
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5. กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร
ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชากองทุนรวมจะจัดใหมีการเอาประกันความเสี่ยงภัย (Property All Risks) และประกันความ
เสี่ยงภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และประกันภัยความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม (Public Liabilities) บริษัท สมุย
บุรี บีช รีสอรท จํากัด ในฐานะผูเชาทรัพยสินจากกองทุนรวม จะทําการประกันในทรัพยสินที่เชา ในสวนที่กองทุนรวม
เปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง อยางเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะของการดําเนินธุรกิจโรงแรมและ
ลักษณะการบริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยพึงกระทํา เพื่อคุมครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิด
แกทรัพยสินที่เชาโดยตองระบุชื่อกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยสินที่เชา
โดยผูเชาตองเปนผูรับภาระคาใชจายเอง
6. ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเปนอยางไร ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือการเชาใน
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน และหากตอมาผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดทีด่ ินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนบอกเลิกสัญญาโดยมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว
ไมมีผลกระทบในเรื่องดังกลาว เนื่องจากกองทุนรวมเปนผูม ีกรรมสิทธิใ์ นที่ดนิ และอาคารสิ่งปลูกสราง
7. รายชื่อหรือลักษณะผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนและสัดสวนเทาใด
ในกรณีการจองซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม
ครั้งแรกใหกับผูจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนไมนอยกวา 250 ราย โดยแบงลักษณะประเภทของผูจองซื้อหนวยลงทุน
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
(1)

(2)

ผูลงทุนกลุมที่ 1 บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
เสนอขายทั้งหมดใหแกผูจองซื้อพิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว
ผูลงทุนกลุมที่ 2 บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย
ทั้งหมด ใหแกผูจองซื้อทั่วไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 2 (ผูจองซื้อทั่วไป) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนํา
หนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป มาเสนอขายและจัดสรรใหกับผูจองซื้อพิเศษได และในกรณีที่มี
หนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไป เหลือจากการจองซื้อโดยผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษ บริษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือดังกลาวใหกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวได
8. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากกองทุนรวมในรูปของเงินปนผล ซึ่งกองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 ครั้ง
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(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมนอย
กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจํารอบปที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(2)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได

ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะทําได ก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนไมทําใหกองทุนรวมเกิดผลการ
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป อนึ่ง กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้ เนื่องจากกองทุนรวมนี้มีการซื้อขายหนวยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจไดรับสวนตางที่เพิ่มขึ้นของมูลคาของหนวยลงทุนอีกดวย
ทั้งนี้ หลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น
9. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภค
และบริโ ภค ราคาอสังหาริมทรัพ ย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และ
หนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน และภาวะตกต่ําทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลอดจนความผันผวนทางการเมืองและการชุมนุมประทวง สงผลกระทบตอการลดลงการทองเที่ยว
ในประเทศไทยซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดของโรงแรม เนื่องจากอัตราการเขามาทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวตางประเทศลดลง และอัตราการเขาพักของโรงแรมลดลง และผลการดําเนินงานของกองทุน ราคาซื้อขาย
หนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย โดยราคาของหนวย
ลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการ ซึ่งเปนปจจัยที่
กองทุนไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอ
นําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และ
นโยบายอื่นใดของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูลงทุน ไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน
10.

การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสีย่ งแตกตางกันอยางไร
การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจาย
การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ
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11.

บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมิน
คาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกับเจาของ หรือ
ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร
บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบ ริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจดั การกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษทั ประเมิน
คาทรัพยสนิ ทีป่ รึกษา ผูบ ริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว ไมมีความสัมพันธกบั เจาของ
หรือผูใหเชา ผูโ อนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนแตอยางใด
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คําถามและคําตอบที่นารูเกีย่ วกับขอมูลอื่นทีเ่ กี่ยวของกับ
วิธีการลงทุนในหนวยลงทุน สิทธิของผูลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม
1. วิธีการซื้อขายหนวยลงทุน เปนอยางไร
การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปดบัญชีกองทุนรวม
ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขาย จัดสงหนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ พรอมกับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายที่ใชในการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ คูมือผูลงทุน คําขอเปดบัญชีกองทุนรวม
(เฉพาะผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม) คําสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขาย ในวันและเวลาทําการ
เงื่อนไขการจองซื้อหนวยลงทุน
(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือ ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดตามวัน เวลาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ํากวา
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
(2) ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาซื้อหนวยลงทุน จนเต็ มตามจํานวนที่จองซื้อใหแก บริษัท จัดการ ผู จัดจําหนาย หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและใบจองซื้อ
หนวยลงทุนใหครบถวนถูกตองและชัดเจน
(3) กรณีมีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือ
หนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคํา
ขอเปด บัญชีก องทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ดีหากผูจองซื้อ
ประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง
(5) สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน
(6) เนื่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ ที่ใด โดยผู
จองซื้อสามารถเลือกที่จะ
- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขา
ฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ
หรือ
- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับ
การจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในนามของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ
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การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชี ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จอง
ซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไว เพื่อการรับชําระเงินซื้อหนวยลงทุน โดยระบุชื่อ
ที่ อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดาน หลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชน
ของผูจองซื้อหนวยลงทุน
กรณีจองซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ให บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง

กอน

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน
พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถามี) จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงินธนาคารซึ่งไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุ ผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อ หนวยลงทุนทําการจองซื้อหนวยลง
ทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได
ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ ลวงเลยจากชวงระยะเวลาการเสนอขายไป
แลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น
(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบ
หนี้กับบริษัทจัดการไมได
(5) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลวจะเพิก
ถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการ
เปนกรณี พิเศษ
(6) บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการ
รับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวทั้งหมดจะนําเขาเปนผล ประโยชนของกองทุน
การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตางๆ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดดังตอไปนี้
(1) จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปไดไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเวน
แตเปนกรณีที่ไดรับการยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย
(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวาหารอยลานบาท
(4) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับการยกเวนจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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(5) มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุ
ไวในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบตามกรณีตามขอ (1) – (5) ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับ
จากการขายหนวยลงทุนใหแก ผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน ว ยลงทุ นนั้ น ตามสั ด ส ว นของเงิ น ค า จองซื้ อ หน ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท ไม ส ามารถดํ า เนิ น การคื นเงิน และ
ผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเอง ใหบริษัทชําระดอกเบี้ย
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ก ารจองซื้ อหน ว ยลงทุ นนั้ น มี ผ ลทํ า ใหจํ า นวนหนว ยลงทุ น ของกองทุน เกิ น กวา จํา นวนหนว ยลงทุ น ของ
โครงการตามที่ ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวาจํานวนหนวย ลงทุนที่เสนอขาย
(2) กรณีที่บุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใด หรือเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน ประสงคจะจองซื้อ
หนวยลงทุนรวมกันเกินกวา หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด
(3) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมครบถวน
(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน
เปนตน
(5) ในกรณีที่ บริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุน อาจมีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของ
มูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนได หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจจะไมเปนไปตามกฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
(6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจ
กอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนเปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาผล
ประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ
เปนหลัก
(7) กรณีที่มีบุคคล หรือ กลุมบุคคลใดที่ตองการซื้อหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของหนวยลงทุนที่ออกขายทั้งหมด
เวนแตเปนบุคคล หรือ กลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนจากสํานักงานกลต.
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เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี
ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมากอนจะตองเปด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/
หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จนครบถวน
เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป (บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตาง ประเทศ) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
2. กรณีนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ
- ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองความถูกตอง และ
- หนัง สื อมอบอํ า นาจกระทํ า การ สํา หรับ กรณีที่ มี การมอบอํ า นาจใหผูอื่ น กระทํ า การแทน พรอ มสํ า เนาบัต ร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการ เปน ฉบับสําเนา เอกสาร
ฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดยผูมอบอํานาจดวย และ
- บัตรตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือเอกสารอื่นใดที่บ ริษัท จัด การยอมรับหรือกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต
3. กรณีบุคคลตางดาว
- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถิ่นที่อยูและ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการจะ
เห็นสมควร
หมายเหตุ
1.
-

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท
- ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลง และขอกําหนดตาง ๆ ตามที่ไดระบุไวใน
โครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตาง ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไดประกาศกําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา
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การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลวผูถือหนวยลงทุนจะสามารถ
ทําการซื้อ/ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ/ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย” ไดโดยปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และ วิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงกําหนดเวลา
ดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน
ในกรณีของผูลงทุนตางดาวทางบริษัทจัดการ ในฐานะนายทะเบียน มีขั้นตอนการควบคุมดังนี้
1. การตรวจสอบหนังสือเดินทาง
2. ออกใบหุน เลขที่ จํานวนหุน และมูลคาหุนใหแกผูลงทุนตางดาว
3. กรณีซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยฯ หากมีการโอนหนวยลงทุนจะตองแจงใหนายทะเบียนทราบ
4. กรณีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อมีการซื้อขายทางตลาดหลักทรัพยจะทําเรื่องสรุปมาใหนายทะเบียนเพื่อ
ดําเนินการแกไขขอมูลและตรวจสอบสัดสวนการถือหุนของผูลงทุนตางดาว
2. การจัดสรรหนวยลงทุนกระทําโดยวิธีใด และมีขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนอยางไรบาง
(1) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะตองจัดสรรไมเกิน
รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(2) หากผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดบริษัทจัดการหรือบริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลือออกจัดสรรใหผูลงทุนกลุมที่ 2
(3) การจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 จะทําโดยใชหลัก "Small Lot First" โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อ
มากกวา 1 ใบจองซื้อตอ บริษัทจัดการ บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน บริษัท
จัดการสงวนสิทธิพิจารณานําใบจองซื้อดังกลาวมารวมกันและจัดใหเหลือเพียงใบจองเดียว โดยใชหลักการจัดสรร
ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดกอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000
บาทใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ วนเปนรอบๆ จนกวาจะครบตาม
จํานวนเงินทุนของโครงการที่เปดเสนอขายซึ่งไมรวมถึงจํานวนหนวยลงทุนที่ผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อ หากในการ
จัดสรรเพิ่มทุก 1,000 บาท ไมสามารถจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ดังกลาวทุกรายในรอบใด บริษัทจัดการหรือ
บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ตามหลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร
(4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนไมสามารถจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดได บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวย
ลงทุนจะจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ตามหลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร
(5) ผูจองซื้อรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อหรือนอยกวาที่จองซื้อไวตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรจาก
บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนโดยไมเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อ และยินยอมรับคืนเงินใน
กรณีที่ไมไดรับการจัดสรร
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(6) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามใบจองซื้อหนวยลงทุนในกรณีที่
บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบในอนาคตตอการลงทุนของกองทุน
รวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดย
ไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นทันทีที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของผูจองซื้อ
ในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตาวดาวไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เนื่องจากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใน
ลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
(2) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับ
พื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หอง
ชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น
การจัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนรวม จะเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
3. ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
มีอะไรบาง
1. ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัท จัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการ
ขอมติ
2. ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้น
เฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่
เขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4. ชองทางใดบางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกีย่ วกับมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคา
ทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จ
ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี
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5. ชองทางและวิธีการรองเรียน กระทําไดอยางไรบาง
ผูลงทุนสามารถรองเรียนโดยผานทาง
1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ที่อยู : เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 02-686-9500 โทรสาร 02-657-3167
2. ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพ
ที่อยู : เลขที่ 339 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอรเชนจ21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 02-788-2000
6. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะดําเนินการอยางไร
ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
7. ใครทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ไดแก ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
8. ใครทําหนาที่เปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม
บริษัทประเมินคาทรัพยสนิ ไดแก
1. ชื่อ
:
ที่อยู
:

2.

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

ชื่อ
ที่อยู

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:
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บริษัท อินเตอร แฟร แอนด คอนซัลแทนท จํากัด
1340 ซอยอินทามระ 26/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0 2693 9431, 0 2693 9454
0 2693 7858
บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด
90/348, 90/350 โครงการบุษราคัมเพลส ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แยก 18
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2276 2626-9
0 2276 2624-5
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9. ใครทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
ไมมี
อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่นิติบุคคลดังกลาวจะตอง
มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
10. ใครทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม โดยที่บุคคล
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด
11. ใครทําหนาที่เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ผูที่ทาํ หนาที่เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม ไดแก บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จํากัด
12. ใครทําหนาที่เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้ง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะเปดแผยในเว็ปไซดของบริษัทจัดการ
13. ใครทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของกองทุนรวม
ผูที่ทาํ หนาที่เปนผูส อบบัญชีของกองทุนรวม ไดแก
ก)

นาย บุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ
ที่อยู : บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 706 อาคารเจาพระยาทาวเวอร เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม.10500 โทรศัพท 0-2630-7500 แฟกซ 0-2630-7506

ข)

นาย เมธี รัตนศรีเมธา
ที่อยู : บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 706 อาคารเจาพระยาทาวเวอร เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม.10500 โทรศัพท 0-2630-7500 แฟกซ 0-2630-7506

ค)

นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา
ที่อยู : บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 706 อาคารเจาพระยาทาวเวอร เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม.10500 โทรศัพท 0-2630-7500 แฟกซ 0-2630-7506

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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รายการความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปจจัยมหภาคอื่นๆ
โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากผูเขา
พักจะเปนผูที่มีทั้งคนไทยและนักทองเที่ยวตางประเทศ นอกจากนี้ โรงแรมอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
จากปจจัยมหภาคอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การเพิ่มคาเงินบาท
มุมมองในทางลงของชาวตางประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ
ประทวง หรือการปดลอม หรือการแพรระบาดของโรคหวัด 2009 โรคไขหวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนิน
กิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม
2) ความเสี่ยงของความสามารถในการชําระคาเชาแกกองทุนรวมของผูเชา
2.1) ความสามารถของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด ในการชําระคาเชา
งบการเงินของ
บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด
รายได
คาใชจายในการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ทุน
ขาดทุนสะสม

2550
(ลานบาท)
37.58
(33.09)
(15.18)
(18.81)
(29.51)
403.25
344.30
150.00
(91.05)

2551
(ลานบาท)
40.81
(42.36)
(14.00)
(24.00)
(39.55)
389.13
369.73
150.00
(130.60)

2552
(ลานบาท)
38.83
(35.70)
(10.07)
(24.92)
(31.86)
456.49
328.95
290.00
(162.46)

หมายเหตุ งบการเงินป 2550 และ 2551 เปนงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี
งบการเงินป 2552 เปนงบการเงินที่บริษัทจัดทําเพื่อสงผูตรวจสอบบัญชี

