หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ป$าตอง เฮอริเทจ
MFC Patong Heritage Property Fund

www.mfcfund.com
MFC Asset Management Public Company Limited

(M-PAT)

199 Column Tower Ground Floor & 21st – 23rd Floor, Ratchadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel : +66 2649-2000 Fax : +66 2649-2100 or +66 2649-2111

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ป$าตอง เฮอริเทจ

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ
นอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้ รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย)
ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย) ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย) และสภาพ
ธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย) รวมทั้งศึกษาป1จจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเป1นขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต
และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
• ชื่อโครงการจัดการ:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ

• ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ):

MFC Patong Heritage Property Fund

• ชื่อยอ:

M-PAT

• ประเภทโครงการ:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)
ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย)แหงประเทศไทย
เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปNนหลักทรัพย)จดทะเบียน

• ลักษณะโครงการ:

ระบุเฉพาะเจาะจง

• ประเภทการลงทุน:

อสังหาริมทรัพย)

• อายุโครงการ:

ไมกําหนดอายุโครงการ

• จํานวนเงินทุนของโครงการ:

ไมเกิน 1,050 ลานบาท (หนึ่งพันหาสิบลานบาท)

เงื่อนไข:

ไมมี

• มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน:

10 บาท

• จํานวนหนวยลงทุน:

105,000,000 หนวย (หนึ่งรอยหาลานหนวย)

• ประเภทหนวยลงทุน:

ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน

• ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย:

10 บาท

• มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ:

1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
และเพิ่มเปNนทวีคูณของ 100 บาท(หนึ่งรอยบาท)

• วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม:

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

• Risk Spectrum
ความเสี่ยงต่ํา/
มีความซับซอนต่ํา
1
กองทุนรวม
ตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

2
กองทุนรวม
ตลาดเงินที่
ลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน

3
กองทุน
พันธบัตร
รัฐบาล

4
กองทุนรวม
ตราสารหนี้
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5
กองทุนรวม
ผสม

6
กองทุนรวม
ตราสารทุน

ความเสี่ยงสูง/
มีความซับซอนสูง
7
8
กองทุนรวม กองทุนรวมที่
หมวด
ลงทุนใน
อุตสาหกรรม
ทรัพย)สิน
ทางเลือก
M-PAT
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
1.

กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป1นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เงินที่นํามาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)ควรจะเปNนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย)มีวัตถุประสงค)ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย)ที่มีรายไดประจําในรูปคาเชา กองทุนรวมนี้จึงอาจเหมาะสมกับ
ผูลงทุนที่ตองการรายไดประจําที่ขนึ้ อยูกับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย) โดยผูลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูป
ของเงินป1นผลจากรายไดที่เกิดจากการดําเนินการของอสังหาริมทรัพย) และ/หรือ กําไรที่อาจไดรับจากการขายหนวยลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย)

2.

กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใด
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเป1นอยางไร
•

และมีรายละเอียดของ

การลงทุนครั้งแรก

กองทุนรวมจะเขาลงทุนโดยการซือ้ กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในหองชุด จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)
พลาซาร)” รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งป1จจุบันใชประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใตชื่อ “โรงแรมป5าตอง เฮอริ
เทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ)สวนควบตางๆ บนที่ดิน
และอาคารชุด ตลอดจนทรัพย)สินที่เปNนสวนประกอบในการกอใหเกิดรายไดของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ที่อยูในบริเวณรอบ
โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเชน ถนน ทางเดิน ทางเขา-ออกรถยนต)ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน (ทางดาน
ทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
อาทิเชน ที่จอดรถของโครงการ (จํานวนที่จอดรถที่กองทุน สามารถจอดไดมีจํานวนมากกวา 70 คัน ซึ่งมีจํานวนเพียงพอ
ตามที่กําหนด) สวนตกแตง หองนํ้าสําหรับสระวายนํ้า และหองเครื่องสระวายนํ้า เปNนตน โดยกองทุนจะซื้อทรัพย)สินจาก
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต) บริษัท
ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด ตามลําดับ ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 2424, 2425 และ 11407 น.ส.3ก.
เลขที่ 5577, 7294, 7297,7298 และ 7299 ทั้งนี้ ทรัพย)สินดังกลาวตั้งอยูที่ 205/16 ซอยฟfาประทาน ถนนราษฎร)อุทิศ 200
ปe ตําบลป5าตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางสรุปอสังหาริมทรัพย)ที่จะลงทุน
ผูครอบครองกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด

ประเภททรัพยสินที่จะลงทุน

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตารางวา)

เลขที่โฉนด/น.ส.3ก.

หองชุด จํานวน 155 ยูนิต

บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555
หองชุด จํานวน 28 ยูนิต
จํากัด
บริษัท ประมวลศรี จํากัด

ถนน ทางเดิน ทางเขา-ออกรถยนต)
ที่จอดรถของโครงการ สวนตกแตง

บริษัท ประสพสิน จํากัด

ถนน ทางเดิน ที่จอดรถของ
โครงการ หองนํ้าสําหรับสระวายนํ้า
และหองเครื่องสระวายนํ้า
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1-3-1.5

โฉนดเลขที่ 2424

0-2-67

น.ส.3ก.เลขที่ 7297,
7298 และ 7299

0-0-99.7

โฉนดเลขที่ 2425 และ
11407 น.ส.3ก.เลขที่
5577 และ 7294

2

ตารางสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับหองชุดในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก
ผูครอบครอง
กรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน

จํานวน
หองชุด
(ยูนิต)

บริษัท ป5าตอง เฮ
อริเทจ จํากัด

155

บริษัท ดิ ป5าตอง
เฮอริเทจ 2555
จํากัด

28

รวม

183

เนื้อที่
(ตาราง
เมตร)

หองชุดเลขที่

114/1, 114/6-114/8, 114/12-114/17, 114/20114/66, 114/68-114/73, 114/75, 114/77114/83, 114/85-114/95, 114/98-114/106,
114/108-114/112, 114/115-114/122, 114/1246,191.85 114/136, 114/139, 114/141, 114/144,
114/147-114/153, 114/156-114/157, 114/159114/162, 114/164-114/166, 114/168-114/170,
114/172, 114/174-114/183, 114/229114/232, 114/235
114/185-114/186, 114/190-114/193, 114/1961,359.00 114/197, 114/200-114/211, 114/213-114/217,
114/233-114/234, 114/236
7,550.85

-

อัตราสวนแหง
กรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน
สวนกลาง

57.607 สวน
ใน 100 สวน

12.700 สวน
ใน 100 สวน
70.307 สวน
ใน 100 สวน

ป1จจุบันที่ดินเลขที่นส.3ก.7297 นส.3ก.7298 นส.3ก.7299 นส.3ก.5577 นส.3ก.7294 และโฉนดที่ดิน 11407 ไดรับการ
จดทะเบียนภารจํายอมในการใชถนน ทางเดิน ทางรถยนต)เขา-ออก ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน (ทางดาน
ทิศตะวันออก) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ พรอมที่จอดรถ และสาธารณูปโภค เชน ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)
ทุกชนิด เปNนตน จากทีด่ ินเลขที่ นส.3ก.2781 ซึ่งมี บริษัท อภิโชติ จํากัด เปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ดังกลาว และสําหรับ
ที่ดินเลขที่นส.3ก.5577 นส.3ก.7294 และโฉนดที่ดิน 11407 ไดรับการจดทะเบียนภารจํายอมในการใชถนน ทางเดิน
ทางรถยนต)เขา-ออก ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน (ทางดานทิศใต) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
พรอมที่จอดรถ และสาธารณูปโภค เชน ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนตน จากที่ดินเลขที่ นส.3ก.1254 ซึ่งมี
บริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว ทั้งนี้ ในการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 7 แปลงขางตน
กองทุนรวมจะไดรับมอบสิทธิภารจํายอมเพื่อใชเปNนทางเดิน ทางรถยนต)ทางสัญจร ที่จอดรถ และสาธารณูปโภค ไฟฟfา
ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด จากบริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษทั ประสพสิน จํากัด โดยกองทุนจะไมมีคาใชจายใดๆ ใน
การรับมอบสิทธิภารจํายอมในที่ดนิ ดังกลาว นอกจากนี้ กองทุนรวมจะนําที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 2425 ไปจดทะเบียนภารจํา
ยอมเพื่อรับสิทธิการใชถนน ทางเดิน ทางรถยนต)เขา-ออก ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรม
ป5าตอง เฮอริเทจ พรอมที่จอดรถ และสาธารณูปโภค เชน ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนตน จากที่ดินเลขที่ นส.3ก.
2781 และนส.3ก.1254 ซึ่งมี บริษัท อภิโชติ จํากัด และบริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว
ตามลําดับ และจะนําทีด่ ินเลขที่น.ส.3ก.7297 น.ส.3ก.7298 และ น.ส.3ก.7299 ไปจดทะเบียนภารจํายอมเพื่อรับสิทธิการใช
ถนน ทางเดิน ทางรถยนต)เขา-ออก ระหวางถนนสองรอยปe และซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
พรอมที่จอดรถ และสาธารณูปโภค เชน ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนตน จากที่ดินเลขที่ นส.3ก.1254 ซึ่งมี
บริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว โดยกองทุนจะไมมีคาใชจายใดๆ ในการจดทะเบียน
ภารจํายอมในที่ดินดังกลาวเชนเดียวกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ

3

ตารางสรุปรายละเอียดทรัพย)สินทีก่ องทุนจะรับมอบภารจํายอม
ลําดับที่

เลขที่น.ส.3ก.

ผูครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

1

น.ส.3ก.1254

บริษัท ประมวลศรี จํากัด

2

น.ส.3ก.2781

บริษัท อภิโชติ จํากัด

จากรายละเอียดทรัพย)สินขางตนบริษัทจัดการไดมีการพิจารณาเลือกทรัพย)สินที่จะลงทุน (Due Diligence) แลววาเปNน
โครงการที่มีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได โดยตั้งอยูในทําเลที่ดี การคมนาคมสะดวก ใกลแหลงทองเที่ยว อัตราการเขาพัก
และอัตราราคาหองพักอยูในระดับที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทจัดการไดวาจางที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทําการตรวจสอบทางกฎหมายของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด
และบริษัทในเครือ ซึ่งเปNนเจาของทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน ในประเด็นทีส่ ําคัญที่จะมีผลตอการจัดตั้งกองทุนรวม
โดยรายงานผลการตรวจสอบปรากฎดังตอไปนี้
1.

ทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตกอยูภายใตภาระจํานองตามสัญญาจํานองกับธนาคารพาณิชย)
ซึ่งบริษัท
จะดําเนินการปลดจํานองหรือไถถอนการจํานองกอนหรือภายในวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในทรัพย)สินดังกลาว

2.

ไมมีสัญญาสําคัญอื่นใด ซึ่งกระทบตอการทําธุรกรรมของกองทุนรวมในครั้งนี้

3.

จากการตรวจสอบสารบบความทีศ่ าลยอนหลัง 5 ปe นับแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ไมพบวาบริษัทถูกฟfองเปNนจําเลย หรือถูกพิทักษ)ทรัพย)เด็ดขาดในศาลแพงกรุงเทพใต, ศาลอาญากรุงเทพใต,
ศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลภาษีอากร, ศาลลมละลายกลาง และกรมบังคับคดี

4.

ทรัพย)สินมีเอกสารสิทธิครบถวน และมี ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและใบอนุญาตอื่นที่จําเปNนและเกี่ยวของ
กับการประกอบกิจการโรงแรมถูกตองตามกฎหมาย

บริษัทจัดการมีความเห็นวาการตรวจสอบสถานะทางกฏหมายของทีป่ รึกษากฏหมายที่บริษัทจัดการไดวาจางไดทําการ
ตรวจสอบครบถวนแลว
เนื่องจากผูประเมินทรัพย)สินไดพิจารณาถึงศักยภาพการใชประโยชน)และความสามารถในการสรางรายไดของทรัพย)สิน
ผูประเมินทรัพย)สินจึงไดใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) เปNนเกณฑ)ในการประเมินมูลคาทรัพย)สินดังกลาว
ทั้งนี้ กองทุนรวมเห็นวา ผูประเมินไดอางอิงขอมูลและสมมติฐานในการประเมินที่เปรียบเทียบมาจากมาตรฐานตลาดของ
ธุรกิจและคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของทรัพย)สิน
รวมทั้งไดมีการเปรียบเทียบกับขอมูลทรัพย)สินประเภทเดียวกันและในพื้นที่
ใกลเคียงกัน เพื่อประกอบใชในการประเมินมูลคาทรัพย)สินดังกลาว ซึ่งมีความสมเหตุสมผล โดยกองทุนรวมจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย)รวมเปNนเงินทั้งสิ้น 1,050 ลานบาท ซึ่งมูลคาเงินลงทุนดังกลาวเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับราคาของอาคารชุด
พักอาศัยที่อยูในเขตป5าตองนั้น จะพบวาราคาเฉลี่ยของโครงการที่เสนอขายในเขตป5าตองจะอยูระหวาง 100,000 –
170,000 บาท/ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนที่กองทุนจะลงทุนนั้นจะอยูในชวงราคาเฉลี่ยของโครงการอาคาร
ชุดพักอาศัยที่เสนอขายในเขตป5าตอง อาทิเชน
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ลําดับ

ลักษณะโครงการที่ตั้งในเขตป$าตอง

ราคาเฉลี่ยโดยประมาณ
(บาท/ตารางเมตร)

1

โครงการอาคารสูงลักษณะเดียวกับโครงการป5าตอง เฮอริเทจ

122,000 – 171,600

2

โครงการอาคารสูง 7 ชั้น

110,000 – 163,000

3

โครงการอาคารสูง 4 ชั้น และ 6 ชั้น

101,000 – 157,000

4

โครงการอาคารสูง 2 – 3 ชั้น

158,000 – 162,000

ที่มา:

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการปาตอง เฮอริเทจ ของผู!ประเมินราย บริษัท ไนทแฟรงค
ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด

ตารางแสดงราคาประเมินทรัพย)สนิ ของผูประเมินราย บริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน (บาท)
บริษัท ไนทแฟรงค
ชารเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด (วันที่ 1 เม.ย. 57)

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล จํากัด
(วันที่ 1 เม.ย. 57)

วิธีรายได
(Income Approach)

955,000,000

1,075,000,000

ปรับตามโครงสรางการจัดหา
ผลประโยชน)ของกองทุน

1,038,000,000

มูลคาเงินลงทุนทีก่ องทุน
รวมจะลงทุน (บาท)

1,050,000,000
1,076,000,000

มูลคาเงินลงทุนที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมเปNนเงิน 1,050 ลานบาท ซึ่งจะสูงกวาราคาประเมินคาทรัพย)สินต่ําสุดตามการหา
มูลคาตลาดดวยวิธีรายไดประมาณรอยละ 9.95 ทั้งนี้ เพราะผูประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย)
จํากัด ไดกําหนดอัตราการเขาพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ไวทีร่ อยละ 62 -78 (เฉลีย่ ประมาณรอยละ 72.8) ซึ่งต่ํากวา
ความเปNนจริงเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด โดยอัตราการเขาพักเฉลี่ยของตลาดจะอยูประมาณรอยละ 82 แตในขณะที่
อัตราการเขาพักเฉลีย่ ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา (ตั้งแตเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556)
จะอยูที่รอยละ 85.19 (ที่มา : บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด) ซึ่งเกิดขึ้นจริง ณ ป1จจุบัน การที่ผูประเมินราคาใชอัตราการ
เขาพักในอัตราที่ต่ําดังกลาว ทําใหราคาประเมินคาทรัพย)สินที่ประเมินไดต่ํากวามูลคาเงินลงทุนที่กองทุนรวมจะลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการไดทําการคํานวณมูลคาเงินลงทุนที่จะลงทุนโดยกําหนดใหอัตราการเขาพักของโรงแรมอยูที่รอยละ 81.4
ซึ่งใกลเคียงกับขอมูลตลาด โดยบริษัทจัดการมีความเห็นวาอัตราการเขาพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ นั้นเปNนอัตราที่
เหมาะสมซึ่งไดสะทอนกับสภาพที่เปNนจริงในป1จจุบัน เพราะป1จจุบนั ชองทางการจัดจําหนายของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
สวนใหญจะมาจากการซื้อหองพักลวงหนาจาก Agency รายใหญที่มีฐานลูกคาที่เปNนกลุมเปfาหมายของโรงแรม คือชาวจีน
และชาวรัสเซีย ซึ่งการจองซื้อในลักษณะดังกลาว Agency จะชําระเงินคาหองพักใหแกโรงแรม เพื่อเปNนการยืนยันวาโรงแรม
จะกันหองพักไวใหแก Agency แตละรายอยางแนนอน ป1จจุบันจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาพักผานการซื้อหองพักลวงหนา
จาก Agency รายใหญคิดเปNนประมาณรอยละ 75 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่มาพักในโรงแรม
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นอกจากนี้ บริษัทจัดการไดศึกษาขอมูลในอดีตเพิม่ เติม โดยขออางอิงขอมูลจากทาง website ของ C9 Hotelworks
Market Research ในปe 2554 และ 2555 พบวาโรงแรมในแถบป5าตองนั้นมีอัตราการเขาพักของนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 82 ซึ่งจะสูงกวาสมมติฐานที่ผูประเมินราคาใชในการประเมินคาทรัพย)สินในครั้งนี้
หากปรับสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเขาพักของผูประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด เปNน
รอยละ 80 - 85 เพื่อใหสอดคลองกับอัตราการเขาพักตามความเปNนจริงของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ จะทําใหราคาประเมิน
คาทรัพย)สินเพิม่ ขึ้นเปNนประมาณ 1,068 ลานบาท ซึ่งสูงกวามูลคาเงินลงทุนที่กองทุนรวมจะลงทุนประมาณรอยละ 1.7 และ
เมื่อพิจารณาราคาประเมินคาทรัพย)สินตามสัญญาการจัดหาผลประโยชน)ที่กองทุนรวมทํากับผูเชาทรัพย)สินจะเห็นวามูลคา
เงินลงทุนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะสูงกวาราคาประเมินคาทรัพย)สินตามสัญญาการจัดหาผลประโยชน)ที่ต่ําที่สุดเพียงรอยละ
1.16 เทานั้น
ทั้งนี้ การที่บริษัทจัดการปรับอัตราการเขาพักใหสอดคลองกับความเปNนจริงของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ นั้น บริษัทจัดการ
เห็นวาอัตราดังกลาวเปNนอัตราการเขาพักที่เหมาะสมดวยเหตุผลดังตอไปนี้
•
•

•

•
•

จังหวัดภูเก็ต ยังคงเปNนสถานที่ที่ไดรับความนิยมจากทองเที่ยวตางประเทศ โดยในปe 2556 มีชาวตางประเทศเขา
มาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 3.2 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปe 2555 ประมาณรอยละ 26
ถึงแมวาสถานการณ)การทองเที่ยวของประเทศไทย จะไดรับผลกระทบจากป1ญจัยทางการเมือง แตจํานวน
นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ในชวงไตรมาสที่ 1 ของปe 2557 ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4.8
เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสที่ 1 ของปe 2556
การขยายระบบโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสงในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการเดินทางเขามาของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการขยายสนามบินภูเก็ต มูลคาเงินลงทุนประมาณ
5,600 ลานบาท ทั้งนี้ เมื่อสนามบินกอสรางแลวเสร็จในปe 2558 จะสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้นอีก
เทาตัว เปNน 12.5 ลานคนตอปe ซึ่งเปNนผลดีตอธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
จํานวนเที่ยวบินจากตางประเทศทีบ่ ินตรงมาจังหวัดภูเก็ตปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 5 ปeที่ผานมามีอัตรา
การเติบโตแบบทบตนเฉลีย่ รอยละ 21 ตอปe (ขอมูลจากทาง web site ของ C9 Hotelworks Market Research)
ชาวจีนและรัสเซีย ซึ่งเปNนลูกคากลุมเปfาหมายของทางโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปe 2556 คิดเปNนสัดสวนรอยละ 45 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทาง
มายังจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นจากปeกอนหนา ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 36 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ภาพแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก
และรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนจะไดรับมอบสิทธิภารจํายอมทีด่ ิน
ทิศเหนือ

จดภาระจํายอมให้ แก่ กองทุนรวม

ทิศใต้

1.

สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะลงทุน
(1)

ข้ อมูลทัวไปของโครงการโรงแรมป่ าตอง เฮอริ เทจ
ทีตังของโครงการโรงแรมป่
(
าตอง เฮอริ เทจ
ตังอยู
( ท่ ี 205/16 ซอยฟ้ าประทาน ถนนราษฎร์ อทุ ิศ 200 ปี ตําบลป่ าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ

7

ภาพแสดงตําแหน่งทีตังของโครงการโรงแรมป่
(
าตอง เฮอริ เทจ

โรงแรมป่ าตองเฮอริเทจ

ทีมา : Google Earth
โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ตั้งอยูในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซาร)” อาคารดังกลาวเปNนอาคารสูง 18 ชั้น
อยูใจกลางหาดป5าตอง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 1.5 ตารางวา มีหองชุดทั้งหมดจํานวน 237 ยูนิต แบงเปNนหองชุด
ของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 ยูนิต บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด จํานวน 29 ยูนิต และเปNน
ของบุคคลอื่น จํานวน 53 ยูนิต (เดิมบริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด เปNนเจาของหองชุดจํานวน 187 ยูนิต ตอมาในปe 2554
บริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด ไดขายหองชุดใหแกบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 ยูนิต นําไปใชประโยชน)เปNนหอง
นิติบุคคลอาคารชุด จํานวน 1 ยูนิต และขายใหแกบุคคลอื่น 3 ยูนิต ดังนั้น จึงทําใหจํานวนหองชุดของบริษัท ไฮตั้น มารีน
จํากัด เหลืออยู 28 หอง และตอมาบริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปNน บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด)
อาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซาร)” กอสรางแลวเสร็จเมื่อปe พ.ศ. 2534 ป1จจุบันอาคารมีอายุประมาณ 23 ปe ซึ่งภายหลังจากที่
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เขามาซื้อหองชุดขางตนเรียบรอยแลว ทั้ง บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด และ
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ไดเขามาปรับปรุงซอมแซมและฟwxนฟูกิจการโรงแรมใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อปe พ.ศ.2555 บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด ไดดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมครั้งใหญ และไดทยอยเปyดใหบริการหองพักใหมไดอีกครั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ภายใตชื่อ “โรงแรม
ป5าตอง เฮอริเทจ” โดยอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ทั้งนี้ โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
จัดเปNนโรงแรมระดับขนาดกลาง (Mid Scale) มีพื้นที่ใชสอยเฉพาะโรงแรมทั้งหมดประมาณ 7,550.85 ตารางเมตร จํานวน
หองพักทั้งหมดมี 164 หอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ

8

ลําดับที่

หองชุด
เลขที่

จํานวน
หอง

ประเภทหองพัก

เนื้อที่
(ตร.ม.)

1

114/1

-

สวนตอนรับ

23.54

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินสวนกลาง
0.220 สวนใน 100 สวน

2

114/6

-

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

114/7

-

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

4

114/8

-

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

5

114/230

-

หองอาหาร

341.60

3.195 สวนใน 100 สวน

6

114/12

-

หองชาง

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

7

114/13

-

สโตร)แมบาน

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

8

114/14
114/15

-

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

-

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

114/16

-

หองเก็บของครัว

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

11

114/17

-

หองซักรีด

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

12

114/20

-

สโตร)สวนกลาง

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

13

114/229

-

หองอาหารเชา

269.35

2.519 สวนใน 100 สวน

14

114/231

หองชาง

16.28

0.152 สวนใน 100 สวน

15

114/21

1

27.20

0.254 สวนใน 100 สวน

16

114/22

1

30.80

0.288 สวนใน 100 สวน

17

114/23

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

18

114/24

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

19

114/25

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

114/26

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

21

114/27

1

34.00

0.318 สวนใน 100 สวน

22

114/28

1

66.00

0.617 สวนใน 100 สวน

23

114/29

1

28.00

0.299 สวนใน 100 สวน

24

114/30

1

28.00

0.299 สวนใน 100 สวน

25

114/31

1

28.00

0.299 สวนใน 100 สวน

3

ชั้น

1

9
10

20

2

3
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สํานักงาน

ออฟฟyศแมบาน

Superior Room

Superior Corner
Superior Room

9

ลําดับที่

หองชุด
เลขที่

จํานวน
หอง

เนื้อที่
(ตร.ม.)

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนกลาง

26

114/32

-

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

27

114/33

-

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

28

114/34

1

29.80

0.278 สวนใน 100 สวน

29

114/35

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

30

114/36

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

114/37

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

114/38

1

67.10

0.627 สวนใน 100 สวน

33

114/39

1

47.00

0.439 สวนใน 100 สวน

34

114/40

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

35

114/41

1

28.00
28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

36

114/42

-

37

114/43

-

29.80

0.278 สวนใน 100 สวน

38

114/44

1

68.60

0.641 สวนใน 100 สวน

39

114/45

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

40

114/46

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

41

114/47

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

42

114/48

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

43

114/49

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

44

114/50

1

34.00

0.318 สวนใน 100 สวน

45

114/51

1

70.00

0.654 สวนใน 100 สวน

114/52

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

47

114/53

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

48

114/54

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

49

114/55

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

50

114/56

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

51

114/57

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

52

114/58

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

53

114/59

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

54

114/60

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

31
32

46

ชั้น

3

4
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ประเภทหองพัก

หองพักพนักงาน

Superior Room

Superior Corner
Superior Room
หองออกกําลังกาย
Superior Corner

Superior Room

Superior Corner

Superior Room

0.261 สวนใน 100 สวน

10

ลําดับที่

ชั้น

55

หองชุด
เลขที่
114/61

56

114/62

จํานวน ประเภทหองพัก
หอง
1
Superior Corner
1
Superior Corner

เนื้อที่
(ตร.ม.)
67.10

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนกลาง
0.627 สวนใน 100 สวน

47.00

0.439 สวนใน 100 สวน

114/63

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

114/64

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

59

114/65

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

60

114/66

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

61

114/68

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

62

114/69

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

63

114/70

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

64

114/71

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

65

114/72

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

66

114/73

1

34.00

0.318 สวนใน 100 สวน

67

114/75

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

68

114/77

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

69

114/78

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

114/79

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

71

114/80

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

72

114/81

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

73

114/82

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

74

114/83

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

75

114/85

1

47.00

0.439 สวนใน 100 สวน

76

114/86

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

77

114/87

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

78

114/88

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

79

114/89

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

80

114/90

1

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

114/91

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

114/92

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

57
58

70

81
82

4

5

6
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Superior Room

Superior Room

Superior Corner

Superior Room

Superior Corner
Superior Room

11

ลําดับที่
83

หองชุด
เลขที่
114/93

จํานวน
หอง
1

32.00

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนกลาง
0.299 สวนใน 100 สวน

84

114/94

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

85

114/95

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

86

114/98

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

87

114/99

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

88

114/100

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

89

114/101

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

90

114/102

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

114/103

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

92

114/104

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

93

114/105

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

94

114/106

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

95

114/108

1

47.00

0.439 สวนใน 100 สวน

96

114/109

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

97

114/110

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

98

114/111

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

99

114/112

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

100

114/115

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

101

114/116

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

102

114/117

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

103

114/118

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

104

114/119

1

32.00

0.261 สวนใน 100 สวน

114/120

1

63.00

0.289 สวนใน 100 สวน

106

114/121

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

107

114/122

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

108

114/124

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

109

114/125

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

110

114/126

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

91

105

ชั้น

6

7
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ประเภทหองพัก

Superior Room

Superior Corner

Superior Room

Superior Room

Superior Corner

Superior Room

เนื้อที่
(ตร.ม.)

12

ลําดับที่

จํานวน
หอง
1

ประเภทหองพัก

111

หองชุด
เลขที่
114/127

28.00

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนกลาง
0.261 สวนใน 100 สวน

112

114/128

1

Superior Room

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

113

114/129

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

114

114/130

1

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

114/131

1

47.00

0.439 สวนใน 100 สวน

116

114/132

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

117

114/133

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

118

114/134

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

119

114/135

1

29.75

0.278 สวนใน 100 สวน

120

114/136

1

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

121

114/139

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

122

114/141

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

123

114/144

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

124

114/147

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

114/148

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

126

114/149

1

58.00

0.542 สวนใน 100 สวน

127

114/150

1

58.00

0.542 สวนใน 100 สวน

128

114/151

1

129

114/152

130

115

125

ชั้น

7

8

Superior Corner

Superior Room

Seaview Suit
Seaview
Superior
Superior Room
Seaview Deluxe

เนื้อที่
(ตร.ม.)

110.00

1.028 สวนใน 100 สวน

1

Seaview SuitTwo Bedrooms

121.75

1.138 สวนใน 100 สวน

114/153

1

Seaview Suit

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

131

114/156

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

132

114/157

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

133

114/159

1

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

114/160

1

Seaview Suit

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

135

114/161

1

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

136

114/162

1

Seaview
Superior

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

137

114/164

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

138

114/165

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

134

9
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Seaview
Superior

Superior Room

13

ลําดับที่

ชั้น

หองชุด
เลขที่
114/166

จํานวน
หอง
1

114/168

1

141

114/169

1

142

114/170

143

114/235

144

114/172

1

145

114/174

1

146

114/175

1

147

114/176

148

114/232

139
140

9

10

1

1

ประเภทหองพัก

เนื้อที่
(ตร.ม.)

Seaview Deluxe

46.75

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนกลาง
0.437 สวนใน 100 สวน

Seaview Suit-Two
Bedrooms

92.20

0.862 สวนใน 100 สวน

104.00

0.972 สวนใน 100 สวน

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

35.00

0.327 สวนใน 100 สวน

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

35.00

0.327 สวนใน 100 สวน

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

38.00

0.355 สวนใน 100 สวน

38.00

0.355 สวนใน 100 สวน

86.63

0.810 สวนใน 100 สวน

Seaview Suit-Two
Bedrooms
Seaview Superior

Seaview Suit

114/177

1

150

114/178

1

151

114/179

1

152

114/180

1

153

114/181

1

154

141/182

1

155

114/183

1

Seaview Suit-Two
Bedrooms

156

114/185

0.589 สวนใน 100 สวน

114/236

Seaview Suit-Two
Bedrooms

63.00

157

1

35.00

0.327 สวนใน 100 สวน

158

114/186

1

Seaview Superior

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

159

114/190

1

Seaview Suit-Two
Bedrooms

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

35.00

0.327 สวนใน 100 สวน

114/191

1

Seaview Superior

28.00

0.261 สวนใน 100 สวน

162

114/192

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

163

114/193

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

164

114/196

2

80.00

0.748 สวนใน 100 สวน

165

114/197

2

80.00

0.748 สวนใน 100 สวน

149

160
161

11

114/233

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ

Seaview Superior
Superior Room
Seaview Deluxe

Superior Room
Seaview Deluxe

14

ลําดับที่

ชั้น

จํานวน
หอง

ประเภทหองพัก

เนื้อที่
(ตร.ม.)

166

หองชุด
เลขที่
114/200

1

32.00

167

114/201

1

Seaview
Superior

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนกลาง
0.299 สวนใน 100 สวน

32.00

0.299 สวนใน 100 สวน

168

114/202

63.00

0.589 สวนใน 100 สวน

169

114/234

35.00

0.327 สวนใน 100 สวน

170

114/203

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

114/204

1

31.80

0.297 สวนใน 100 สวน

172

114/205

1

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

173

11/206

1

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

174

114/207

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

175

114/208

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

176

114/209

1

86.80

0.810 สวนใน 100 สวน

177

114/210

1

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

114/211

1

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

179

114/213

2

86.80

0.810 สวนใน 100 สวน

180

114/214

1

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

181

114/215

1

40.00

0.374 สวนใน 100 สวน

114/216

2

80.20

0.750 สวนใน 100 สวน

114/217

2

80.00

0.748 สวนใน 100 สวน

-

164

7,550.85

70.307 สวนใน 100 สวน

12

171

13

178

14

182
183

-

รวม

1

1

Seaview SuitTwo Bedrooms
Superior Room
Seaview Deluxe
Seaview SuitTwo Bedrooms

Seaview Deluxe

Seaview Deluxe

-

ป1จจุบันโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ไดเปyดใหบริการหองพักทั้งหมด 164 หอง ครบถวนแลว โดยประเภทหองพักที่เปyด
ใหบริการมีทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้
ลําดับที่

ประเภทหองพัก

จํานวน (หอง)

1

แบบ Superior Room

98

2

แบบ Superior-Corner

13

3

แบบ Seaview Superior

17

4

แบบ Seaview Deluxe

21

5

แบบ Seaview Suit

4

6

แบบ Seaview Suit-Two Bedrooms

11

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ
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นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการภายในโรงแรมอีก
บริการซักรีด บริการฟyตเนส รานอาหาร สระวายน้ํากลางแจงจํานวน 2 สระ อินเตอร)เนต และเคเบิ้ลทีวี เปNนตน

ไดแก

ระบบสาธารณูปโภค
โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบตามมาตรฐานโรงแรม โดยระบบสาธารณูปโภคหลัก ไดแก
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟfาและไฟฟfาสํารอง ระบบปfองกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล และระบบลิฟท)
จํานวน 3 ชุด แบงเปNน ลิฟท)สําหรับโดยสาร 2 ชุด และลิฟท)สําหรับขนของ 1 ชุด
อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
ภายหลังการปรับปรุง ซอมแซม ตกแตงหองพักใหม โรงแรมไดเริ่มทยอยเปyดใหบริการอยางเปNนทางการอีกครั้งเมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 ซึ่งป1จจุบัน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) โรงแรมไดเปyดใหบริการหองพักครบทั้ง 164 หอง ทั้งนี้ ในปe 2556
ที่ผานมาโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 85.19 รายละเอียดมีดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556)
ปV 2555

ปV 2556

ธ.ค.

ม.ค. – มิ.ย.

ก.ค. – ธ.ค.

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (รอยละของจํานวนหองพัก)

96.30%

83.91%

86.40%

อัตราคาหองพักเฉลี่ย (บาท/คืน)

3,666.84

2,848.17

3,093.27

7.15

58.40

68.90

รายไดคาหองพัก (ลานบาท)
ที่มา : บริษัท ปาตอง เฮอริเทจ จํากัด

โครงสรางรายไดของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

รายไดคาหองพัก
รายไดจากการจําหนายอาหาร
และเครื่องดื่ม
รายไดอื่น
รายไดรวม
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

ปV 2555
ธ.ค.
จํานวนเงิน รอยละ
(ลานบาท)
7.15
93.49
0.43

5.55

0.07
7.65

0.96
100.00
6.39

ปV 2556
ม.ค. – มิ.ย.
จํานวนเงิน รอยละ
(ลานบาท)
58.40
93.04
3.96

6.31

0.41
0.65
62.77
100.00
51.58

ก.ค. – ธ.ค.
จํานวนเงิน รอยละ
(ลานบาท)
68.90
93.58
4.25

5.77

0.47
0.64
73.62
100.00
60.08

ที่มา : บริษัท ปาตอง เฮอริเทจ จํากัด
จากตารางขางตนจะเห็นวารายไดหลักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ จะมาจากรายไดคาหองพัก โดยในปe 2556 ที่ผานมา
โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ มีรายไดคาหองพัก จํานวน 127.30 ลานบาท หรือคิดเปNนรอยละ 93.34 ของรายไดรวม โดยผูเขา
พักสวนใหญจะเปNนผูเขาพักจากประเทศจีน รัสเซีย เปNนตน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ
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สัดสวนของรายไดจําแนกตามประเทศของผูเขาพัก (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ประเทศ

ปV 2555

ปV 2556

ธ.ค.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. - ก.ย.

ต.ค. - ธ.ค.

จีน

8.14%

39.41%

80.16%

54.25%

80.77%

ไทย

0.20%

4.33%

8.89%

0.89%

0.88%

ออสเตรเลีย

10.05%

4.86%

1.74%

3.00%

1.53%

รัสเซีย

76.23%

23.74%

0.04%

1.98%

0.96%

คูเวต

1.40%

2.05%

1.20%

5.79%

2.02%

อินเดีย

0.00%

1.59%

0.79%

1.34%

1.32%

อินโดนีเซีย

1.15%

0.72%

0.69%

2.49%

1.16%

ฮองกง

0.00%

1.27%

0.67%

2.45%

0.71%

อาหรับเอมิเรตส) (UAE)

1.61%

1.17%

0.61%

1.22%

0.97%

บาเรนห)

0.09%

0.59%

0.55%

0.71%

0.65%

มาเลเซีย

0.10%

1.30%

0.39%

5.48%

3.44%

อื่นๆ

1.03%

18.97%

4.27%

20.40%

5.59%

รวม

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

ที่มา : บริษัท ปาตอง เฮอริเทจ จํากัด
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สัดสวนของรายไดจําแนกตามของทางการจําหนาย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ชองทางการจําหนาย

ปV 2556

ธ.ค.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค-ก.ย.

ต.ค.-ธ.ค.

ตัวแทนทองเที่ยว
(Tour Operator)

-

37.75%

85.81%

55.66%

67.04%

ตัวแทนจําหนาย (Agent)

-

2.69%

1.28%

3.40%

4.00%

ตัวแทนรับจองโรงแรมออนไลน)
(Online Agent)

96.00%

46.69%

4.14%

28.20%

6.95%

ขายตรง (Walk in)

1.80%

1.35%

4.69%

2.33%

6.55%

งานทองเที่ยว (Voucher)

2.20%

10.53%

0.54%

7.10%

5.72%

โต„ะจําหนายในสนามบิน
(Airport Tour Desk)

-

-

3.54%

3.31%

9.74%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

รวม
ที่มา : บริษัท ปาตอง เฮอริเทจ จํากัด
2.