ขอมูลตัวเลขตามตารางที่ 1 สะทอนภาพรายไดจากทรัพยเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากผลประกอบการในป 25502552 เกิดจากการเปดบริการในบางสวน เพื่อทดสอบการดําเนินการของโรงแรม ในขณะตระเตรียมกลุมเจาหนาที่
และผูบริหารโรงแรมมืออาชีพและพนักงานเพื่อมาดําเนินการ ซึ่งจากรายได ในป 2550 -2552 เกิดขึ้นจากการเปด
บริหารในบางสวน โดยมีการเปดบริการเพียง 40-50% จากจํานวนหองพักทั้งหมด ซึ่งรายไดที่แสดงนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเปดบริหารเต็ม 100% แลว นัน้ รายไดของบริษัทนาจะเพิ่มขึ้นอยางนอย 40%
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3) ความเสี่ยงจากการค้ําประกัน
3.1)

เงื่อนไขหนังสือค้ําประกันคาเชาระยะเวลา 15 ป โดยตออายุแบบปตอป สําหรับปที่ 1 ถึง ปที่ 3 และตออายุ
ทุก 1 ป 6 เดือน สําหรับปที่ 4 ถึง ปที่ 15 ดังนั้นผูล งทุนจึงตองพิจารณาปจจัยพืน้ ฐานธุรกิจของอุตสาหกรรม
โรงแรมในเกาะสมุยและความสามารถในการบริหาร ธุรกิจของ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอรท จํากัด โดย
รายละเอียดของการค้ําประกันคาเชามีดังตอไปนี้
ผูเชา จะตองค้ําประกันรายไดคาเชา โดยการจัดหาหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ตาม
รายละเอียด ดังนี้
ปที่ 1
จํานวน 62
ลานบาท
ปที่ 2
จํานวน 64
ลานบาท
ปที่ 3
จํานวน 66
ลานบาท
ปที่ 4-5
จํานวน 67
ลานบาท
ปที่ 6 – 15
จํานวน 58
ลานบาท
มาค้ําประกัน แบบปตอป สําหรับปที่ 1 ถึง ปที่ 3 และตออายุทุก 1 ป 6 เดือน สําหรับปที่ 4 ถึง ปที่ 15 เปน
ระยะเวลา 15 ป เพื่อเปนหลักประกันรายไดคาเชาใหกับกองทุน จึงมีความเสี่ยงที่ทางธนาคารอาจจะไมออก
หนังสือค้ําประกันใหกับผูเชาในปใดก็ได
อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะดําเนินการยกเลิกการค้ําประกันสวนตัวและนิติบุคคลตามหนังสือชี้ชวนฉบับ
เดิม ก็ตอเมื่อผูเชาไดวางหลักประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย เพื่อประกันการปฎิบัติตาม
สัญญาเชา โดยขยายระยะเวลาการค้ําประกันของหนังสือค้ําประกันแตละฉบับ จาก 1 ป เปน 1 ป 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาการเชา 15 ป สําหรับปที่ 4 เรียบรอยแลว

3.2) การบริหารความเสี่ยงของการค้ําประกัน
3.2.1 มูลคาของทรัพยทใี่ ชค้ําประกัน
หนังสือค้ําประกัน : มีมูลคาตามหลักประกันทีผ่ ูเชาจะไดดาํ เนินการค้ําประกันไวกบั ธนาคารพาณิชย
ตามวงเงินค้ําประกันตามขอ 3.1.1 ผูจัดการกองทุนสามารถเรียกเงินจากหลักประกัน คือ หนังสือค้ํา
ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ตามขอ 3.1.1 ในกรณีผูเชาไมสามารถชําระคาเชาขั้นต่ําตามทีก่ ําหนด
ไว
4) ความเสีย่ งทางการเมือง
ผลกระทบทางด า นการเมือ งอั น เนื่ อ งมาจากเสถี ย รภาพของรั ฐ บาล จากการมี ก ารรวมตั ว ประท ว งรั ฐ บาลของ
ประชาชนบางสวน อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอการดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท สภาวะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผูเชา ซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานกองทุนรวมดวย ทั้งนี้ จึง
ไมสามารถรับรองไดวา สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงแรม สมุยบุรี บีช
รีสอรท สภาวะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผูเชาและการเติบโตของกองทุนรวม
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5)

ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม
การประกอบกิ จ การธุ ร กิ จ โรงแรมนั บ เป น ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ เชน ธุรกิจศูนยการคา อาคารสํานักงานใหเชา เปนตน เนื่องจากการประกอบกิจการ
โรงแรมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายดาน รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้น การที่
กองทุนรวมมีการใหเชาทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อใหผูเชานําทรัพยสินไปประกอบกิจการโรงแรมและหากผูเชา
ตามสัญญาเชาไดรับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผูเชาไมสามารถชําระคาเชาไดตามที่
กําหนดหรือคาเชาผันแปรที่ไดไมเปนไปตามที่กองทุนรวมคาดการณไว อาจสงผลกระทบแกผลประกอบการของ
กองทุนรวมได

6) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจาก สภาวะตลาดของการทองเที่ยวในจังหวัดภาคใต การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนโรงแรมในเกาะสมุย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนโรงแรมหรือที่พัก การที่มีจํานวนโรงแรม
หรืออาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจะสงผลทําใหอุปทานเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันในการจัดหาผูเชาหองเพิ่มขึ้น
7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมในรูปแบบของโครงการ
โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความนิยมของ
นักทองเที่ยว เพราะหากพฤติกรรมของผูบริโภคลักษณะมุงเนนการเขาถึงธรรมชาติซึ่งแตกตางจากโครงการ อาจ
สงผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวที่มาใชบริการในโครงการ หากโครงการไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ หรือภาพลักษณของโครงการไดทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
8) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือเหตุการณสึนามิ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือเหตุการณสึนามี อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม
บอยนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสิน
ของกองทุนรวมแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนรวม
อยางประเมินคาไมได อยางไรก็ตามกองทุนรวมไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายในทรัพยสินของโครงการ
ที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ เช น แผ น ดิ น ไหว หรื อ เหตุ ก ารณ สึ น ามิ อุ บั ติ ภั ย และการก อ วิ น าศกรรมไว สํ า หรั บ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
นอกจากนี้ การซอมแซมที่จําเปนใดๆ เพื่อแกไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพยอาจมีคาใชจายสูงและตองใช
เวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดในจนวันที่มีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาดังกลาว ซึ่งทําใหการ
ดําเนินงานของโรงแรมหยุดชะงัก ดังนั้นเหตุการณรายแรงและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตออสังหาริมทรัพยอาจ
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดจัดใหมีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมีความคุมครองและวงเงิน
ประกันภัยที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะการใชงานสอดคลองกับการใช
งานของอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
ข.) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยผูจัดการกองทุนรวมไดจัดใหมีการทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย
นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (Due Diligence) การประเมินของผูประเมินราคาอิสระของ
อสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อยางไรก็ตามการตรวจสอบดังกลาวแมกระทําโดยผูมีตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเปนการกระทํา
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ แล ว ก็ ต าม ผู ต รวจสอบดั ง กล า วข า งต น รวมถึ ง ผู จั ด การกองทุ น ไม ส ามารถประกั น ได ว า
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อสังหาริมทรัพ ยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองทุกประการ ทั้งนี้ เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวม
ไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา และที่ปรึกษา
กฎหมาย
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม หรือมีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีไมอาจคาดหมายได หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมไมสามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได อีกทั้งไมสามารถ
ประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม นอกจากนี้มูลคาของทรัพยสินทางบัญชีของกองทุนรวม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตหากมุมมอง
ของผูประเมินราคาทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะมีผลกระทบตอมูลคาทางบัญชีของทรัพยสิน ทั้งนี้ กองทุนรวม
จะตองดําเนินการใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินและมีการเปลี่ยนบริษัทประเมินคาทรัพยสินตามรายละเอียดที่กําหนด
โครงการ
2) ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม
การจายเงินปนผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยู
กั บ ป จ จั ย ต า งๆ เช น สภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและต า งประเทศ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การของผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย ตนทุนคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงาน การแขงขันจากโครงการอื่น
การเปลี่ยนแปลงของขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย เปนตน การจายเงินปนผลของกอบทุนจะถูก
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยคาเชาดังกลาวขึ้นอยูกับความสามารถของผูเชาในการชําระคาเชาตาม
สัญญาเชา และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่
ระบุไวขางตนเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนั้น ความผันผวนของคาเชาแปรผันอาจสงผลใหผูลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ
เงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไว ณ ที่นี้ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่ม
การจายเงินปนผลในปตอๆ ไป
3) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ไดจากการทําประกันภัยอสังหาริมทรัพยอาจไดไมครบตามคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชาที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะใหผูเชาทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผูเชา
เปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเชา โดยระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
นอกจากนี้ กองทุนรวมจะใหผูเชาจัดใหมีการทําประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุ ด
บกพรองของทรัพยสินที่ลงทุนอีกดวย
อยางไรก็ดีหากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือความเสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่
ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือกองทุนไมสามารถเรียกเงินประกันไดครบถวนตามกรมธรรม ซึ่งในกรณีดังกลาว
อาจมีผลกระทบในทางลบตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทําใหรายไดในอนาคตของอสังหาริมทรัพยนั้นไม
เปนไปตามประมาณการ ในกรณีดังกลาวกองทุนรวมอาจไดรับความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ไดจากการ
ประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายไดไมทั้งหมด
นอกจากนี้ความเสี่ยงบางอยางอาจไมสามารถทําประกันภัยคุมครองได หรือคาเบี้ยประกันอาจจะสูงมากจนไมมีความ
คุมคาทางเศรษฐกิจที่จะทําการประกันเพื่อคุมครองความเสี่ยงในกรณีดังกลาว ในกรณีที่เกิดความเสียหายในสวนที่ไมได
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รับความคุมครองหรือความเสียหายดังกลาวมีมูลคามากกวาวงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไมสามารถเรียกเงินประกันได
ครบถวนตามกรมธรรมกองทุนรวมอาจจะตองมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น ทําใหรายไดในอนาคตของอสังหาริมทรัพยนั้นไม
เปนตามประมาณการ
4) ความเสี่ยงจากการที่ผลการดําเนินงานที่แทจริงและทรัพยสินของกองทุนรวมอาจแตกตางจากประมาณการที่ไดระบุไว
รายงานทางการเงินตางๆ ที่ปรากฏอยูในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ ซึ่งไมใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงาน
ใดๆที่เกี่ยวของกับวัต ถุประสงคในการลงทุน แผนงานอื่นๆและวัตถุประสงคของผูบ ริหารสําหรับการดําเนินการใน
อนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐานหรือการคาดการณที่เกี่ยวของใดๆ ) แตเปนการประมาณการและไมมกี าร
รับประกันวาจะเปนจริงตามนั้น เชน การประมาณการรายได คาใชจายของกองทุนรวมขึ้นอยูกับขอสมมติฐานหลายขอซึ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงได ซึ่งสมมติฐานเหลานี้มีความไมแนนอนและอยูเหนือการควบคุมของกองทุนรวมเชนการลดลงของ
นักทองเที่ยว และอัตราคาเชาที่ลดลง เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม
ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสิ่งที่ได
คาดการณไว ณ ที่นี้
5) ความเสี่ยงดานภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในอนาคต
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิ
การเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่
กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑตางๆ
ในเรื่องภาษีจากผลการดําเนินงาน ในเรื่องภาระภาษีอื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือเกี่ยวกับภาระภาษีของเงิน
ปนผลที่ผูถือหนวยไดรับจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ
แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่งของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต อันเปนเหตุการณที่
ไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจจะสงผลกระทบทางดานลบตอผลประกอบการและมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนรวมและผูลงทุนได รวมถึงอาจทําใหภาระภาษีของผูถือหนวยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
6) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อตองมีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยลักษณะนี้แตละแหงจะตองมีการซอมแซมและปรับปรุงใหดูใหม ทันสมัย
และสอดคลองกับรูปแบบความตองการของลูกคาอยูเสมอ เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง โดยปกติการ
ปรับปรุง หรือการซอมแซมบํารุงรักษาประจําปจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเวนใน
กรณีที่เปนการปรับปรุงซอมแซมใหญ การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในของโรงแรมและ
อาคารที่พักอาศัย ซึ่งปกติจะดําเนินการทุกๆ 5-7 ป หรือเปนการเปลี่ยนงานระบบสําคัญของโครงการ ซึ่งปกติจะดําเนินการ
ทุกๆ 20 ป โดยประมาณการปรับปรุงดังกลาวจะดําเนินการเปนสวนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตองการปรับปรุงเทานั้น ดังนั้น
ผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการปรับปรุง หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับการรบกวน
จากการปรับปรุง
อยางไรก็ตาม การปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละครั้ง ผูบริหารโรงแรมจะมีการวางแผนเพื่อใหเกิดผลกระทบตอลูกคา
นอยที่สุดและจะตองศึกษาผลกระทบตอรายได และผลตอบแทนที่ไดรับทุกครั้งกอนดําเนินการ นอกจากนี้ ในระหวาง
ระยะเวลาที่มีการปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละครั้ง ผูเชายังคงตองชําระคาเชาอัตราคงที่ใหแกกองทุนรวม เวนแตการ
ปรับปรุงซอมแซมใหญดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุการณที่เปนเหตุสุดวิสัย
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7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต
ตามกฎหมายแลวใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะตองมีการตออายุทุกๆ 5 ป หากใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมของผูเชาถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ หรือผูเชาไมสามารถดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรม (บางสวน หรือ ทั้งหมด) อาจจะทําใหมีผลกระทบในทางลบตอผูเชา กลาวคือจะทําใหผูเชาไมสามารถประกอบ
กิจการดําเนินกิจการโรงแรม (บางสวนหรือทั้งหมด) ตอไปได และอาจทําใหผูเชาไมสามารถชําระคาเชาใหแกกองทุนรวม
และ/หรือ ทําใหรายไดของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่คาดการณ และอาจเปนผลใหผูเชาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
และหนาที่ภายใตสัญญาเชาได ทั้งนี้ กฎเกณฑ หรือ ขอบังคับตางๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการขอตอใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตซึ่งอาจจะทําใหการขอตอใบอนุญาต
ลาชา หรืออาจจะไมสามารถตอใบอนุญาตได ซึ่งในกรณีดังกลาวกองทุนรวมอาจพิจารณายกเลิกสัญญาเชาโดยนําอาคาร
โรงแรม และ/หรือบานพัก(วิลลา)บางสวนหรือทั้งหมดในโครงการมาดําเนินการหาผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ได เชน
อาคารที่พักอาศัยแบบเชาระยะยาว หรือ สามารถนําอาคารโรงแรม และ/หรือบานพัก(วิลลา)ดังกลาวแยกขายเปนหลังๆ ได
8) ความเสี่ยงจากการไมสามารถตกลงในเงื่อนไขการตอสัญญาเชาหลังจากพนระยะเวลา 15 ป แรก
ในการที่กองทุนรวมและผูเชาไมสามารถตกลงในเงื่อนไขการตอสัญญาเชาที่จะตองมีการตอสัญญาเชาเมื่อสัญญาสิ้นสุด
ในปที่ 15 และ/หรือ ทุกๆ 3 ปหลังจากนั้น ในกรณีดังกลาวอาจจะมีผลใหกองทุนรวมตองดําเนินการเลิกสัญญาเชากับผูเชา
ดังนั้นเพื่อเปนการลดผลกระทบดังกลาว กอนการลงทุนทางโรงแรมฯ จะจัดใหผูบริหารโรงแรม ใหสิทธิแกบริษัทบริหาร
โรงแรมรายใหม ที่กองทุนรวมเห็นวาเหมาะสม และแตงตั้งเขาบริหารโรงแรมทดแทนผูเชารายเดิม ภายใตขอตกลงและ
เงื่อนไขซึ่งอาจไมเหมือนเดิมในสัญญาบริหารโรงแรม แตตองเปนประโยชนตอกองทุนรวม
9) ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเชาของผูเชา
การที่ผูเชาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาเชาได จะเปนเหตุเลิกสัญญาและกองทุนรวมจะมีสิทธิ