ปV 2555

การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
1.

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง อันประกอบดวย หองชุด
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซาร)” ซึ่งป1จจุบนั ใชประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต
ชื่อ “โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ) รวมถึงเครื่องจักร
และอุปกรณ)สวนควบตางๆ บนทีด่ ินและอาคารชุด ตลอดจนทรัพย)สินที่เปNนสวนประกอบในการกอใหเกิดรายได
ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ที่อยูในบริเวณรอบโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเชน ถนน ทางเดิน ทางเขา-ออก
รถยนต)ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน (ทางดานทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเชน ที่จอดรถของโครงการ สวน
ตกแตง หองนํ้าสําหรับสระวายนํา้ และหองเครื่องสระวายนํ้า เปNนตน โดยกองทุนจะซื้อทรัพย)สินจาก บริษัท
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต)
บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด ตามลําดับ
นอกจากนี้ กองทุนจะไดรับการจดภารจํายอมบนที่ดินทั้งผืนเพื่อใชเปNนทางเดิน ทางรถยนต) ทางสัญจร ที่จอดรถ
และสาธารณูปโภค ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด จากบริษัท อภิโชติ จํากัด และ บริษัท ประมวลศรี จํากัด
โดยทุกบริษัทที่กลาวขางตนเปNนเจาของอสังหาริมทรัพย)ในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม

2.

กองทุนรวมจะปลอยเชาทรัพย)สินเปNนระยะเวลา 5 ปe ใหแก บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซึง่ เปNนเจาของ
กรรมสิทธิ์เดิม เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน)และจายคาตอบแทนใหแกกองทุนรวมในอัตราคาเชาตามที่ไดตกลงกัน

3.

บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท
ประสพสิน จํากัด และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของอาจลงทุนในหนวยลงทุนไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ
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ความขัดแยงทางผลประโยชน
ความขัดแยงทางผลประโยชน)ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่กองทุน
รวมจะเขาลงทุน และในฐานะผูเชาอสังหาริมทรัพย) ตลอดจนผูประกอบกิจการในการจัดการทรัพย)สนิ ที่กองทุนรวมจะลงทุน
อาจเกิดขึ้นได ถึงแมวา บริษัทจัดการจะไดกําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูเชาอสังหาริมทรัพย)อยางระมัดระวัง เนื่องจากผูมีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว ตลอดจนบริษัทในเครือ
เปNนเจาของอสังหาริมทรัพย)ประเภทโรงแรมที่เปyดบริการแลวนอกเหนือจากโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ซึ่งไดแก โรงแรมเทวัญ
ดารา รีสอร)ท แอนด) สปา หัวหิน และ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลลา กุยบุรี อยางไรก็ตาม โรงแรมดังกลาว มีความแตกตาง
กัน ไมวาจะเปNนเรื่องของทําเลที่ตงั้ ราคา การใหบริการ สถาป1ตยกรรมและการตกแตง สิ่งอํานวยความสะดวก และขนาด
ของหองพัก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ดานขนาดหองพัก และกลุมลูกคา: โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร)ท แอนด) สปา หัวหิน ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
เปNนโรงแรมในระดับหรู (Luxury 5 ดาว) ในขณะที่โรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ เปNนโรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale)
ที่ราคาหองพักเฉลี่ยต่ํากวาเปNนอยางมากทําใหมีกลุมลูกคาเปfาหมายที่แตกตางกัน
ดานทําเลทีต่ ั้ง: สถานที่ตั้งของโรงแรมเทวัญ ดารา ทั้ง 2 แหงที่อยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ) เปNนที่เงียบสงบ เหมาะแกการ
พักผอนอยูภายในโรงแรมหรือทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง ขณะที่หาดป5าตอง ซึ่งเปNนที่ตั้งของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ จะมี
ความคึกคักมากกวา จึงดึงดูดนักทองเที่ยวที่ชอบการเที่ยวภายนอกโรงแรมมากกวา
ชื่อโรงแรมและเครื่องหมายการคา: ป1จจุบันบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เปNนเจาของลิขสิทธิ์ชื่อและเครื่องหมายการคา
นามวา “ป5าตอง เฮอริเทจ” เพื่อใชในการประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งภายหลังจากการลงทุนของกองทุนรวมแลว บริษัท
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงยินยอมใหกองทุนรวมใชชื่อและเครือ่ งหมายการคา “ป5าตอง เฮอริเทจ” ตอไปได โดยไมคิด
คาลิขสิทธิ์หรือคาธรรมเนียมใดๆ จากกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษทั ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จะไมสามารถใชชื่อนี้ไดอีก
ตราบเทาที่กองทุนยังคงลงทุนในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
ถึงแมวา โอกาสที่จะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน)จะลดลงจากเหตุผลดังกลาวขางตน แตเนื่องจากธุรกิจหลักของ
ผูมีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด คือ การพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ดังนั้น ในอนาคต
ผูมีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว จึงอาจจะพัฒนาโรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) และ
บริหารจัดการเอง หรือใชแบรนด)โรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) อื่น ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน)ระหวางกองทุนรวมและผูเชาหรือกรรมการได
3.

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม
(1)

สัญญาซื้อขายทรัพย)สิน

ผูจะขาย

ผูจะซื้อ
ทรัพย)สินที่จะซื้อขาย
ราคาที่จะซื้อขาย

บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด
บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด)
บริษัท ประมวลศรี จํากัด
บริษัท ประสพสิน จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”)
ตามรายละเอียด ขอ 4.1.1 รายละเอียดทรัพย)สินที่กองทุนเขาลงทุน
600,000,000 (หกรอยลาน) บาท
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การโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย)สิน

การจดทะเบียนโอนทรัพย)สินจะเกิดขึ้นตอเมื่อ
1. กองทุนรวมและผูขายตองดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
ทรัพย)สินที่ซื้อขาย ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ ภายในวันและเวลาที่กองทุนรวมจะ
กําหนด
2. ทรัพย)สินที่ซื้อขายอยูในสภาพดีและครบถวน
โดยผูขายไดรับใบอนุญาตกอสราง
อาคาร ใบอนุญาตเปyดการใชอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และ
ใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของครบถวนถูกตองตาม
กฎหมาย
3. ทรัพย)สินที่ซื้อขายไมอยูภายใตขอพิพาทกับบุคคลใดๆ และปราศจากทรัพยสิทธิหรือ
ภาระผูกพันใดๆ หรือการนําไปเปNนหลักประกันโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
อยูเพียง การจํานอง การจํานํา สิทธิยึดหนวง ทางจําเปNน และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย)อื่นใด และไดมีการดําเนินการปลดจํานองทรัพย)สินในสวนของป5า
ตอง เฮอริเทจ กับธนาคารกสิกรไทย
4. ผูขายจะสงมอบใบอนุญาตตางๆ
และเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของกับสิทธิหรือ
ประโยชน)อื่นใดที่เกี่ยวของกับทรัพย)สินที่ซื้อขายใหแกกองทุนรวม ณ สถานที่
ที่กองทุนรวมกําหนดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
เพื่อใหกองทุนรวมเปNนผูใช
ผูครอบครอง และเปNนผูมีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในทรัพย)สนิ ที่ซื้อขาย
อยางสมบูรณ)และถูกตองตามกฎหมายนับแตวันจดทะเบียนโอนทรัพย)สินที่ซื้อขาย
เปNนตนไป
5. ผูขายไดทําการปรับปรุงและหรือซอมแซมทรัพย)สินที่ซื้อขายตามแผนการปรับปรุงและ
ตกแตงหองพักและพื้นที่โดยรอบเรียบรอยแลว และตามรายการที่กองทุนรวมไดกําหนด
6. มีการเขาทําสัญญาซื้อขายเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบ ระหวางคูสัญญาที่
เกี่ยวของ และมีการโอนเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบของโรงแรมใหแกกองทุน
รวม
7. มีการดําเนินการใหกองทุนรวมเขาเปNนผูเอาประกันและผูรับผลประโยชน)ภายใต
ประกันภัยทรัพย)สินตามสัดสวนทรัพย)สินที่กองทุนจะเขาลงทุน รวมถึงประกันภัยความ
เสี่ยงภัยบุคคลที่สาม และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ถามี) สําหรับระยะเวลา
ประกันภัยที่เหลือของกรมธรรม)ประกันภัย ซึ่งผูขายรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดไดมีการ
ชําระเบี้ยประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยครบถวนแลวและตลอดจนไดจัดทํา
ประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทความคุมครองและรายละเอียดอื่นที่กองทุนรวมเห็น
เหมาะสม
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เหตุผดิ นัดหรือเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

เหตุการณ)อยางใดอยางหนึ่งตามทีร่ ะบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ถือเปNนเหตุผดิ นัดตามสัญญา
ฉบับนี้
1.

หากวาในระยะเวลาใดๆ กอนการจดทะเบียนโอนทรัพย)สินที่ซื้อขาย คูสัญญาฝ5ายใด
ฝ5ายหนึ่งไมปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญา
ฉบับนี้ โดยไมดําเนินการแกไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด และสงผลให
กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชน)ในทรัพย)สินที่ซื้อขายไดตามวัตถุประสงค)ของ
สัญญาฉบับนี้ ใหถือวาคูสัญญาฝ5ายนั้นเปNนฝ5ายผิดสัญญา

2.

กอนการโอนทรัพย)สินที่ซื้อขาย ผูขายรายใดรายหนึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูก
ศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่ง
ใหฟwxนฟูกิจการของผูขาย
ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของ
ผูขายรายใดรายหนึ่ง หรือทั้งหมดในการชําระหนี้หรือปฏิบัตติ ามสัญญานี้

3.

ในระยะเวลากอนการจดทะเบียนโอนนั้น ทรัพย)สินที่ซื้อขายไดรับความเสียหายอยาง
มีนัยสําคัญ หรือการประกอบกิจการของทรัพย)สินที่ซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ

4.

ไมมีการจดทะเบียนซื้อขายทรัพย)สินที่ซื้อขายภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
ฉบับนี้

5.

มีการปฏิบตั ิผดิ สัญญาโดย
(ก) คูสัญญาของกองทุนรวมภายใตสัญญาซื้อขายเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบ
หรือ
(ข) คูสัญญาของกองทุนรวมภายใตสัญญาภาระจํายอม

ผลของการผิดนัดหรือผล
อันเกิดจากเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

1.

ในกรณีที่คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งตกเปNนฝ5ายผิดนัดตามเหตุแหงการเลิกสัญญาใน
ขอ 1. ขอ 2.หรือขอ 3. ขางตน คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งที่ไมไดเปNนผูผิดนัดอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ โดยแจงใหคูสัญญาฝ5ายที่ผดิ นัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร

2.

ในกรณีที่คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งตกเปNนฝ5ายผิดนัดตามเหตุแหงการเลิกสัญญาใน
ขอ 4. หรือขอ 5. ขางตน คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งที่ไมไดเปNนผูผิดนัดอาจบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้โดยแจงใหคูสัญญาฝ5ายที่ผิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร ทั้งนี้ คูสัญญาฝ5ายที่
มิไดตกเปNนฝ5ายผิดนัดมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ตอคูสัญญาอีกฝ5าย
หนึ่งสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นได

3.

ในกรณีที่คูสัญญาตกลงเลิกสัญญารวมกัน ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญา
แตละฝ5ายไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ หรือประโยชน)ตอบแทนอื่นใด
จากคูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งได เวนแตจะไดตกลงเปNนอยางอื่น

4.

ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการไดรับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และกองทุนรวมได
แจงใหผูขายทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรแลว
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คาใชจาย คาธรรมเนียม
และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย)สิน

(2)

1.

ผูขายตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม อากรแสตมป‡ และภาษีอากรตางๆ ที่เกี่ยวของใน
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในทรัพย)สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้
รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายของผูขายสําหรับเงินที่
ผูขายไดรับภายใตสัญญาฉบับนี้

2.

ผูขายมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจนถึงวันจดทะเบียนโอนทรัพย)สินที่ซื้อขาย
และภาษีบาํ รุงทองที่ รวมตลอดถึงภาษีปfาย ภาษีอื่นๆ หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่อาจ
เรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนือ่ งดวยหรือที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน)ใน
ทรัพย)สินที่ซื้อขายจนถึงวันจดทะเบียนโอนทรัพย)สินที่ซื้อขาย ทั้งนี้ ถึงแมหนวยงาน
ราชการจะทําการเรียกเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมดังกลาวภายหลังจากวันจด
ทะเบียนโอนก็ตาม

สัญญาซื้อขายเฟอร)นเิ จอร)

ผูจะขาย

บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด
บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด

ผูจะซื้อ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”)

ทรัพย)สินที่จะซื้อขาย

เครื่องจักรและอุปกรณ)สวนควบตางๆ
และงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการของ
โรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ (Patong Heritage Hotel)

ราคาที่จะซื้อขาย

225,000,000 (สองรอยยี่สิบหาลาน) บาท

การโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย)สิน

1.

กองทุนรวมจะซื้อทรัพย)สินทีซ่ ื้อขายภายใตสัญญาฉบับนี้ก็ตอเมื่อทรัพย)สินที่โอนใหแก
กองทุนรวมเปNนทรัพย)สินที่ซื้อขายทุกรายการตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ และเปNน
การโอนทรัพย)สินที่ซื้อขายทุกรายการพรอมกัน

2.

คูสัญญาตกลงใหการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่ซื้อขายจะมีผลสมบูรณ)ในวันที่มีผล
เปNนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย)สินภายใตสัญญาซื้อขายทรัพย)สิน

3.

ทรัพย)สินที่ซื้อขายครบถวนทุกรายการ และอยูในสภาพสมบูรณ)และเหมาะแกการใช
ประโยชน)ซึ่งทําใหกองทุนรวมสามารถนําออกใหเชา เพื่อใชในการประกอบกิจการ
โรงแรมฯหรือดําเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วของเพื่อประโยชน)ของกองทุนรวม

4.

กุญแจ รหัสแมกุญแจ ตนฉบับเอกสารทั้งหมด และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
สิทธิหรือประโยชน)อื่นใดที่เกี่ยวของกับทรัพย)สินที่ซื้อขาย (เชน หนังสือรับรอง
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) ใหแกกองทุนรวม ณ
สถานที่ที่กองทุนรวมกําหนด รวมถึงลงนามและดําเนินการใดๆ ที่จําเปNน เพื่อให
กองทุนรวมเปNนผูใช ผูครอบครอง และเปNนผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่ซื้อขายอยาง
สมบูรณ)และถูกตองตามกฎหมายนับแตวันโอนทรัพย)สินที่ซื้อขายเปNนตนไปตนไป
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เหตุผดิ นัดหรือเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

เหตุการณ)อยางใดอยางหนึ่งตามทีร่ ะบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ถือเปNนเหตุผดิ นัดตามสัญญา
ฉบับนี้
1.

หากวาในระยะเวลาใดๆ กอนวันโอนกรรมสิทธิ์ คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งไมปฏิบตั ิตาม
สัญญาฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ โดยไม
ดําเนินการแกไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด และสงผลใหกองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชน)ในทรัพย)สินที่ซื้อขายไดตามวัตถุประสงค)ของสัญญาฉบับนี้ ใหถือ
วาคูสัญญาฝ5ายนั้นเปNนฝ5ายผิดสัญญา

2.

กอนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย)สินทีซ่ ื้อขาย ผูขายถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูกศาลสั่ง
ใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให
ฟwxนฟูกิจการของผูขาย ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูขาย
ในการชําระหนี้หรือปฏิบัตติ ามสัญญานี้

3.

ในระยะเวลากอนโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพย)สินที่ซื้อขายไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญ หรือความสามารถในการนําทรัพย)สินที่ซื้อขายไปประกอบกิจการโรงแรมฯ
มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอยางมีนัยสําคัญ

4.

ไมมีการซื้อขายทรัพย)สินที่ซื้อขายภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้

5.

มีการปฏิบตั ิผดิ สัญญาโดย
(ก) คูสัญญาของกองทุนรวมภายใตสัญญาซื้อขายทรัพย)สิน หรือ
(ข) คูสัญญาของกองทุนรวมภายใตสัญญาภาระจํายอม

ผลของการผิดนัดหรือผลอัน 1.
เกิดจากเหตุแหงการเลิก
สัญญา

ในกรณีที่คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งตกเปNนฝ5ายผิดนัดตามเหตุแหงการเลิกสัญญาใน
ขอ 1. ขอ 2. หรือขอ 3. ขางตน คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งที่ไมไดเปNนผูผิดนัดอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ โดยแจงใหคูสัญญาฝ5ายที่ผดิ นัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร

2.

ในกรณีที่คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งตกเปNนฝ5ายผิดนัดตามเหตุแหงการเลิกสัญญา ในขอ
4. หรือ 5. ขางตน คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งที่ไมไดเปNนผูผิดนัดอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
โดยแจงใหคูสัญญาฝ5ายทีผ่ ิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร ทั้งนี้ คูสัญญาฝ5ายที่มิได
ตกเปNนฝ5ายผิดนัดมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ตอคูสัญญาอีกฝ5าย
หนึ่งสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นได

3.

ในกรณีที่คูสัญญาตกลงเลิกสัญญารวมกัน ใหถือวาสัญญาฉบับนีส้ นิ้ สุดลง โดยที่
คูสัญญาแตละฝ5ายไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ หรือประโยชน)ตอบ
แทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝ5ายหนึง่ ได เวนแตจะไดตกลงเปNนอยางอื่น

1.

ผูขายตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม
และคาใชจายอื่นใดที่เกีย่ วของในการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้

2.

ผูขายตกลงรับผิดชอบคาภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการโอนขายทรัพย)สินที่ซื้อขาย

คาภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม
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(3)

สัญญาซื้อขายอุปกรณ)และงานระบบ

ผูจะขาย

บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด
บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด

ผูจะซื้อ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”)

ทรัพย)สินที่จะซื้อขาย

เครื่องจักรและอุปกรณ)สวนควบตางๆ และงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการของโรงแรม
ป5าตอง เฮอริเทจ (Patong Heritage Hotel)

ราคาที่จะซื้อขาย

225,000,000 (สองรอยยี่สิบหาลาน) บาท
1. กองทุนรวมจะซื้อทรัพย)สินทีซ่ ื้อขายภายใตสัญญาฉบับนี้ก็ตอเมื่อทรัพย)สินที่โอนใหแก
กองทุนรวมเปNนทรัพย)สินที่ซื้อขายทุกรายการตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ และเปNน
การโอนทรัพย)สินที่ซื้อขายทุกรายการพรอมกัน
2. คูสัญญาตกลงใหการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่ซื้อขายจะมีผลสมบูรณ)ในวันที่มีผล
เปNนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย)สินภายใตสัญญาซื้อขายทรัพย)สิน
3. ทรัพย)สินที่ซื้อขายครบถวนทุกรายการ และอยูในสภาพสมบูรณ)และเหมาะแกการใช
ประโยชน)ซึ่งทําใหกองทุนรวมสามารถนําออกใหเชา เพื่อใชในการประกอบกิจการ
โรงแรมฯหรือดําเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วของเพื่อประโยชน)ของกองทุนรวม
4. กุญแจ รหัสแมกุญแจ ตนฉบับเอกสารทั้งหมด และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
สิทธิหรือประโยชน)อื่นใดที่เกี่ยวของกับทรัพย)สินที่ซื้อขาย (เชน หนังสือรับรอง
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) ใหแกกองทุนรวม ณ
สถานที่ที่กองทุนรวมกําหนด รวมถึงลงนามและดําเนินการใดๆ ที่จําเปNน เพื่อให
กองทุนรวมเปNนผูใช ผูครอบครอง และเปNนผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่ซื้อขายอยาง
สมบูรณ)และถูกตองตามกฎหมายนับแตวันโอนทรัพย)สินที่ซื้อขายเปNนตนไป

การโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย)สิน

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

เหตุการณ)อยางใดอยางหนึ่งตามทีร่ ะบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ถือเปNนเหตุผดิ นัดตามสัญญา
ฉบับนี้
1. หากวาในระยะเวลาใดๆ กอนวันโอนกรรมสิทธิ์ คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งไมปฏิบตั ิตาม
สัญญาฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ โดยไม
ดําเนินการแกไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด และสงผลใหกองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชน)ในทรัพย)สินที่ซื้อขายไดตามวัตถุประสงค)ของสัญญาฉบับนี้ ใหถือ
วาคูสัญญาฝ5ายนั้นเปNนฝ5ายผิดสัญญา
2. กอนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย)สินทีซ่ ื้อขาย ผูขายถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูกศาลสั่ง
ใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให
ฟwxนฟูกิจการของผูขาย ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูขาย
ในการชําระหนี้หรือปฏิบัตติ ามสัญญานี้
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เหตุผดิ นัดหรือเหตุแหงการ
เลิกสัญญา (ตอ)

3.

ในระยะเวลากอนโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพย)สินที่ซื้อขายไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญ หรือความสามารถในการนําทรัพย)สินที่ซื้อขายไปประกอบกิจการโรงแรมฯ
มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอยางมีนัยสําคัญ

4.

ไมมีการซื้อขายทรัพย)สินที่ซื้อขายภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้

5.

มีการปฏิบตั ิผดิ สัญญาโดย
(ก) คูสัญญาของกองทุนรวมภายใตสัญญาซื้อขายทรัพย)สิน หรือ
(ข) คูสัญญาของกองทุนรวมภายใตสัญญาภาระจํายอม

ผลของการผิดนัดหรือผล
อันเกิดจากเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

คาภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม

(4)

1.

ในกรณีที่คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งตกเปNนฝ5ายผิดนัดตามเหตุแหงการเลิกสัญญา
ในขอ 1. ขอ 2. หรือขอ 3. ขางตน คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งที่ไมไดเปNนผูผิดนัดอาจบอก
เลิกสัญญาฉบับนี้ โดยแจงใหคูสัญญาฝ5ายที่ผิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร

2.

ในกรณีที่คูสัญญาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งตกเปNนฝ5ายผิดนัดตามเหตุแหงการเลิกสัญญา
ในขอ 4. หรือ 5. ขางตน คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งที่ไมไดเปNนผูผิดนัดอาจบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้โดยแจงใหคูสัญญาฝ5ายที่ผิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร ทั้งนี้ คูสัญญาฝ5ายที่
มิไดตกเปNนฝ5ายผิดนัดมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ตอคูสัญญาอีกฝ5าย
หนึ่งสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นได

3.

ในกรณีที่คูสัญญาตกลงเลิกสัญญารวมกัน ใหถือวาสัญญาฉบับนีส้ ิ้นสุดลง โดยที่
คูสัญญาแตละฝ5ายไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ หรือประโยชน)ตอบ
แทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝ5ายหนึง่ ได เวนแตจะไดตกลงเปNนอยางอื่น

1.

ผูขายตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม
และคาใชจายอื่นใดที่เกีย่ วของในการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้

2.

ผูขายตกลงรับผิดชอบคาภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการโอนขายทรัพย)สินที่ซื้อขาย

สัญญาเชาทรัพย)สิน

ผู้ให้ เช่า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่ าตอง เฮอริ เทจ (“กองทุนรวม”)

ผู้เช่า

บริ ษัท ป่ าตอง เฮอริ เทจ จํากัด

ทรัพย์ทีเช่า

ตามรายละเอียด ข้ อ 4.1.1 รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุน

ระยะเวลาการเช่า

5 (ห้ า) ปี นับตังแต่
( วนั ทีมีการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินภายใต้ สญ
ั ญาซื (อขายทรัพย์สิน
(“ระยะเวลาการเช่า”)

การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า

คู่สญ
ั ญาทัง( สองฝ่ ายจะเข้ าจดทะเบียนการเช่าทรั พย์ สินทีเช่า ณ หน่วยงานราชการที
เกียวข้ องในวันเดียวกับทีมีการจดทะเบียนโอนทรัพย์สนิ ภายใต้ สญ
ั ญาซื (อขายทรัพย์สนิ
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คาเชาและคาใชจายอื่นๆ

1.

ผูเชาตกลงชําระคาเชาสําหรับทรัพย)สินที่เชาจากรายไดคาเชาสุทธิ ดังนี้
ระยะเวลา
การเชา

จํานวนคาเชารายปV

ปeที่ 1

46,200,000 บาท (สี่สิบหกลานสองแสนบาท)

ปeที่ 2

46,200,000 บาท (สี่สิบหกลานสองแสนบาท)

ปeที่ 3

46,200,000 บาท (สี่สิบหกลานสองแสนบาท)

ปeที่ 4

49,087,500 บาท (สี่สิบเกาลานแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาท)

ปeที่ 5

49,087,500 บาท (สี่สิบเกาลานแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาท)

รวม

236,775,000 บาท (สองรอยสามสิบหกลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
บาท)

รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดสุทธิจากการดําเนินกิจการโรงแรมฯ ภายหลังจาก
การหักคาภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน คาเบี้ยประกันภัยทรัพย)สิน (Property All Risks
Insurance) และคาใชจายในสวนทุน (Capital Expenditure)

การชําระคาเชา

2.

ผูเชาจะรับผิดชอบและชําระคาใชจายสวนกลาง คาบํารุง คาใชจายและคาธรรมเนียม
อื่นใดที่ตองชําระสําหรับทรัพย)สินที่เชาในระหวางระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ ตาม
ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดหรือตามมติที่ประชุมของเจาของรวมของทรัพย)สินที่เชา

3.

ตลอดระยะเวลาการเชา
ผูเชาจะรับผิดชอบและชําระคาใชจายรวมถึงคาบริการ
สาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกีย่ วของกับทรัพย)สินที่เชาอันเนื่องจากการนําทรัพย)สินที่เชา
ไปใชในการประกอบกิจการโรงแรมฯ และธุรกิจที่เกี่ยวของ

ผูเชาจะชําระคาเชาที่ระบุขางตน ใหแกกองทุนรวมเปNนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในตาราง
ดานลางภายในวันที่หาของเดือนถัดไป
โดยสําหรับเดือนที่ไมไดมีการเชาทรัพย)สินที่เชา
ตั้งแตวันแรกของเดือนหรือไมไดมีการเชาทรัพย)สินที่เชาจนถึงวันสุดทายของเดือน ผูเชา
ตกลงชําระคาเชาตามสัดสวนจํานวนวันที่ผูเชาไดทําการเชาทรัพย)สนิ ที่เชาในเดือนนั้น
ภายใน 5 (หา) วันเริ่มตนของระยะเวลาดังกลาว
ระยะเวลาการ
เชา

อัตราคาเชารายเดือน

ปeที่ 1

3,850,000 บาท (สามลานแปดแสนหาหมื่นบาท)

ปeที่ 2

3,850,000 บาท (สามลานแปดแสนหาหมื่นบาท)

ปeที่ 3

3,850,000 บาท (สามลานแปดแสนหาหมื่นบาท)

ปeที่ 4

4,090,625 บาท (สี่ลานเกาหมื่นหกรอยยี่สิบหาบาท)

ปeที่ 5

4,090,625 บาท (สี่ลานเกาหมื่นหกรอยยี่สิบหาบาท)
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การวางเงินประกันเพื่อ
ประกันการเชา

การเอาประกันภัย

การดูแลรักษา กอสราง
และซอมแซม

1.

เมื่อมีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผูเชาจะวางเงินประกันไวกับกองทุนรวมเปNนเงินสด
จํานวน 24,543,750 บาท (ยี่สิบสีล่ านหาแสนสีห่ มื่นสามพันเจ็ดรอยหาสิบบาท)
("เงินประกัน") เพื่อเปNนหลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาฉบับนีข้ องผูเชา และ
เปNนประกันความเสียหายอื่นใดที่กองทุนรวมอาจไดรับ

2.

กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมูลคาลดลง ผูเชาจะตองวางเงินสดเพิ่มเติมเพื่อให
เงินประกันมีจํานวนตามที่กําหนดใน (1) ตลอดระยะเวลาการเชา โดยผูเชาจะตอง
วางเงินสดดังกลาวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแตวันที่ผูเชาไดรับหนังสือบอกกลาวจาก
กองทุนรวม

1.

ผูเชาจะจัดทําประกันภัยทรัพย)สิน (Property All Risks Insurance) กับบริษัท
ประกันภัยที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบสําหรับทรัพย)สินที่เชาตลอดระยะเวลาการเชา
ในวงเงินและเงื่อนไขที่กองทุนรวมกําหนด
ซึ่งระบุใหผูเชาและกองทุนรวมเปNนผูเอา
ประกันรวม และกองทุนรวมเปNนผูรับประโยชน)แตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรม)ดังกลาว

2.

ผูเชาจะจัดทําประกันภัยเพิม่ เติมตามประเภทและความคุมครองที่กองทุนรวมกําหนด
โดยระบุใหผูเชาและกองทุนรวมเปNนผูเอาประกันรวม
และกองทุนรวมเปNนผูรับ
ประโยชน)แตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรม)ดังกลาว

3.

ผูเชาตกลงเปNนผูรับผิดชอบชําระเบี้ยประกันภัยและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําประกันภัยทั้งหมดในขอนี้ตลอดระยะเวลาการเชา ผูเชาจะแจงใหกองทุนรวมทราบ
เกี่ยวกับการประกันภัยดังกลาวเปNนลายลักษณ)อักษร
และจะนําสงสําเนากรมธรรม)
ประกันภัยใหกองทุนรวมภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแตที่วันลงนามในสัญญาฉบับนี้

4.

ผูเชาตกลงวา
ประกันภัยทั้งหมดที่ผูเชามีหนาที่จัดทําในขอนีจ้ ะตองเปNนไปตาม
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสม

1.

ผูเชาจะดูแล บํารุง รักษา และซอมแซมทรัพย)สินที่เชา ตลอดจนสวนควบของ
ทรัพย)สินที่เชาใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานตลอดระยะเวลาการเชาดวยคาใชจายของ
ผูเชาเอง ซึ่งรวมถึงคาใชจายในสวนทุน (Capital Expenditure) เพื่อใหการประกอบ
กิจการของทรัพย)สินที่เชามีมาตรฐานไมดอยไปกวามาตรฐานในการใหบริการธุรกิจ
ของโรงแรมฯ

2.

ในกรณีที่เปNนการซื้อทรัพย)สินทดแทนในสวนที่หมดสภาพการใชงาน
หรือการซื้อ
ทรัพย)สินเพิ่มเติมในทรัพย)สินที่เชา ผูเชาตองดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ) หรือ
อะไหลทีม่ ีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติทดั เทียมหรือดีกวาของเดิมมาทดแทน โดยให
ถือวากองทุนรวมเปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินใหมที่ไดมา และใหสิทธิแกผูเชาใน
การใชประโยชน)จากทรัพย)สินดังกลาวตลอดระยะเวลาการเชา

3.

นอกเหนือจากการดูแล บํารุง รักษา และซอมแซมทรัพย)สินที่เชาตามปกติ ผูเชาจะไม
ทําการกอสราง และ/หรือ ตอเติมใดๆ ในทรัพย)สินที่เชาไมวาทัง้ หมดหรือบางสวน
เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาเปNนลายลักษณ)อักษรจากกองทุนรวม
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การดูแลรักษา กอสราง
และซอมแซม (ตอ)

4. กรณีการซอมแซมใหญ (Major Renovation) กลาวคือ การซอมแซมที่กระทบถึง
โครงสรางหรือรากฐานของอาคารในทรัพย)สินที่เชา ผูเชาจะตองไดรับการอนุมตั ิจาก
กองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรกอน
และการซอมแซมใหญจะตองเปNนไปตาม
รายละเอียดทีผ่ ูเชาจะนําสงใหกองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบพรอมกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปe

การตอระยะเวลาการเชา

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา ผูเชาใหคํามั่นวาจะเชาทรัพย)สินที่เชาตอไปอีกครั้งละ 3
(สาม) ปe ภายใตเงื่อนไขวากองทุนรวมและผูเชาไดตกลงเห็นชอบรวมกันทั้งสองฝ5ายเปNนที่
เรียบรอยแลวเกีย่ วกับเงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชาสําหรับสัญญาเชาฉบับใหม
ทั้งนี้
กองทุนรวมจะแจงผลการพิจารณาการตอระยะเวลาการเชาเพื่อเขาทําสัญญาเชาฉบับใหม
พรอมทั้งรายละเอียดของอัตราคาเชาและเงื่อนไขตางๆ ใหแกผูเชาทราบเปNนลายลักษณ)
อักษรลวงหนากอนที่สัญญาเชาแตละครั้งจะสิ้นสุดลง

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)อยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้
1.

ในกรณีที่ผูเชาจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้หรือหรือ
สัญญาอื่นใดที่กองทุนรวมและผูเชาทําขึ้นระหวางกัน และผูเชาไมสามารถดําเนินการ
แกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจง
หรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลง
กัน เวนแตการฝ5าฝwนดังกลาวจะมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพย)สินที่เชาภายใต
สัญญาฉบับนี้และกระทบสิทธิของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ ใหถือวาเปNนเหตุผิดนัด
ตามสัญญานี้ทันที

2.

ในกรณีที่ผูเชาถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอน
การเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งใหฟwxนฟูกิจการของผูเชา

3.

ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้
หรือสัญญาอื่นใดที่กองทุนรวมและผูเชาทําขึ้นระหวางกัน หรือผิดคํารับรองที่ใหไวใน
สัญญานี้ และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน

4.

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพย)สินที่เชาตามกําหนดในสัญญาฉบับนี้เวนแต
จะมีการตอระยะเวลาการเชาออกไป

5.

คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา

6.

ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวม
ไดแจงใหผูเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรแลว
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ผลของการผิดนัดหรือผลอัน 1.
เกิดจากเหตุแหงการเลิก
สัญญา

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)ตามที่ระบุไวในเหตุแหงการเลิกสัญญา ขอ 1 หรือ ขอ 2
ขางตน กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันทีโดยการสงหนังสือแจงแกผูเชา
และริบเงินประกันที่วางไวแกกองทุนตามสัญญานี้ และผูเชาจะตองสงคาเชารวมถึง
เงินหรือผลประโยชน)อื่นใดที่กองทุนรวมมีสิทธิไดรับจนถึงวันที่มีผลปNนการบอกเลิก
สัญญา ใหแกกองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการ
เรียกรองคาเสียหาย และ/หรือ คาใชจายอื่นใด

2.

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)ตามที่ระบุไวในเหตุแหงการเลิกสัญญา ขอ 3 ผูเชามีสิทธิเรียก
คาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว แตไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไมปฏิบัตติ าม
ขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพย)สินที่เชาภายใต
สัญญาฉบับนี้ ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ดทันที โดยกองทุนตกลงคืนเงิน
ประกันใหแกผูเชาตามเงื่อนไขสําหรับการคืนเงินประกันที่ระบุไวในสัญญานี้
ทั้งนี้
ไมตัดสิทธิของผูเชาในการเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือ คาใชจายอื่นใด

3.

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)ตามที่ระบุไวในเหตุแหงการเลิกสัญญา ขอ 4 ขอ 5 หรือ ขอ 6
ขางตน ใหถือวาสัญญาฉบับนีส้ ิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝ5ายไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพย)สินที่เชาหรือเงินหรือประโยชน)ตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งไดนอกจากคาเชา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน)อนื่ ใดที่กองทุนรวม
มีสิทธิไดรับจนถึงวันที่มีผลเปNนการบอกเลิกสัญญา โดยผูเชาจะชําระใหแกกองทุนรวม
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ กองทุนตกลงคืนเงินประกันใหแกผูเชาตามเงื่อนไขสําหรับ
การคืนเงินประกันที่ระบุไวในสัญญานี้

4. เมื่อสัญญาฉบับนีส้ ิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็แลวแต ผูเชาจะตองสงมอบทรัพย)สินและ
เอกสารหลักฐานใดๆ ที่อยูในความครอบครองของผูเชาอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย)สินที่
เชา และ/หรือ ไดครอบครองไวในนามของกองทุนรวม รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ทางการบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย)สินที่เชาหรือกองทุนรวม ใหแกกองทุนรวม หรือ
บุคคลที่กองทุนรวมกําหนดโดยไมชักชา แตทั้งนี้ไมเกินสามสิบ (30) วันนับจากวันที่มี
ผลเปNนการเลิกสัญญา
คาภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม

1.

ผูเชาตกลงรับผิดชอบภาษี อากรแสตมป‡ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นใด
อันเกี่ยวกับการเชาทรัพย)สินที่เชาและการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพย)สินที่เชา
สําหรับระยะเวลาการเชาตามที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้และระยะเวลาการเชาทีไ่ ดมี
การตอออกไป

2.

ผูเชาตกลงรับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปfาย และภาษี
อากรและคาธรรมเนียมอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับทรัพย)สินทีเ่ ชาและการประกอบ
กิจการทรัพย)สินที่เชาตลอดระยะเวลาการเชา หากกองทุนรวมไดชําระเงินดังกลาวไป
ลวงหนา ผูเชาตกลงชดใชเงินดังกลาวคืนกองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันที่
ในหนังสือบอกกลาวจากกองทุนรวม พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ 15 (สิบหา) ตอปe ซึ่ง
คํานวณนับแตวันทีไ่ ดชําระเงินไปจนถึงวันที่ไดรับชําระคืนครบถวน
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(5)

สัญญาเชาเฟอร)นิเจอร)

ผูใหเชา

กองทุนรวมอสังหาริมทรพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”)

ผูเชา

บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด

ทรัพย)ที่เชา

เฟอร)นิเจอร)ที่ใชในการดําเนินกิจการของโรงแรม

อัตราคาเชา

ผูเชาตกลงชําระคาเชาเฟอร)นิเจอร) ดังนี้
ระยะเวลา
การเชา

จํานวนคาเชารายปV

ปeที่ 1

18,900,000 บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาท)

ปeที่ 2

18,900,000 บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาท)

ปeที่ 3

18,900,000 บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาท)

ปeที่ 4

20,081,250 บาท (ยี่สิบลานแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาท)

ปeที่ 5

20,081,250 บาท (ยี่สิบลานแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาท)

รวม

96,862,500 บาท (เกาสิบหกลานแปดแสนหกหมื่นสองพันหารอย
บาท)

ระยะเวลาการเชา

กองทุนรวมตกลงใหผูเชาเชาทรัพย)สินที่เชาโดยมีกําหนดระยะเวลา [5 (หา)] ปe นับตั้งแต
วันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพย)สินภายใตสัญญาเชาทรัพย)สนิ
(“ระยะเวลาการ
เชา”)

การสงมอบการครอบครอง

ในวันที่เริ่มระยะเวลาการเชา กองทุนรวมจะสงมอบทรัพย)สินที่เชาใหแกผูเชาตามสภาพที่มี
การใชงานจริงอยูในขณะนั้น

การวางเงินประกันเพื่อ
ประกันการเชา

1.

เมื่อมีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผูเชาจะวางเงินประกันไวกับกองทุนรวมเปNนเงินสด
จํานวน 10,040,625 บาท (สิบลานสี่หมื่นหกรอยยี่สิบหาบาท) ("เงินประกัน") เพื่อ
เปNนหลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาฉบับนี้ของผูเชา และเปNนประกันความเสียหาย
อื่นใดที่กองทุนรวมอาจไดรับ

2.

กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมูลคาลดลง ผูเชาจะตองวางเงินสดเพิ่มเติมเพื่อใหเงิน
ประกันมีจํานวนตามที่กําหนดใน (1) ตลอดระยะเวลาการเชา โดยผูเชาจะตองวาง
เงินสดดังกลาวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแตวันที่ผูเชาไดรับหนังสือบอกกลาวจาก
กองทุนรวม

การตออายุสัญญาเชา

ในกรณีที่มีการตอระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาทรัพย)สิน
คูสัญญาตกลงขยาย
ระยะเวลาการเชาทรัพย)สินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนีต้ อไปโดยอัตโนมัติโดยมีระยะเวลาการ
เชาเทากับระยะเวลาการเชาที่ไดมีการตอออกไปภายใตสัญญาเชาทรัพย)สิน
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เหตุผดิ นัดหรือเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

ผลของการผิดนัดหรือผล
อันเกิดจากเหตุแหงการ
เลิกสัญญา

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)อยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้
1.

ในกรณีที่ผูเชาจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้หรือหรือ
สัญญาอื่นใดที่กองทุนรวมและผูเชาทําขึ้นระหวางกัน และผูเชาไมสามารถดําเนินการ
แกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจง
หรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลง
กัน เวนแตการฝ5าฝwนดังกลาวจะมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพย)สินที่เชาภายใต
สัญญาฉบับนี้และกระทบสิทธิของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ ใหถือวาเปNนเหตุผิดนัด
ตามสัญญานี้ทันที

2.

ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้
หรือสัญญาอื่นใดที่กองทุนรวมและผูเชาทําขึ้นระหวางกัน หรือผิดคํารับรองที่ใหไวใน
สัญญานี้ และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน

3.

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพย)สินที่เชาตามกําหนดในสัญญาฉบับนี้เวนแต
จะมีการตอระยะเวลาการเชาออกไป

4.

คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา

5.

ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวม
ไดแจงใหผูเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรแลว

1.

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)ตามที่ระบุไ วในเหตุแหงการเลิกสัญญา ขอ 1 ขางตน
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันทีโดยการสงหนังสือแจงแกผูเชาและ
ริบเงินประกันที่วางไวตามสัญญาฉบับนี้ และผูเชาจะตองสงคาเชารวมถึงเงิน หรือ
ผลประโยชน)อื่นใดที่กองทุนรวมมีสิทธิไ ดรับจนถึงวันที่มีผลปNนการบอกเลิกสัญญา
ใหแกกองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรอง
คาเสียหาย และ/หรือ คาใชจายอื่นใด

2.

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)ตามที่ระบุไวในเหตุแหงการเลิกสัญญา ขอ 2 ขางตน ผูเชามี
สิทธิเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว แตไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไม
ปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพย)สินที่
เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ ผูเชามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ดทันที โดยกองทุนตกลง
คืนเงินประกันใหแกผูเชาตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญานี้ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของผูเชาใน
การเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือ คาใชจายอื่นใด
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ผลของการผิดนัดหรือผลอัน 3.
เกิดจากเหตุแหงการเลิก
สัญญา (ตอ)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ)ตามที่ระบุไวในเหตุแหงการเลิกสัญญา ขอ 3 ขอ 4 หรือ ขอ 5
ขางตน ใหถือวาสัญญาฉบับนีส้ ิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝ5ายไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพย)สินที่เชาหรือเงินหรือประโยชน)ตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝ5ายหนึ่งไดนอกจากคาเชา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน)อนื่ ใดที่กองทุนรวม
มีสิทธิไดรับจนถึงวันที่มีผลเปNนการบอกเลิกสัญญา โดยผูเชาจะชําระใหแกกองทุนรวม
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ กองทุนตกลงคืนเงินประกันใหแกผูเชาตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในสัญญา

4.

เมื่อสัญญาฉบับนีส้ ิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็แลวแต ผูเชาจะตองสงมอบทรัพย)สินและ
เอกสารหลักฐานใดๆ ที่อยูในความครอบครองของผูเชาอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย)สินที่
เชา และ/หรือ ไดครอบครองไวในนามของกองทุนรวม รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ทางการบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย)สินที่เชาหรือกองทุนรวม ใหแกกองทุนรวม หรือ
บุคคลที่กองทุนรวมกําหนดโดยไมชักชา แตทั้งนี้ไมเกินสามสิบ (30) วันนับจากวันที่มี
ผลเปNนการเลิกสัญญา

ภาษีอากรและคาธรรมเนียม ผูเชาตกลงรับผิดชอบภาษี อากรแสตมป‡ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นใดอันเกี่ยวกับการ
เชาทรัพย)สินที่เชา สําหรับระยะเวลาการเชาตามที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้และระยะเวลา
การเชาที่ไดมีการตอออกไป หากกองทุนรวมไดชําระเงินดังกลาวไปลวงหนา ผูเชาตกลงชดใช
เงินดังกลาวคืนกองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันที่ของหนังสือบอกกลาวจากกองทุน
รวม พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ 15 (สิบหา) ตอปeซึ่งคํานวณนับแตวันที่ไดชําระเงินไปจนถึง
วันที่ไดรับชําระคืนครบถวน
(6)

สัญญาเชาอุปกรณ)และงานระบบ

ผูใหเชา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”)

ผูเชา

บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด

ทรัพย)ที่เชา

อุปกรณ)และงานระบบซึ่งใชในการดําเนินกิจการของโรงแรมฯ

อัตราคาเชา

ผูเชาตกลงชําระคาอุปกรณ)และงานระบบ ดังนี้
ระยะเวลา
การเชา

จํานวนคาเชารายปV

ปeที่ 1

18,900,000 บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาท)

ปeที่ 2

18,900,000 บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาท)

ปeที่ 3

18,900,000 บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาท)

ปeที่ 4

20,081,250 บาท (ยี่สิบลานแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาท)

ปeที่ 5

20,081,250 บาท (ยี่สิบลานแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาท)

รวม

96,862,500 บาท (เกาสิบหกลานแปดแสนหกหมื่นสองพันหารอยบาท)
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ระยะเวลาการเช่า

กองทุนรวมตกลงให้ ผ้ เู ช่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าโดยมีกําหนดระยะเวลา [5 (ห้ า)] ปี นับตังแต่
(
วันทีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ
(“ระยะเวลาการ
เช่า”)

การส่งมอบการครอบครอง ในวันทีเริมระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าตามสภาพที
มีการใช้ งานจริงอยูใ่ นขณะนัน(
เงินประกันการเช่า

1. เมือมีการลงนามในสัญญาฉบับนี ( ผู้เช่าจะวางเงินประกันไว้ กบั กองทุนรวมเป็ นเงิน
สดจํานวน 10,040,625 บาท (สิบล้ านสีหมืนหกร้ อยยีสิบห้ าบาท) ("เงินประกัน")
เพือเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี (ของผู้เช่า และเป็ นประกันความ
เสียหายอืนใดทีกองทุนรวมอาจได้ รับ
2. กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมลู ค่าลดลง ผู้เช่าจะต้ องวางเงินสดเพิมเติมเพือให้ เงิน
ประกันมีจํานวนตามทีกําหนด ใน (1) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้เช่าจะต้ อง
วางเงินสดดังกล่าว ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ทีผู้เช่าได้ รับหนังสือบอกกล่าวจาก
กองทุนรวม

การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

ในกรณีทีมีการต่อระยะเวลาการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ
คูส่ ญ
ั ญาตกลงขยาย
ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี (ต่อไปโดยอัตโนมัติโดยมีระยะเวลา
การเช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าทีได้ มีการต่อออกไปภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ

เหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งการ ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี (
เลิกสัญญา
1. ในกรณีทีผู้เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี (หรื อ
หรื อสัญญาอืนใดทีกองทุนรวมและผู้เช่าทําขึ (นระหว่างกัน และผู้เช่าไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
( อภายในระยะเวลาใดๆ ที
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
เว้ นแต่การฝ่ าฝื นดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี (และกระทบสิทธิของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี (ทันที
2. ในกรณีทีกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญา
นี (หรื อสัญญาอืนใดทีกองทุนรวมและผู้เช่าทําขึ (นระหว่างกัน หรื อผิดคํารับรองทีให้
ไว้ ในสัญญานี ( และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
ตามสัญญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานันหรื
( อภายในระยะเวลาใดๆ ทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
3. เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าตามกําหนดในสัญญาฉบับนี (
เว้ นแต่จะมีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไป
4. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
5. ในกรณีทีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดทีกําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
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ผลของการผิดนัดหรื อผล 1. ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในเหตุแห่งการเลิกสัญญา ข้ อ 1 ข้ างต้ น
อันเกิดจากเหตุแห่งการเลิก
กองทุนรวมมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี (ได้ ทนั ทีโดยการส่งหนังสือแจ้ งแก่ผ้ เู ช่าและ
สัญญา
ริ บเงินประกันทีวางไว้ ตามสัญญาฉบับนี ( และผู้เช่าจะต้ องส่งค่าเช่ารวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีกองทุนรวมมีสทิ ธิได้ รับจนถึงวันทีมีผลเป็ นการบอกเลิกสัญญา
ให้ แก่กองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทังนี
( ( ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมในการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใด
2. ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในเหตุแห่งการเลิกสัญญา ข้ อ 2 ข้ างต้ น ผู้เช่า
มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดงั กล่าว แต่ไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญา
ฉบับนี (สิ (นสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อ
จงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ( และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ( ผู้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี (ได้ ทนั ที โดย
กองทุนตกลงคืนเงินประกันให้ แก่ผ้ เู ช่าตามเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญานี ( ทังนี
( ( ไม่ตดั
สิทธิของผู้เช่าในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จา่ ยอืนใด
3. ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในเหตุแห่งการเลิกสัญญา ข้ อ 3 ข้ อ 4 หรื อ
ข้ อ 5 ข้ างต้ น ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี (สิ (นสุดลง โดยทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิ
เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืน
ใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ นอกจากค่าเช่า รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดที
กองทุนรวมมีสทิ ธิได้ รับจนถึงวันทีมีผลเป็ นการบอกเลิกสัญญา โดยผู้เช่าจะชําระ
ให้ แก่กองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทังนี
( ( กองทุนตกลงคืนเงินประกันให้ แก่ผ้ เู ช่า
ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญา
4. เมือสัญญาฉบับนี (สิ (นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็แล้ วแต่ ผู้เช่าจะต้ องส่งมอบทรัพย์สนิ
และเอกสารหลักฐานใดๆ
ทีอยูใ่ นความครอบครองของผู้เช่าอันเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สนิ ทีเช่า และ/หรื อ ได้ ครอบครองไว้ ในนามของกองทุนรวม รวมทังเอกสาร
(
หลักฐานทางการบัญชีทีเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่าหรื อกองทุนรวม ให้ แก่กองทุน
รวม หรื อบุคคลทีกองทุนรวมกําหนดโดยไม่ชกั ช้ า แต่ทงนี
ั ( (ไม่เกินสามสิบ (30) วัน
นับจากวันทีมีผลเป็ นการเลิกสัญญา
ภาษี อากรและ
ค่าธรรมเนียม

ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบภาษี อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกียวกับ
การเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่า สําหรับระยะเวลาการเช่าตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี (และ
ระยะเวลาการเช่าทีได้ มีการต่อออกไป หากกองทุนรวมได้ ชําระเงินดังกล่าวไปล่วงหน้ า
ผู้เช่าตกลงชดใช้ เงินดังกล่าวคืนกองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วนั ทีของหนังสือ
บอกกล่าวจากกองทุนรวม พร้ อมด้ วยดอกเบี (ยร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี ซึงคํานวณนับแต่
วันทีได้ ชําระเงินไปจนถึงวันทีได้ รับชําระคืนครบถ้ วน
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3.

วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเป1นอยางไร
เป1นอยางไร และกองทุนรวมมีนโยบายการกูยืมหรือไม อยางไร
•

นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย

ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินทั้งกองทุนรวม บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษทั ดิ ป5าตอง
เฮอริเทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และบริษัท ประสพสิน จํากัด จะลงนามรวมกันในสัญญาซื้อขาย
ทรัพย)สิน สวนสัญญาซื้อขายเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบ จะลงนามรวมกันระหวาง กองทุนรวม บริษัท
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษทั ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด และสุดทายสัญญาเชาทรัพย)สนิ สัญญาเชา
เฟอร)นิเจอร) และสัญญาเชาอุปกรณ)และงานระบบ จะลงนามรวมกันระหวาง กองทุนรวม และบริษัท ป5าตอง
เฮอริเทจ จํากัด โดยกองทุนรวมจะรับมอบทรัพย)สินจากบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ
2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และบริษัท ประสพสิน จํากัด และจะชําระเงินคาทรัพย)สินดังกลาวใหแก
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ
บริษัท ประสพสิน จํากัด เชนกัน โดยกองทุนรวมจะปฎิบัติใหครบทุกอยางตามที่ระบุไวในโครงการนี้
บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดหาผลประโยชน)จากทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะลงทุน โดยนําพื้นที่ทั้งหมดออกใหเชา
แกผูประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งไดแก บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เพื่อนําไปประกอบกิจการ โดยสัญญาเชาจะ
มีระยะเวลา 5 ปe เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ไดใหคํามั่นแกกองทุนรวมวา
จะเชาทรัพย)สินของกองทุนรวมตอไปอีกครั้งละ 3 ปe โดยการตอสัญญาเชาแตละครั้งบริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกอนที่จะตอสัญญาเชาในแตละครั้ง ซึ่งใน 5 ปeแรกนี้ทั้งกองทุนรวมในฐานะผูใหเชา
และ บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ในฐานะผูเชา ไดตกลงกันในอัตราคาเชาใหเปNนแบบคาเชาคงที่รายปe
โดยมีอตั ราดังตอไปนี้
ปV

อัตราคาเชา
ตอเดือน (บาท)

ตอปV (บาท)

ปeที่ 1

7,000,000

84,000,000

ปeที่ 2

7,000,000

84,000,000

ปeที่ 3

7,000,000

84,000,000

ปeที่ 4

7,437,500

89,250,000

ปeที่ 5

7,437,500

89,250,000

สําหรับแนวทางการกําหนดอัตราคาเชาภายหลังจากการครบกําหนดสัญญาเชา 5 ปeแรกนั้น ในเบื้องตนบริษัทจัดการมี
นโยบายที่จะกําหนดใหสอดคลองตามแบบเดิม คือ อัตราคาเชาสวนใหญจะเปNนคาเชาแบบคงที่ โดยบริษัทจัดการจะใชดุลย
พินิจในการกําหนดอัตราคาเชาใหอยูภายใตเงื่อนไขทีไ่ มทําใหกองทุนเสียผลประโยชน)
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ผลประโยชน)ของผูถือหนวยลงทุนเปNนหลัก
อยางไรก็ดี ภายหลังปeที่ 5 ซึ่งเปNนปeที่สิ้นสุดสัญญาเชา การเจรจาหาผูเชาสําหรับการเชาในปeที่ 6 เปNนตนไปนั้น สิ่งที่จะเปNน
แรงจูงใจใหผูเชารายเดิมหรือรายใหมเขามาเชาโครงการโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ คือ ผลประกอบการในอนาคตของโรงแรม
ที่คาดวานาจะอยูในระดับสูง นอกจากนั้น ทางผูเชายังจะไดรับคาบริหารจัดการโรงแรมและคาแรงจูงใจในการบริหาร เชน
ผูประเมินรายไนท)แฟรงค) ที่กําหนดใหไวที่รอยละ 2 ของรายรับรวม และ รอยละ 6 ของรายไดจากการดําเนินการหลังหัก
คาบริหารโครงการ ตามลําดับ
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ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สิน กองทุนรวมจะรับมอบทรัพย)สินจากบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และ
บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด โดยกองทุนจะชําระเงินคาทรัพย)สินดังกลาวใหแกบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด
และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด ตามลําดับ อนึ่ง ภายในวันเดียวกันนั้น บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ตองสง
มอบหลักประกันมูลคารวม 44,625,000 บาท ใหแกกองทุนรวม โดยเงินประกันดังกลาวจะเปNนเงินสดมูลคา 44,625,000
บาท ทั้งหมด
นอกจากนี้ในวันดังกลาวกองทุนรวมยังจะไดรับมอบสิทธิภารจํายอมที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 1254 และ 2781 จากบริษัท
ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท อภิโชติ จํากัด อีกดวย โดยกองทุนจะไมมีคาใชจายใดๆ ในการรับมอบสิทธิภารจํายอมในที่ดิน
ดังกลาวเชนเดียวกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมจะนําที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 2425 ไปจดทะเบียนภารจํายอมการใชถนน ทางเดิน
ทางรถยนต)เขา-ออก ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ พรอมที่จอดรถ
และสาธารณูปโภค เชน ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนตน จากที่ดินเลขที่ นส.3ก. 2781 และ นส.3ก. 1254 ซึ่งมี
บริษัท อภิโชติ จํากัด และบริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว ตามลําดับ และจะนําที่ดินเลขที่
น.ส.3ก.7297 น.ส.3ก.7298 และ น.ส.3ก.7299 ไปจดทะเบียนภารจํายอมการใชถนน ทางเดิน ทางรถยนต)เขา-ออก
ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ พรอมที่จอดรถ และสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนตน จากที่ดินเลขที่ นส.3ก. 1254 ซึ่งมี บริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจาของกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกลาว โดยกองทุนจะไมมีคาใชจายใดๆ ในการจดทะเบียนภารจํายอมในที่ดินดังกลาวเชนเดียวกัน
การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดภายหลังจากกองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสิน
เนื่องดวยโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ตั้งอยูในอาคารชุด “ป5าตอง ไนท)พลาซาร)” ซึ่งอาคารดังกลาวไดจดทะเบียนเปNนนิติบุคคล
อาคารชุด มีหองชุดภายในโครงการรวมทั้งหมด 237 ยูนิต แบงเปNน หองชุดของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155
ยูนิต หองชุดของบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด จํานวน 29 ยูนิต และหองชุดสวนบุคคล (เปNนหองชุดของบุคคลอื่น
ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด) จํานวน 53 ยูนิต โดย
ทรัพย)สินที่กองทุนจะเขาลงทุนครัง้ แรกจะเปNนของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555
จํากัด รวมทั้งสิ้น 183 ยูนิต
ทั้งนี้ ภายในอาคารชุดจะมีทรัพย)สิน 2 ประเภท คือ ทรัพย)สินสวนบุคคล และทรัพย)สินสวนกลาง โดยทรัพย)สินสวนบุคคล
ไดแก หองชุดเลขที่ 114/1 – 114/237 สวนทรัพย)สินสวนกลาง ไดแก ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด โฉนดที่ดินเลขที่ 2424
ตําบลป5าตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ภูมิสถาป1ตย) ลานจอดรถภายนอกอาคาร รั้วรอบบริเวณ บันไดภายในอาคาร
บันไดหนีไฟ ทางเดินกลางและทางเดินหนาลิฟท)ชั้น 1 – 17 ถังเก็บน้ําและถังเก็บน้ําชั้นบนสุดของอาคาร หลังคา ฝfาเพดาน
รางระบายน้าํ ทอระบายน้ํา หองเก็บขยะ หองอุปกรณ)ไฟฟfา ประปาทุกชั้น หองเครื่องลิฟท)ชั้นบน ชองทอและอุปกรณ)
น้ําดี-น้ําทิ้งภายในอาคาร บอเกรอะ บอบําบัดน้ําเสีย ถังเก็บน้ําใตดิน ระบบไฟฟfากอนเขามาตรวัดแตละหนวย มาตรวัดรวม
สายไฟฟfารวม โครงสรางอาคารชุดที่มิใชหองชุด ลิฟท) สระวายน้ํา หองน้ําสวนกลางชาย - หญิงที่ชั้น 2 หองสํานักงาน
นิติบุคคล สายดับเพลิงพรอมอุปกรณ)ดบั เพลิงทุกชั้น และระบบสายลอฟfา โดยรายการทรัพย)สินสวนกลางดังกลาวจะระบุอยู
ในขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ซึง่ การบริหารจัดการจะเปNนไปตามขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด และกฎหมายอาคารชุด
โดยมีผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุดทําหนาที่ดูแลพื้นที่สวนกลางทั้งหมดตามที่กลาวมาขางตน
ป1จจุบันนิติบุคคลอาคารชุด
ดังกลาวบริหารจัดการโดยทีมงานบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด โดยมีคณ
ุ กรนันท) อัศวศิรโยธิน เปNนกรรมการผูมีอํานาจใน
การบริหารงาน)
โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนในหองชุดจํานวน 183 ยูนิต เรียบรอยแลว กองทุนรวมจะมีอตั ราสวนแหงกรรมสิทธิ์
ในทรัพย)สินสวนกลางคิดเปNนรอยละประมาณ 70.307 ของกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินสวนกลางทั้งหมด กองทุนรวมจึงมีสิทธิใน
การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพย)สินสวนกลางโดยการออกเสียงผานตัวแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ในเบื้องตนบริษัทจัดการจะกําหนดแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพย)สินสวนกลางภายในอาคารชุด โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
1.

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะแตงตัง้ ใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดทําหนาที่ในการบริหารจัดการและดูแลทรัพย)สิน
สวนกลางใหอยูในสภาพปกติพรอมใชงานตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน)ของกองทุนรวมและเจาของรวมรายอื่นได
ป1จจุบันผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุดเปNนผูบริหารในบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซึ่งเปNนผูเชาทรัพย)สินจาก
กองทุนรวม เนื่องจากมีประสบการณ)ในการทําหนาที่เปNนผูจัดการนิติบุคคลของอาคารชุดดังกลาวมายาวนาน

2.

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนิตบิ ุคคลอาคารชุดจัดทํางบประมาณคาใชจายประจําปeเพื่อใชในการบริหารจัดการ
บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย)สินสวนกลางของอาคารชุด

3.

หากมีความจําเปNนเรงดวนในกรณีที่ทรัพย)สินสวนกลางเกิดการชํารุดเสียหาย จนสงผลกระทบกับการบริหารงาน
ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อยางเปNนสาระสําคัญ และเงินกองทุนที่เก็บจากคาใชจายสวนกลางมีไมเพียงพอ
กองทุนรวมอาจพิจารณาใหผูเชาทรัพย)สินจากกองทุนรวม
เปNนผูรับผิดชอบในจํานวนเงินสวนทีข่ าดเปNนการ
ชั่วคราว เพื่อใชในการปรับปรุงหรือซอมแซมทรัพย)สินสวนกลางที่เกิดความเสียหายใหคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สดุ
หลังจากนั้นจึงเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวจากนิติบคุ คลอาคารชุดในภายหลัง

4.

บริษัทจัดการจะมอบอํานาจใหตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวมเขารวมประชุมใหญกับเจาของรวม
หรือ
ประชุมคณะกรรมการอาคารชุด เพื่อกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพย)สินสวนกลาง โดยบริษัทจัดการจะ
ระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ และการตัดสินใจของกองทุนรวมในประเด็นตางๆ เพื่อใหตัวแทนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง
สามารถลงมติแทนกองทุนรวมได

บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา แนวทางการบริหารจัดการนิติบคุ คลอาคารชุดภายหลังจากกองทุนรวมเขาลงทุนแลวจะทํา
ใหนักลงทุนมั่นใจไดวา บริษัทจัดการจะมีการบริหารจัดการทรัพย)สินอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความเปNนธรรมและ
ผลประโยชน)ของนักลงทุนเปNนสําคัญ
การกํากับนิติบุคคลอาคารชุด
โดยทั่วไปนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหนาที่ในการจัดการและดูแลรักษาทรัพย)สินสวนกลางของอาคารชุด โดยใหมีอํานาจกระทํา
การใดๆ ตามมติของเจาของรวม ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดจะตองมีผูจัดการ 1 คน (อาจจะเปNนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ก็ได) เพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดใหเปNนไปตามขอบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ (เจาของรวม)
หรือคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมมีมติแตงตั้งขึ้นโดยไมขัดตอขอบังคับ (ป1จจุบัน
นิติบุคคลอาคารชุดมีกรรมการควบคุมทั้งหมด 6 คน)
โดยภายหลังจากที่กองทุนเขาเปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในหองชุดแลว บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะแตงตั้งบุคคลซึ่งอาจจะเปNน
ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)หรือตัวแทนที่มีประสบการณ)โดยตรงเขาเปNนกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดในจํานวนตามสัดสวนการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินสวนกลาง
เพื่อทําหนาที่ควบคุมการจัดการนิตบิ ุคคล
อาคารชุด นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด โดย คุณกรนันท) อัศวศิรโยธิน เปNนผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดตอ ทั้งนี้เพราะ คุณกรนันท) อัศวศิรโยธิน เปNนบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ)ในการทําหนาที่เปNน
ผูจัดการนิติบุคคลของอาคารชุดมายาวนาน นอกจากนี้ ยังเปNนบุคคลที่มีความสามารถในการพัฒนาอาคารคอนโดมิเนียมที่
แทบจะไมมีผูอยูอาศัยใหกลายเปNนโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ที่มีชีวิตชีวาไดในป1จจุบัน
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โครงสรางการกํากับนิตบิ ุคคลอาคารชุด
เจ้ าของร่วม

นิติบคุ คลอาคารชุด
แต่งตัง/(
ถอดถอน

แต่งตังตั
( วแทน
เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการควบคุม
การจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด

ควบคุมการจัดการ

ผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุด

บริ หารจัดการ
บริษัทจัดการสามารถบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยผานการพิจารณาและการลงมติของทีป่ ระชุมใหญของเจาของ
รวม ซึ่งกองทุนรวมมีอัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินสวนกลางคิดเปNนรอยละประมาณ 70.307 จึงสามารถกําหนด
นโยบายที่เปNนประโยชน)ตอกองทุนและไมขัดกับหลักการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได ทั้งนี้ หลักเกณฑ)และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการประชุมใหญของเจาของรวมภายหลังจากที่กองทุนเขาเปNนเจาของกรรมสิทธิ์ มีดังตอไปนี้
1.

ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปeละ 1 ครั้ง

2.

ในการประชุมใหญแตละครั้ง ตองมีผูมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนเสียง
ลงคะแนนทั้งหมด จึงจะครบองค)ประชุม

3.

ในกรณีที่เจาของรวมมาประชุมไมครบองค)ประชุมตามที่กําหนด ใหเรียกประชุมใหมภายใน 15 วันนับจากวันเรียก
ประชุมครั้งกอน และการประชุมใหญครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาตองครบองค)ประชุม

4.

ในการลงคะแนนเสียง ใหเจาของรวมแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับอัตราสวนที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สวนกลาง

5.

การลงมติของที่ประชุมใหญตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของเจาของรวมที่เขาประชุม เวนแตมติดังตอไปนี้
5.1

เรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

การซื้ออสังหาริมทรัพย)หรือรับอสังหาริมทรัพย)ซึ่งมีภาระติดพันเปNนทรัพย)สวนกลาง
การจําหนายทรัพย)สวนกลางที่เปNนอสังหาริมทรัพย)
การอนุญาตใหเจาของรวมทําการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงหรือตอเติมหองชุด
ของตนเองที่มีผลกระทบตอทรัพย)สวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยคาใชจาย
ของผูนั้นเอง
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพย)สวนกลาง
การแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนคาใชจายสวนกลางในนิติบุคคล
การกอสรางอันเปNนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพย)สวนกลาง
การจัดหาผลประโยชน)ในทรัพย)สวนกลาง
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5.2

เรื่องดังตอไปนี้
ทั้งหมด
(1)
(2)

ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวม

การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
การกําหนดกิจการที่ผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอื่นทําแทน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนรวมในการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด
บริษัทจัดการสามารถเขารวมบริหารงานในนิติบุคคลอาคารชุดผานการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญเจาของรวม ซึ่งกองทุนรวม
มีอัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินสวนกลางคิดเปNนรอยละประมาณ 70.307 โดยกองทุนรวมมีแนวทางในการบริหาร
ความเสีย่ ง ดังตอไปนี้
1.

บริษัทจัดการจะสงผูแทนเขารวมเปNนคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในจํานวนตามสัดสวน
การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สนิ สวนกลาง
เพื่อรวมวางนโยบายและควบคุมการบริหารจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด

2.

การลงมติของที่ประชุมใหญเจาของรวม โดยปกติจะใชมติเสียงขางมากของเจาของรวมที่เขาประชุม แตมีบางเรื่อง
ที่ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด ทั้งนี้ ในการลงคะแนน
เสียง เจาของรวมแตละรายจะมีคะแนนเสียงเทากับอัตราสวนที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สวนกลาง ดังนั้น บริษัท
จัดการจึงสามารถผลักดันนโยบายที่จําเปNนและเปNนประโยชน)ตอนิตบิ ุคคลอาคารชุดไดทุกเรื่อง ผานการลงมติใน
เรื่องตางๆ เนื่องจากกองทุนรวมมีอัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินสวนกลางคิดเปNนรอยละประมาณ 70.307
ซึ่งมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด

3.

ในกรณีที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดดําเนินการผิดพลาดทําใหทรัพย)สินที่กองทุนรวมลงทุนเกิดความเสียหาย
หรือไมปฏิบัตติ ามแนวทางที่ควรจะเปNนเพื่อประโยชน)สูงสุดในการรักษาและบริหารจัดการทรัพย)สิน บริษัทจัดการ
สามารถเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญเจาของรวมลงมติถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนนั้นได ทั้งนี้ มติ
ดังกลาวจะใชคะแนนเสียงเพียงหนึ่งในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมดเทานั้น

แนวทางการควบคุมดูแลผูแทนของบริษัทจัดการในการเขารวมเปNนกรรมการควบคุมการจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด
1.

เมื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลออาคารชุดขึ้น ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะแจง
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอน เมื่อกรรมการที่เปNนผูแทนของบริษัท
จัดการไดรับเรื่องการประชุม ผูแทนของบริษัทจัดการจะนําเรื่องดังกลาวมาจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนของ
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการ

2.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะพิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติ และลงมติในวาระการประชุมตางๆ

3.

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะทําหนังสือมอบอํานาจใหผูแทนของบริษัทจัดการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะระบุขอบเขต อํานาจหนาที่ และมติการตัดสินใจของกองทุนรวมใน
วาระการประชุมตางๆ เพื่อใหผูแทนที่บริษัทจัดการแตงตั้งสามารถลงมติในนามของกองทุนรวมได

4.

บริษัทจัดการจะทบทวนคุณสมบัตขิ องผูแทน ทุก 2 ปe เพื่อประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผูแทน หากพบวาผูแทนคนใดมีคณ
ุ สมบัตไิ มเหมาะสม กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะทําการแตงตั้งผูแทนคนใหม
เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน
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คาใชจายสวนกลาง
ป1จจุบันนิติบุคคลอาคารชุด “ป5าตอง ไนท)พลาซาร)” เรียกเก็บคาสวนกลางจากเจาของรวมในอัตรา 25 บาท/ตารางเมตร/
เดือน เพื่อเปNนคาใชจายในการบริหารจัดการทรัพย)สินสวนกลาง เชน คาใชจายในการบํารุงรักษา และ/หรือ ปรับปรุง
ซอมแซมทรัพย)สินสวนกลางที่ชํารุดหรือหมดอายุการใชงาน ใหกลับมามีสภาพพรอมใชงานได เปNนตน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่
กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพย)สินแลว กองทุนรวมไดกําหนดให บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ในฐานะผูเชาทรัพย)สินจาก
กองทุนรวมเปNนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนกลางนี้ตลอดระยะเวลาสัญญาเชา
มาตรการการจัดการเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด
สําหรับการจัดเก็บคาใชจายสวนกลางเพื่อใชในการบํารุง ดูแล รักษาทรัพย)สิน การดําเนินการตางๆ ตลอดจนคาใชจายที่เกิด
ขึ้นกับทรัพย)สินสวนกลาง มีนโยบายดังตอไปนี้
1.

ผูจัดการนิติบุคคลจะทําการประเมินคาใชจายตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นลวงหนา และคํานวณออกมาเปNนคาใชจาย
สวนกลางที่เจาของหองชุดแตละรายจะตองจายสําหรับปeนั้นๆ
ป1จจุบันนิติบุคคลอาคารชุดมีการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางจากเจาของหองชุด เปNนเงิน 25 บาทตอพื้นที่หองชุด
1 ตารางเมตรตอเดือน

2.

ผูจัดการนิติบุคคลจะเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางจากเจาของรวมแตละรายเปNนการลวงหนา ทุกวันที่ 1 ของเดือน
มกราคมของแตละปe และจะแสดงรายการพรอมจัดเก็บคาใชจายสวนที่เหลือ (ถามี) ที่นิติบุคคลอาคารชุดไดจาย
ออกไปตามความเปNนจริงของปeที่ผานมา จากเจาของหองชุดแตละรายตามอัตราสวนกรรมสิทธิ์ที่เจาของหองชุดมี
อยูในทรัพย)สินสวนกลาง

3.

ในกรณีที่มีเจาของรวมรายใดไมชําระเงินตามที่กลาวไวในขอ 1. และขอ 2. ภายในระยะเวลาที่กําหนด เจาของรวม
ดังกลาวจะตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 12 ตอปeของจํานวนเงินที่คางชําระโดยไมคิดทบตน ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เจาของรวมคางชําระเงินดังกลาวขางตน ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป จะตองเสียเงินเพิม่ ในอัตราไมเกินรอยละ 20 ตอปe
และอาจถูกระงับการใหบริการสวนรวมหรือการใชทรัพย)สวนกลาง รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ
เจาของรวม

4.

เจาของรวมที่ยังคางชําระคาใชจายสวนกลาง จะไมสามารถดําเนินการขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดที่
ตัวเองเปNนเจาของได จนกวาจะชําระหนีส้ ินดังกลาวครบถวนแลว ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดโดยผูจัดการนิติบุคคล
จะออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ใหแกเจาของหองชุดเพื่อนําไปประกอบการยื่นขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แก
พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอไป

5.

คาใชจายสวนกลางที่เรียกเก็บจากเจาของรวม
มีวัตถุประสงค)เพื่อใชเฉพาะทรัพย)สินที่ระบุวาเปNนทรัพย)สิน
สวนกลางเทานั้น ไมไดนํามาใชในการปรับปรุง ซอมแซม ดูแลรักษาในสวนของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ แตอยาง
ใด ทั้งนี้ คาใชจายในการดูแลรักษาโรงแรม บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซึ่งเปNนผูเชาทรัพย)สินของกองทุนรวม
จะเปNนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว ไมใชนิติบุคคลอาคารชุด โดยปกติทางผูเชาจะตั้งงบประมาณรายปeสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษา และ Major renovation ของโรงแรมแรมป5าตอง เฮอริเทจ เปNนประจําอยูแลว ในอัตราสวน
ประมาณรอยละ 3 - 4 ของรายไดทั้งหมดของโรงแรมในแตละปe ซึ่งคาใชจายในสวนนี้ผูเชาสามารถปรับเปลีย่ นได
ตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลา
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6.

ในกรณีที่ผูเชาทรัพย)สินของกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาคาใชจายสวนกลางที่จัดเก็บในป1จจุบัน
ไมเพียงพอกับ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพย)สินสวนกลางที่เกิดขึ้นจริง ผูเชาสามารถเสนอใหผูจัดการนิติบุคคลเสนอใหที่ประชุม
ใหญเจาของรวม พิจารณาปรับคาใชจายสวนกลางขึ้นใหเหมาะสมตามความเปNนจริงได ดังนั้น บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นวาการจัดเก็บคาใชจายสวนกลาง ในอัตรา 25 บาทตอพื้นที่หองชุด 1 ตารางเมตรตอเดือนในป1จจุบัน
ไมมีผลตอการตัดสินใจของผูเชารายใหม หากมีการเปลี่ยนตัวผูเชาทรัพย)สินของกองทุน ซึ่งป1จจัยหลักในการ
พิจารณาเขาบริหารโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจของผูเชารายใหม คือ ความสามารถในการสรางรายไดของโรงแรม
มากกวาเรื่องการเก็บคาสวนกลางของนิติบุคคล

7.