ที่จะเลิกสัญญาเชาได ทั้งนี้กองทุนรวมอาจจะตองดําเนินการหาผูเชารายใหม ถาหากกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชาราย
ใหมไดภายในเวลาอันควร หรือไมสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาเชาฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปน
ประโยชนตอกองทุนรวมได กระแสรายไดของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม
10) ความเสี่ยงจากการที่ผูเชาและ/หรือเจาของไมปฏิบัติตามสัญญาของผูบริหารโรงแรม
ผูเชาอาจมีความเสี่ยงในการที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไมสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในจํานวนที่เพียงพอตามที่
ผูบริหารโรงแรมเห็นวาเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผูบริหารโรงแรม และอาจเปนเหตุใหผูเชาผิด
สัญญาบริหารโรงแรม
การยกเลิกสัญญาระหวางผูบริหารโรงแรมกับผูเชาอาจเกิดขึ้นได หากผูบริหารโรงแรมและ/หรือผูเชา ฝายใดฝายหนึ่งไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญานั้นๆ (หรือคูสัญญาอาจจะตกลงยกเลิกสัญญาดวยความสมัครใจทั้ง
สองฝาย) อันเปนเหตุใหผูเชาตองหาผูบ ริหารโรงแรมรายใหมถึงแมบ ริษัทจัดการเชื่อวาผูเชาจะสามารถหาผูบ ริหาร
โรงแรมรายใหมแทนไดในระยะเวลาอันควร เนื่องจากมีผูบริหารโรงแรมมืออาชีพอยูเปนจํานวนมากทั่วโลก และนาจะมี
ผูบริหารโรงแรมรายอื่นหลายรายที่ตองการเขามาเปนผูบริหารโรงแรมนี้อันเนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตั้งของ
โครงการ อยางไรก็ดี ในระหวางที่เจรจาและติดตอกับผูบริหารโรงแรมรายใหมนั้นกระแสรายไดของกองทุนรวมอาจ
หยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม
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11) ราคาของหนวยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
หนวยลงทุนจะจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีการซื้อ
ขายในราคาที่ต่ํากวาหรือสูงกวาราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ความตองการซื้อหรือขายหนวยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เปนตน
12) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับ หากมีการจําหนายทรัพยสิน
ออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่
ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสิน
ออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
13) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง
เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพคลองใน
การซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer)
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน สภาวะการซื้อขายหลักทรัพย ปริมาณความ
ตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง นอกจากนี้ การที่
กองทุนรวมมีขนาดการจดทะเบียนที่ต่ํากวา 2,000 ลานบาท อาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุน
และราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของหนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกตางมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (NAV)
อยางมีนัยสําคัญ
14) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่เชาของผูเชาซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
จัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม
(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได
นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะนํา โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ออกหาประโยชน
โดยการนํา ออกให เช า ทั้ง โครงการภายใตสัญ ญาเช า ที่ มี ส าระสํ าคั ญ เกี่ ย วกั บ ค า เชา ที่ ก องทุน รวมจะได รั บ
ดังตอไปนี้
(ก) กองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบคาเชาคงที่ ตามที่กําหนดไวในสรุปสาระสําคัญของสัญญาเชา
ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก และ คาเชาแปรผัน ที่จะไดจากผูเชา ภายใตสูตรการคํานวณที่กําหนดใน
สัญญาดังกลาว
(ข) ในกรณี ที่ ผู เ ช า แสดงให ก องทุ น รวมเห็ น ได ว า มี เ หตุ ก ารณ ใ ดๆ ที่ สง ผลกระทบต อ อุ ต สาหกรรมการ
ทองเที่ยวของประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ ไขหวัดนก ไขหวัด2009 โดยเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเปนกรณี
ชั่วคราว กองทุนรวมจะใชดุลยพินิจพิจารณาให ผูเชาอาจชําระคาเชาใหแกกองทุนรวมในจํานวนที่นอยกวา
อัตราคาเชาคงที่
หากเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกรณีถาวร กองทุนรวมและผูเชาจะเจรจากันเกี่ยวกับคาเชาที่
กองทุนรวมจะไดรับ
ทั้งนี้คาเชาในจํานวนที่กองทุนรวมไมไดรับชําระในชวงระยะเวลาดังกลาว ใหถือเปนคาเชาคางชําระ (Accrued
Unpaid Amount) และใหผูเชาชําระคาเชาดังกลาวคืนใหแกกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับชําระคาเชา
ตามลําดับดังตอไปนี้
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ก. คาเชาตามจํานวนที่กําหนดในสัญญา
ข. คาเชาคางชําระ (Accrued Unpaid Amount)
ค. คาเชาอื่น ๆ ตามที่กําหนดในสัญญา(ถามี)
โดยทางกองทุนรวม มีกําหนดใหมีการคางชําระไดไมเกิน 60 วัน โดยกองทุนรวมคิดดอกเบี้ยปรับตามอัตรา
ดอกเบี้ยปรับตามประกาศจากธนาคารแหงประเทศไทย
(2) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้นซึ่งอาจสงผลใหผูใชบริการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ลดลงอยางมี
นัยสําคัญ
ความเสี่ย งจากการแขง ขัน ที่ สู งขึ้ นซึ่ง อาจสง ผลใหผู ใช บ ริ ก ารโรงแรม สมุยบุรี บี ช รี ส อรท ลดลงอยา งมี
นัยสํ า คัญ ผู เช า มี ร ายได ห ลั ก จากการให บ ริก ารหอ งพั ก ของโรงแรม สมุ ยบุ รี บีช รีส อร ท และบริก ารอื่ นที่
เกี่ยวของแกผูใชบริการ และรายไดที่ผูเชาไดรับจากการใหบริการดังกลาวยอมสงผลโดยตรงตอคาเชาที่กองทุน
รวมจะไดรับภายใตสัญญาเชาทรัพยสิน โดยเฉพาะคาเชาแปรผันซึ่งคํานวณตามสัดสวนของรายไดที่ผูเชาไดรับ
หากในอนาคตการใหบริการหองพักในเกาะสมุยมีการแขงขันที่สูงขึ้นโดยผูประกอบการรายอื่น ไดกอสราง
โรงแรมขึ้นใหมหรือปรับปรุงโรงแรมที่มีอยูเดิมใหดีกวาโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท ในบริเวณใกลเคียงกันกับ
ที่ตั้งของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีส อรท อาจสงผลใหผูใชบ ริการของโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอรท มีจํานวน
เปลี่ยนแปลงลดลงซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของผูเชา และตอผลการดําเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวมในทายที่สุด
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด
ที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม
1. คาใชจายทีเ่ รียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน

รอยละของมูลคาหนวยลงทุน
ไมมี

2. คาใชจายทีเ่ รียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

ตามที่จายจริง

2.1 คาธรรมเนียมการโอนเงิน
2.2 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
2.3 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
2.4 คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ
- คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน
- คาใชจายอื่น ๆ ที่ผถู ือหนวยลงทุนขอใหบริษทั จัดการหรือนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหเปนกรณีพิเศษ
3. คาใชจายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม**
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
3.4 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
3.5 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น
3.6 คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)
ไมมี
ไมเกิน 100 บาท ตอรายการ
ตามอัตราที่บริษัทจัดการ
และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด
ตามที่จายจริง
รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป
ไมเกินรอยละ 0.50 ตอป
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย
และคาใชจายอื่น ๆ นอกจากนี้ ผูดูแลผลประโยชน จะเรียกเก็บ
คา ใชจายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุน
ในอัตราที่จายจริง แตไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง
ไมเกินรอยละ 0.10 ตอป
ไมเกินรอยละ 2.00 ตอป
ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป
ในการเสนอขายครั้งแรกในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของจํานวนเงินที่
จัดจําหนาย
สําหรับการระดมเงินทุนครั้งตอไป จะเรียกเก็บในอัตราไมเกินรอย
ละ 3 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย
ตามจํานวนที่จา ยจริงในจํานวนไมเกิน 15,000 บาทตอทานตอครั้ง

3.7 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
3.8 คาใชจายอื่น ๆ
- คาชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการ กรณีผถู ือหนวยลงทุนของ
อัตราคาธรรมเนียมการจัดการรายป
กองทุนรวมมีมติใหเปลี่ยนบริษทั จัดการกอนครบกําหนด
ของปลาสุดตามระยะเวลาที่ไมครบ 5 ป
ระยะเวลาบริหารกองทุน 5 ป นับแตวันจัดตั้งกองทุนรวม โดยที่
สาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดหรือการ
ประกอบหนาทีบ่ กพรองอยางรายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการ
โดยตรง
หมายเหตุ
** เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน
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คําเตือน / ขอแนะนํา
¾ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งนี้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ ซีไอเอ็มบี ไทย ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
¾ ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอา งอิงในอนาคต
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน
¾ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ ผู
สนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูไดที่บริษัทจัดการ ตัวแทน
สนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
¾ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตาง ๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดัง กลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได

วัน เดือน ป ที่รวบรวมขอมูลไวในหนังสือชี้ชวน : 30 เมษายน 2553
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