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดป5าตองไนท)พลาซา ในชวงปe 2553 – 2556 พบวาคาใชจายที่
เกิดขึ้นสูงสุดของนิติบุคคลในชวงดังกลาว มีประมาณ 2 ลานบาท ขณะที่คาใชจายสวนกลางที่เรียกเก็บจากเจาของ
หองชุดเปNนเงิน 25 บาทตอพื้นที่หองชุด 1 ตารางเมตรตอเดือน คิดเปNนเงินประมาณ 3 ลานบาทตอปe (โดยเปNน
คาใชจายสวนกลางที่ผเชาจะตองจายแทนกองทุ
ู
นประมาณปeละ 2.2 ลานบาท) ซึ่งเพียงพอตอคาใชจายตางๆ
ที่เกิดขึ้นของนิติบุคคลอาคารชุด

ฐานะการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด
เนื่องจากตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.อาคารชุดฯ กําหนดใหนิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเปNน "นิติบุคคล" ตามกฎหมาย อันทํา
ใหสามารถมีสิทธิและหนาที่แยกตางหากจากผูถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด แมกองทุนรวมจะเขาเปNนผูถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด หนี้
ใดๆ ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอก ณ วันที่กองทุนรวมเขารับโอนกรรมสิทธิ์ ก็จะไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมายตอกองทุนรวมในฐานะเจาของหองชุด ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการดูแลบริหารทรัพย) ”
สวนกลาง” โดยในการทําหนาทีด่ ังกลาวนั้น เจาของหองชุดแตละหองมีหนาที่รับผิดชอบในการชําระเงินคาสวนกลางใหแก
นิติบุคคลอาคารชุดลวงหนาตามทีร่ ะบุไวตามกฎหมายและในขอบังคับเฉพาะที่ไมเกินแหงประโยชน)ทเี่ จาของหองชุดแตละ
รายมีในหองชุดของตน (มาตรา 18 พ.ร.บ.อาคารชุดฯ) เพื่อใหนิติบคุ คลอาคารชุดนําเงินที่ไดดังกลาวไปจัดสรรบริหารจัดการ
ทรัพย)สินสวนกลางเพื่อประโยชน)โดยรวมตอไป นอกจากนี้ พ.ร.บ.อาคารชุดฯ ก็มิไดมีบทบัญญัติใดๆ ที่กําหนดหนาที่ให
เจาของหองชุดแตละรายตองรวมรับผิดในหนี้ที่นติ ิบุคคลอาคารชุดกอขึ้นหรือมีตอบุคคลภายนอก ดังนั้น หนี้ตางๆ ของ
นิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเจาของหองชุดไมไดเขาเปNนคูสัญญาดวยหรือไมไดรวมกอหนี้เหลานั้น
จึงยอมไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมายตอเจาของหองชุดใหตองรวมรับผิดชดใชดวยแตอยางใด ดวยเหตุนี้ เมื่อกองทุนรวมเขารับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดมา
เปNนของกองทุนรวมแลว กองทุนรวมก็จะไมตองเขาไปรับภาระของหนี้สิ้นอันใดที่เกิดขึ้นจากนิติบุคคลอาคารชุด
นอกจากนั้น บริษัทจัดการไดดําเนินการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด ป5าตอง ไนท)พลาซา แลวพบวาไมมีสิ่ง
ผิดปกติอื่นใดที่จะทําใหนิติบุคคลอาคารชุดจะมีป1ญหาในการบริหารงานในอนาคต และสําหรับกรณีหนี้คาปรับปรุงตกแตงซึ่ง
ผูจะขายเปNนเจาหนี้ของนิติบุคคลอาคารชุดอยู ณ ป1จจุบัน ผูจะขายไดใหคํามั่นเปNนหนังสือรับรองแกกองทุนรวมดวยวา ผูจะ
ขายตกลงที่จะไมคิดคาใชจายที่ไดใชไปในการปรับปรุงตกแตงพื้นที่สวนกลางของอาคารชุดจากนิติบุคคลอาคารชุดและ
เจาของหองชุดแตละรายอยางแนนอน ดังนั้น จึงทําใหแนใจไดวา ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน นิตบิ ุคคลอาคารชุดจะไมมี
ภาระหนี้สินคางชําระที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการงานในอนาคต ตลอดจนไมมีภาระหนีส้ ินติดพันใดๆ ที่จะกระทบถึง
กองทุนรวม
•

นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย)
ไมมี
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•

4.

นโยบายการกูยืมเงิน:
กองทุนรวมอาจกูยืมเงินเพื่อดําเนินการปรับปรุง ตอเติมอสังหาริมทรัพย)ของกองทุน
รวมหรืออสังหาริมทรัพย)ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพทีด่ ี หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย)หรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย)เพิ่มเติม โดยคํานึงถึงประโยชน)ของกองทุนรวมเปNนสําคัญ และเปNนไปตามหลักเกณฑ) เงื่อนไข
และวิธีการที่เกีย่ วของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยางไรก็ตาม ณ ป1จจุบันกองทุนรวมยังไมมีนโยบายใน
การกูยืมเงินดังกลาว

ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเป1นอยางไร
การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย)กลาง และการขยายตัวของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจใหม ของกลุมประเทศ BRIC
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) จะมีอิทธิพลตอการทองเที่ยวของโลก โดยองค)การการทองเที่ยวโลก (World Tourism
Organization:UNWTO) ไดพยากรณ)วาเมื่อถึงปe พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศจํานวน 1,600 ลานคน โดย
ภูมิภาคทีม่ ีแนวโนมเปNนแหลงทองเที่ยวที่นิยม คือ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟyค และกลุมประเทศในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต และคาดวาจีนจะเปNนตลาดสงออกและนําเขานักทองเที่ยวใหญที่สุดในโลก โดยมีนักทองเที่ยวประมาณ 100-120
ลานคน/ปe โดยนักทองเที่ยวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมจะมาแทนที่นักทองเที่ยวจากประเทศตะวันตก และการใชจาย
ของการทองเที่ยวตอครั้งจะลดลง เนื่องจากนักทองเที่ยวจะใชจายอยางระมัดระวังและคํานึงถึงความคุมคาเงินมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลดีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยซึ่งเปNนจุดหมายหลักของนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและ
รัสเซีย ซึ่งเดินทางเขามาทองเทีย่ วในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นทําใหโรงแรมชั้นประหยัดจะถึงโรงแรม
ระดับขนาดกลางไดรับอานิสงค)จากนักทองเที่ยวกลุมนี้
สถานการณ)การทองเที่ยวของโลก
ในชวงระยะเวลาทีผ่ านมาตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) มีการเติบโตของจํานวนการเดินทางขาออกอยางมีนัยสําคัญ
โดยมีการเดินทางออก 325 ลานเที่ยวในปe 2554 และยูโรมอนิเตอร) อินเตอร)เนชั่นแนล คาดการณ)วา ภายในปe 2558 ตลาด
เกิดใหมมีแนวโนมที่จะครองสวนแบงตลาดถึงรอยละ 43 ของนักทองเที่ยวขาออกทั่วโลก
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ที่มา:

ยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนชั่นแนล Emerging Outbound Markets, Looking Ahead in Uncertain time,
October 2011
หมายเหตุ * ประมาณการ
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จากจํานวนเที่ยวเดินทางออกขางตน ยูโรมอนิเตอร) อินเตอร)เนชัน่ แนล ไดคาดวานักทองเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศ
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในชวงปe 2553-2558 คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย ตามลําดับ โดยจีนมีการเดินทางขาออกเพิ่มขึ้นประมาณ 28
ลานเที่ยว รัสเซียเพิ่มขึ้น 17.5 ลานเที่ยว และอินเดียเพิ่มขึ้น 10 ลานเที่ยว
แผนภาพประมาณการเพิ่มขึ้นของจํานวนการทองเที่ยวออกจากแตละประเทศระหวางปe พ.ศ. 2553-2558*
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ยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนชั่นแนล Emerging Outbound Markets, Looking Ahead in
Uncertain time, October 2011
หมายเหตุ * ประมาณการ
สถานการณ)การทองเที่ยวของประเทศไทย
ในระหวางปe 2552-2556 มีนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก 14.5 ลานคนในปe
2550 เปNน 26.7 ลานคนในปe 2556 โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยตอปe (CAGR) เทากับรอยละ 10.7 หากเปรียบเทียบกับปe
2555 พบวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยในปe 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 สรางรายได
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.0 คิดเปNนมูลคาประมาณ 1.23 ลานบาท ซึ่งป1จจัยสําคัญมาจากการขยายเสนทางบินตรง และ
การเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินจากตางประเทศไปยังแหลงทองเที่ยวในภาคเหนือและภาคใต
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แผนภาพแสดงจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
ระหวางปe พ.ศ. 2550-2556
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โดยกลุมประเทศที่มสี ัดสวนของนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศไทยมากที่สดุ ในปe 2556 ไดแกประเทศในแถบเอเซียตะวันออก
คิดเปNนรอยละ 60.2 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย ตามดวยประเทศในแถบยุโรป คิดเปNนรอยละ
23.6
สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยปe 2556 มากที่สุดไดแก จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ5น และ เกาหลี โดยคิด
เปNนสัดสวนรอยละ 17.6 11.2 6.5 5.8 และ 4.9 ตามลําดับ ทั้งนี้ นักทองเที่ยวตางชาติที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สดุ ในปe 2556 ไดแก
นักทองเที่ยวจากประเทศจีน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 68.8 เมื่อเทียบกับปe 2555 รองลงมาไดแก รัสเซีย ซึง่ เพิ่มขึ้นรอยละ 31.9
แผนภาพแสดงนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาประเทศไทยในปe 2556 แยกตามสัญชาติ
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จากแผนภาพขางตน โครงสรางนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะเปNนนักทองเที่ยวกลุมใหมๆ จากประเทศ
จีน รัสเซีย อินเดีย และอาเซียน มากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาคาใชจายตอคนตอวันของนักทองเที่ยวในปe 2555 พบวา
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมีคาใชจายตอคนตอวันอยูที่อัตราเฉลีย่ 4,826 บาท 4,474 บาท และ 5,281 บาท ตามลําดับ โดย
กลุมประเทศอาเซียนมีคาใชจายตอคนตอวันเฉลี่ยที่อัตรา 4,295 บาท ซึ่งสงผลดีตอพื้นที่ทองเที่ยวสําคัญของประเทศไทย
เชน จังหวัดภูเก็ต หรือเมืองพัทยา
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แผนภาพแสดงคาใชจายตอคนตอวันของนักทองเที่ยวสัญชาติตางๆ ในปe 2555
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สถานการณ)การทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ภาวะการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในชวงปe พ.ศ. 2556 มีการขยายตัวอยางมาก โดยมีจํานวนผูโดยสารเดินทางขาเขา ณ สนามบิน
นานาชาติภูเก็ต จํานวน 5.67 ลานคนเพิ่มขึ้นจากปe พ.ศ. 2555 ซึ่งมีจํานวนผูโดยสารขาเขา จํานวน 4.77 ลานคน หรือคิดเปNนรอยละ
18.8 โดยมีสัญญาณการเติบโตอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแตปe พ.ศ. 2547 – 2556 จํานวนผูโดยสารเดินทางขาเขา ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปe (CAGR)
เทากับรอยละ 10.2 โดยนักทองเที่ยวภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปeเทากับรอยละ 7.1 ในขณะที่นักทองเที่ยวตางประเทศ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปeเทากับรอยละ 13.5
แผนภาพแสดงจํานวนผูโดยสารเดินทางขาเขาสนามบินนานาชาติภูเก็ตระหวางปe 2547 – 2556
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ในอดีตที่ผานมานักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สวนใหญจะเปNนนักทองเที่ยวภายในประเทศมากกวา
นักทองเที่ยวจากตางประเทศ จนกระทั่งปe พ.ศ. 2554 เปNนตนมา นักทองเที่ยวจากตางประเทศเริ่มมีสัดสวนมากกวา
นักทองเที่ยวภายในประเทศ ตอเนื่องมาจนถึงป1จจุบัน โดยอัตราสวนระหวางนักทองเที่ยวในประเทศตอนักทองเที่ยว
ตางประเทศ ในปe 2547 เทากับ รอยละ 57 ตอรอยละ 43 เพิ่มมาเปNนรอยละ 44 ตอรอยละ 56 ในป1จจุบัน
แผนภาพแสดงสัดสวนผูโดยสารเดินทางขาเขาสนามบินนานาชาติภูเก็ตระหวางปe 2547 – 2556

ที่มา:

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในชวง 2-3 ปeที่ผานมา สวนใหญเปNนการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญของนักทองเที่ยวตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักทองเที่ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย ซึง่ เปNนผลมาจากการเพิ่ม
เที่ยวบินแบบประจําและเชาเหมาลําซึ่งสามารถบินตรงมายังจังหวัดภูเก็ต
จากขอมูลของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในปe พ.ศ. 2556 จํานวนเที่ยวบินขาเขา ณ สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ต ทั้งสิ้น 36,295 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปe พ.ศ. 2555 ซึ่งมีจํานวนเที่ยวบินขาเขา 30,503 เที่ยวบิน หรือคิดเปNนรอยละ
18.99 ซึ่งเห็นไดวาจํานวนเที่ยวบินขาเขา ณ สนามบินนานาชาติภเู ก็ต ในปe พ.ศ. 2556 ยังคงมีสญ
ั ญาณการเติบโตอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับจํานวนผูโดยสารเดินทางขาเขา
หากพิจารณาเฉพาะจํานวนเที่ยวบินขาเขาจากตางประเทศ ณ สนามบินนานาชาติภเู ก็ต ในปe พ.ศ. 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น
20,147 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปe พ.ศ. 2555 ซึ่งมีจํานวนเที่ยวบินขาเขา 16,384 เที่ยวบิน หรือคิดเปNนรอยละ 22.9
ทั้งนี้ ตั้งแตปe พ.ศ. 2547 – 2556 จํานวนเที่ยวบินขาเขา ณ สนามบินนานาชาติภเู ก็ต มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปe (CAGR)
เทากับรอยละ 9.3 โดยเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปeเทากับรอยละ 7.5 ในขณะที่เที่ยวบินระหวาง
ประเทศมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยตอปeเทากับรอยละ 10.9
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แผนภาพแสดงจํานวนเที่ยวบินขาเขา ณ สนามบินนานาชาติภเู ก็ตระหวางปeพ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556
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จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการในสนามบินนานาชาติภูเก็ตจนเกินความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว
ของสนามบิน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จึงเริม่ พัฒนาสวนตอขยายสนามบินภูเก็ต เพื่อขยายลานจอด
อากาศยาน พรอมทั้งกอสรางอาคารผูโดยสารระหวางประเทศใหม และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนปe พ.ศ. 2558 ซึง่
โครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ตดังกลาว จะสงผลดีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ในอนาคต
ขอมูลกลุมนักทองเที่ยวตางประเทศแยกตามสัญชาติทเี่ ดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง (ทาอากาศยานภูเก็ต) ชวง 9 เดือน
แรกของปe พ.ศ. 2555 จากสํานักงานพาณิชย)จังหวัดภูเก็ต พบวา นักทองเที่ยวจากประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย
เปNนกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในจังหวัดภูเก็ตสูงสุดตามลําดับและขอมูลจาก C9 Hotelworks Market Research
พบวานักทองเที่ยวจากประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย คิดเปNนสัดสวนรอยละ 22 รอยละ 15 และ รอยละ 10 ของ
นักทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจโรงแรมชั้นกลาง (Mid-range) ในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจาก
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมีการใชจายเฉลีย่ ตอหัวที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศตะวันตก
นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และมีอัตราการเติบโตคอนขางสูงใน
อนาคต
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สถานการณ)อุตสาหกรรมโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต
แผนภาพแสดงอัตราการเขาพัก ในจังหวัดภูเก็ต
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C9 Hotelworks Market Research

อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) ของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตปe พ.ศ. 2552 เชนเดียวกับอัตรา
ราคาหองพักเฉลีย่ (Average Room Rate) โดยจากขอมูลจาก C9 Hotelworks Market Research พบวา ณ ปe พ.ศ. 2555 อัตรา
การเขาพักเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 และมีอัตราราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 150 ดอลลาร)สหรัฐ
ซึ่งทั้งอัตราการเขาพักและอัตราราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเติบโตสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
แผนภาพแสดงอัตราการเขาพักในเขตตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต

100%

240
200

80%

160

60%

120

40%

80

20%

40
-

0%
Patong

Bangtao

Average Room Rate 2011
Occupancy rate 2011

ที่มา:

Karon&Kata

Mai Khao

Average Room Rate 2012
Occupancy rate 2012

C9 Hotelworks Market Research

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ

48

แผนภาพแสดงอัตราการเขาพักของโรงแรมระดับขนาดกลาง (Mid Scale)
150

100%

120

80%

90

60%

60

40%

30

20%

-

0%
2010

2011

Average Room Rate

ที่มา:

2012
RevPAR

Occupancy rate

C9 Hotelworks Market Research

ตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน
ตารางแสดงจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเขาในประเทศไทย ระหวางปe 2552 ถึง 2556

จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน (คน)
อัตราการเพิ่ม (%)
ที่มา :

2552

2553

2554

2555

2556

777,508

1,122,219

1,721,247

2,786,860

4,705,173

n.a.

44.3%

53.4%

61.9%

68.8%

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ตารางแสดงจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยในปe 2556
แยกตามดานตรวจคนเขาเมือง

จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน (คน)
คิดเปNนสัดสวน
ที่มา:

สุวรรณภูมิ

ภูเก็ต

ดอนเมือง

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

2,532,932

927,446

880,567

364,228

4,705,173

53.8%

19.7%

18.7%

7.7%

100.0%

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดภูเก็ตยังคงเปNนสถานที่ที่นกั ทองเที่ยวชาวจีนใหความสนใจเปNนอันดับตนๆ ของประเทศไทย โดยในปe 2556 มีชาวจีน
ที่เดินทางโดยการบินตรงมายังภูเก็ต และผานดานตรวจคนเขาเมืองมีจํานวนทั้งสิ้น 927,446 คน คิดเปNนรอยละ 19.7 ของ
นักทองเที่ยวชาวจีนที่เขามาในประเทศไทย
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ตารางแสดงสัดสวนจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทั้งหมด
ระหวางปe 2554-2556
2554

2555

2556

จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศทัง้ สิ้น (คน)

19,230,470

22,353,903

26,735,583

จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนทั้งสิ้น (คน)

1,721,247

2,786,860

4,705,173

9.0%

12.5%

17.6%

คิดเปNนอัตราสวน (%)
ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ชาวจีนเปNนกลุมนักทองเที่ยวที่มีบทบาทที่สําคัญตอธุรกิจการทองเทีย่ วของไทย โดยถือวาเปNนนักทองเที่ยวที่มีสัดสวนมาก
ที่สุดในบรรดานักทองเที่ยวตางประเทศ โดยในปe 2556 มีนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขาไทยทั้งสิน้ ประมาณ 4.7 ลานคน
คิดเปNนรอยละ 17.6 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปe 2554 ที่มีนักทองเที่ยวชาวจีนทั้งสิ้นประมาณ
1.7 ลานคน คิดเปNนเพียงรอยละ 9. ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเทานั้น
จากการที่รัฐบาลจีนไดออกกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ทําใหคาทัวร)ที่เรียกเก็บ
จากลูกคาปรับสูงขึ้น สงผลกระทบตอภาวะการทองเที่ยวของไทยโดยตรง ทําใหมีนักทองเที่ยวจากจีนเขามาทองเที่ยวในไทย
ลดลง ซึ่งเห็นไดจากในชวงไตรมาสสุดทายของปe 2556 (ตุลาคมถึงธันวาคม) นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางมาไทยเฉลี่ยเดือน
ละ 319,383 คน ลดลงจากในชวง 9 เดือนแรกของปe 2556 ที่มีชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเฉลีย่ เดือนละ
416,336 คน แตถาหากพิจารณาจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขาไทยในชวงไตรมาสที่ 4 ของปe 2556 เปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปe 2555 ซึ่งมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินเดินทางเขามาเฉลีย่ เดือนละ 281,871 คน จะพบวามีจํานวน
นักทองเที่ยวชาวจีนยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3
อยางไรก็ตาม
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดคาดการณ)วาผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับดังกลาวจะสงผลตอ
จํานวนนักทองเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ของปe 2556 เทานั้น เชนเดียวกับ ศูนย)วิจยั กสิกรไทย ไดคาดการณ)วาจํานวน
นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยจะปรับตัวตามกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร)ในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับ
จากแนวโนมการคลายความเขมงวดในทางปฏิบัติของทางการจีน ตลอดจนการเปNนแหลงทองเที่ยวที่มีความคุมคาเงิน และ
การเติบโตของสายการบินตนทุนต่าํ ที่มีเที่ยวบินตรงมาจากหลายเมืองสําคัญในตางประเทศมายังเมืองทองเที่ยวสําคัญใน
ตางจังหวัดของไทย ทําใหปe 2557 จะมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทยไมต่ํากวา 4.8 ลานคน เพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 2.0 จากปe 2556
5.

กองทุนรวมนี้มกี ารประกันภัยอยางไร
เนื่องจากกองทุนรวมจะลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง อันประกอบดวย หองชุด
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซาร)” ซึ่งในกรณีของการทําประกันภัยในสวนของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น
บริษัทจัดการจะกําหนดใหผูเชาจัดทําประกันภัยทรัพย)สินที่เชาจากกองทุนรวมประเภทสรรพภัย (All Risk Policy) อยาง
เพียงพอและครอบคลุมมูลคาของทรัพย)สินที่จะลงทุนโดยมีมลู คาไมต่ํากวาตัวเลขตามวัตถุประสงค)เพือ่ การทําประกันอัคคีภัย
(Replacement Cost) ที่ไดรับจากผูประเมิน ซึ่งลักษณะของการทําประกันภัยในสวนของตัวอาคารชุดและพื้นทีส่ วนกลาง
นั้นจะตองทําผานนิตบิ ุคคลอาคารชุด แตบริษัทจัดการจะกําหนดใหกองทุนเขาเปNนผูเอาประกันภัยรวมรวมถึงการเปNนผูรับ
ผลประโยชน)รวมภายใตกรมธรรม)ดังกลาวตามอัตราสวนกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สวนกลางดวย ในกรณีหากเกิดเหตุการเรียกรอง
คาสินไหมขึ้น ถาในกรณีที่เปNนทรัพย)สินที่ไมสามารถแบงแยกไดหรือทรัพย)สินสวนกลาง ตามหลักการบริษัทประกันจะทําการ
จายเงินผานนิติบุคคลและนิติบุคคลจะจายเงินคืนแกเจาของหองชุดตามสัดสวนกรรมสิทธิ์ที่ถือครองตอไป
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สําหรับทรัพย)สินในสวนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหองชุดขางตนที่ถูกใชในการประกอบกิจการโรงแรมนั้น บริษัทจัดการได
กําหนดใหผูเชาจัดทําประกันภัยทรัพย)สินที่เชาจากกองทุนรวมประเภทสรรพภัย (All Risk Policy) เพิ่มเติมในสวนของ
สังหาริมทรัพย)ที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรม ประกันภัยในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ถามี) และประกันภัยสําหรับคุมครอง
บุคคลภายนอกอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวม โดยจะกําหนดใหกองทุน
รวมเปNนผูรับประโยชน)
อยางไรก็ตาม มีความเสียหายที่รนุ แรงหลายประเภทซึ่งไมสามารถทําประกันภัยได หรือไมคุมคาทีจ่ ะทําประกันภัย หรือ
ความคุมครองอยูภายใตขอจํากัดในระดับหนึ่ง ตัวอยางของเหตุการณ)ดังกลาว ไดแก สงคราม การกอการราย ภัยพิบัติ และ
มลภาวะหรือป1ญหาสิ่งแวดลอมบางประการ
ตารางสรุปรายละเอียดการทําประกันภัยในทรัพย)สินที่เกีย่ วของ
ทรัพยสิน

ประเภทการทํา
ประกันภัย
All Risk Policy

โครงสรางอาคาร และ
ทรัพย)สินสวนกลาง
หองชุดเฉพาะที่กองทุนเปNน All Risk Policy
เจาของ อุปกรณ) เฟอร)นิเจอร) Business interruption
และงานระบบตางๆ

วงเงินการเอาประกันภัย
(ขัน้ ต่ํา)
ตามมูลคา Replacement Cost
ตามมูลคา Replacement Cost
ตามสัญญาเชา และ/หรือ ผลการ
ดําเนินที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ
วงเงินที่เอาประกันภัย

ผูรับผลประโยชน /
ผูเอาประกัน
นิติบุคคลอาคารชุด*
และกองทุนรวม
กองทุนรวม

หมายเหตุ * เนื่องจากตามข!อบังคับนิติบุคลคลอาคารชุดได!กาํ หนดให!เจ!าของรวมจะต!องรวมกันรับผิดชอบการจายคา
ประกันภัยทีเ่ กี่ยวกับอาคารชุด
โดยกําหนดให!นิติบุคคลอาคารชุดเป]นผู!เอาประกันและเป]นผู!รับผลประโยชนจากการ
ประกันภัย เพื่อให!นิติบุคคลอาคารชุดสามารถใช!เงินนั้นในการซอมแซมความเสียหายของอาคารชุด หากมีความเสียหาย
เกิดขึ้นหรือในการใช!เงินนั้นจายชดเชยความเสียหายให!แกผูเ! สียหาย โดยเจ!าของรวมจะต!องรับผิดชอบจายคาเบีย้ ประกันภัย
ทั้งหมดตามอัตราสวนที่เจ!าของรวมแตละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ถาไมเปNนการเสียหายทั้งหมดเจาของรวมจะตองทําการซอมแซมทันที โดยใหนิติบุคคล
อาคารชุดเปNนผูดําเนินการ โดยใชเงินที่ไดจากบริษัทประกันภัยมาทําการซอมแซมปรับปรุง ยกเวนในกรณีที่อาคารชุด
เสียหายทั้งหมด เจาของรวมจะตองประชุมกันทันทีเพื่อลงมติวาจะทําการกอสรางอาคารชุดนี้ขึ้นใหมหรือไม หากมีมติให
กอสรางใหม นิติบคุ คลอาคารชุดจะตองทําการกอสรางอาคารชุดขึน้ ใหม โดยใชเงินที่ไดรับจากบริษทั ประกันภัย หรือโดย
เรียกเก็บเงินจากเจาของรวมตามกฎหมาย ในกรณีที่เงินที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยไมเพียงพอจายคากอสราง หากมีมติไม
กอสรางซึ่งเปNนการเลิกอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
นิตบิ คุ คลอาคารชุดจะเฉลี่ย
จายเงินที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยใหแกเจาของรวมตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สิน
สวนกลางทันที
อยางไรก็ดี ภายหลังกองทุนเขาลงทุนในทรัพย)สินขางตนแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนเขาเปNนผูเอาประกันภัย
รวมรวมถึงการเปNนผูรับผลประโยชน)รวมภายใตกรมธรรม)ดังกลาวดวยตามอัตราสวนกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สวนกลาง
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6.

ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป1นอยางไร ในกรณีที่เป1นการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือการเชาใน
อาคารโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเป1นผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน และหากตอมาผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนบอกเลิกสัญญาโดยมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกลาว
เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมเปNนการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย) ดังนั้น กองทุนจึงไมมีผลกระทบตอผล
ประกอบการของกองทุนรวม

7.

รายชื่อหรือลักษณะของเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน
หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาว ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเป1นจํานวนและสัดสวนเทาใด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด จํากัด
บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด

8.

ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน
ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินป1นผล นอกจากนี้ กองทุนรวมมีการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย)แหงประเทศไทย ผูลงทุนจึงมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากการขายหนวยลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย)แหง
ประเทศไทย

9.

ป]จจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน
•

การแขงขัน
ป1จจุบันความนิยมในการทองเที่ยวบริเวณป5าตอง จังหวัดภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
ดังกลาวไดดึงดูดใหผูประกอบการรายใหมเขามาทําธุรกิจโรงแรมในบริเวณป5าตองเพิ่มมากขึ้น
และเมื่อรวมกับ
ผูประกอบการที่เปyดใหบริการอยูแลวในป1จจุบัน จึงทําใหมีโอกาสเกิดการแขงขันที่รุนแรง และอาจทําใหเกิดการ
ลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ ซึ่งการแขงขันดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการประกอบธุรกิจของ
ผูเชาทรัพย)สินของกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทคูแขงหลายแหงอาจมีแหลงเงินทุนและป1จจัยสนับสนุนอื่นๆ เชน
มีเชนโรงแรมใหบริการ เปNนตน ที่อาจเอื้อใหสามารถแขงขันกับกองทุนรวมได ซึ่งการแขงขันดังกลาวอาจเพิ่ม
ตนทุนในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย) หรือลดอัตราการเชา และ/หรือ อัตราคาเชาที่กองทุนรวมเรียกเก็บ
จากผูเชา

•

ความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา
กองทุนรวมไดตกลงที่จะปลอยเชาทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกใหกับผูเชาเปNนระยะเวลา 5 ปe โดยมี
การตกลงคาเชาที่จะตองชําระใหกับกองทุนรวมในอัตราที่คงที่แนนอน ดังนั้น ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
ของผูเชาและความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการผิดนัดชําระคาเชาของผูเชา กองทุนรวมตกลงให
ผูเชาวางหลักประกันการเชาเปNนมูลคาเทากับ 44,625,000 บาท โดยเปNนเงินสดทั้งหมด ซึ่งกองทุนรวมสามารถ
เรียกเงินจํานวนดังกลาวเพื่อชดเชยคาเชาใหแกกองทุนรวมได หากกองทุนรวมไมสามารถเรียกเก็บคาเชาจากผูเชา
ไดตามกําหนด
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เนื่องจาก
กองทุนรวมจะไดรับคาเชาจากผูเชาตามสัญญาเชาซึ่งเปNนที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของ
กองทุนรวม ดังนั้น หากผูเชาดังกลาวมีป1ญหาทางการเงิน ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชา
ผูเชาอาจจะไมชําระคาเชา หรือยอมเลิกสัญญาเชากอนกําหนด และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมา
ทดแทนผูเชาดังกลาวได สิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวม ถึงแมวากองทุนรวมจะมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายและริบเงินประกันจากผูเชาก็ตาม
•

10.

ในกรณีที่สญ
ั ญาเชามีการยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา หรือในกรณีที่สภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมมี
การเปลีย่ นแปลงซึ่งอาจจะสงผลใหผูเชาเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเงื่อนไขที่ปรับเปลีย่ น
ดังกลาวอาจเปNนเงื่อนไขที่เปNนการเอื้อประโยชน)ตอกองทุนรวมนอยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญาเชาที่ไดทําไวใน
ป1จจุบัน หรือในกรณีที่ผเชาไมตออายุ
ู
สัญญาเชาและกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชารายเดิม
ไดในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ)ตางๆ ดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดและ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนรวมจําเปNนตองเลิกสัญญากับผูเชา เนื่องจากผูเชาไมยอมจาย
คาเชาหรือหรือผิดสัญญาเชานั้น อาจใชเวลาในการหาผูเชารายใหมนานเกินกวา 3 – 6 เดือน ซึ่งความลาชา
ดังกลาวอาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ ผูบริหารของบริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิ
การเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร
1.

2.
3.

11.

การยกเลิกหรือไมตอสัญญาเชา

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง อันประกอบดวย หองชุด
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซาร)” ซึ่งป1จจุบนั ใชประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต
ชื่อ “โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ) รวมถึงเครื่องจักร
และอุปกรณ)สวนควบตางๆ บนทีด่ ินและอาคารชุด ตลอดจนทรัพย)สินที่เปNนสวนประกอบในการกอใหเกิดรายได
ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ที่อยูในบริเวณรอบโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเชน ถนน ทางเดิน ทางเขา-ออก
รถยนต)ระหวางถนนสองรอยปeและซอยฟfาประทาน (ทางดานทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเชน ที่จอดรถของโครงการ สวน
ตกแตง หองนํ้าสําหรับสระวายนํา้ และหองเครื่องสระวายนํ้า เปNนตน โดยกองทุนจะซื้อทรัพย)สินจาก บริษัท
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต)
บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด ตามลําดับ
นอกจากนี้ กองทุนจะไดรับการจดภารจํายอมบนที่ดินทั้งผืนเพื่อใชเปNนทางเดิน ทางรถยนต) ทางสัญจร ที่จอดรถ
และสาธารณูปโภค ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด จากบริษัท อภิโชติ จํากัด และ บริษัท ประมวลศรี จํากัด
โดยทุกบริษัทที่กลาวขางตนเปNนเจาของอสังหาริมทรัพย)ในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม
กองทุนรวมจะปลอยเชาทรัพย)สินเปNนระยะเวลา 5 ปe ใหแก บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซึ่งเปNนเจาของ
กรรมสิทธิ์เดิม เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน)และจายคาตอบแทนใหแกกองทุนรวมในอัตราคาเชาตามที่ไดตกลงกัน
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ
บริษัท ประสพสิน จํากัด และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของอาจลงทุนในหนวยลงทุนไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

รายไดที่กองทุนรวมนี้จะไดรับมีการประกันหรือไม อยางไร
ไมมีการประกันรายได
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12.

กองทุนรวมนี้มนี โยบายในการจายเงินป]นผลอยางไร
กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินป1นผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปeละ 4 ครั้ง
(1)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินป1นผลแกผูถือหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําปe
ทั้งนี้ กําไรสุทธิดังกลาวขางตน เปNนกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาและการสอบ
ทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย) และ/หรือ สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย)

(2)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินป1นผลแกผูถือหนวยลงทุน
จากกําไรสะสมได

ทั้งนี้ ในการจายเงินป1นผลดังกลาวตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิม่ ขึ้น
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินป1นผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การจายเงินป1นผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินป1นผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพย)แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปNนลายลักษณ)อักษร และหาก
บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินป1นผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาดังกลาวอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปeนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่
บริษัทจัดการจายเงินป1นผลใหกับผูถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจายเงินป1นผล ถาเงินป1นผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปeบญ
ั ชีมีมูลคาต่าํ กวาหรือเทากับ 0.10
บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินป1นผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินป1นผลพรอมกันในงวดสิ้นปeบัญชี
หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย มีการแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปNนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เปNนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
เงื่อนไข และวิธีการจายเงินป1นผลแกผูถือหนวยลงทุน
1.

ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ยกเวนกลุมบุคคลที่เปNนบุคคล ตามขอ 14 (1) (ก) ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 บริษัทจัดการจะไมจายเงินป1นผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้น
เฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

2.

ในกรณีที่มีกลุมบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันเปNนบุคคล ตามขอ 14 (1) (ก) ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษทั จัดการจะไมจายเงินป1นผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวในสวนที่เกินกวา
รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

3.

ในกรณีที่มีบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกินหนึ่งปeนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายรับหนวยลงทุนดังกลาว ตามสัญญารับประกัน
การจัดจําหนายหนวยลงทุน บริษทั จัดการจะจายเงินป1นผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของ
บุคคลนั้น
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4.

5.

13.

บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทุกราย
รวมถึงกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกินอัตราที่กําหนด บริษัทจัดการ
จะปฏิบัตติ ามเงื่อนไข และวิธีการจายเงินป1นผลแกผูถือหนวยลงทุน ตามขอ 1. ขอ 2. และ ขอ 3.
สําหรับเงินป1นผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนด บริษัทจัดการจะยก
ใหเปNนรายไดของแผนดิน
บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินป1นผล วันปyดสมุดทะเบียน และอัตราเงินป1นผล โดย
1.

ประกาศในหนังสือพิมพ)รายวันอยางนอย 1 ฉบับ

2.

ปyดประกาศไวในที่เปyดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการทุกแหง

3.

สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปyดสมุดทะเบียน และผูดูแล
ผลประโยชน) และแจงขอมูลผานตลาดหลักทรัพย)

6.

บริษัทจัดการจะจายเงินป1นผลเปNนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปNนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชือ่ และที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

7.

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินป1นผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย) บริษัทจัดการจะไมนําเงินป1นผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชน)ของกองทุนรวม

จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีอะไรบาง
(1)

กองทุนเขาลงทุนโดยซื้อทรัพย)สิน (Freehold)
การเขาซื้อทรัพย)สินในลักษณะของการเขาไปเปNนเจาของในทรัพย)สนิ
ทําใหนักลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทน
สวนเพิ่มขึ้นของมูลคาทรัพย)สินในอนาคตอนาคต จากความสามารถในการสรางรายไดของตัวทรัพย)สิน ซึ่งมี
ศักยภาพจากทําเลที่ตั้งและความตองการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีตอจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณป5าตอง
ศักยภาพในการสรางรายไดของทรัพย)สินที่กองทุนรวมเขาลงทุน
(ก)

ทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกตั้งอยูในทําเลแหลงทองเที่ยวชั้นนําของประเทศไทย
ทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกตั้งอยูที่หาดป5าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือวาเปNนแหลงทองเที่ยว
ของประเทศไทยทีส่ ามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศไดเปNนจํานวนมาก ดังจะ
เห็นไดจากเติบโตของจํานวนผูโดยสารที่ใชสนามบินภูเก็ตในชวงปe 2547 ถึงปe 2556 อยูในระดับเฉลี่ย
รอยละ 10.7 โดยในปe 2555 มีจํานวนผูโดยสารระหวางประเทศ และผูโดยสารภายในประเทศ รวม
จํานวน 3.2 และ 2.5 ลานคน ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราการเขาพักของนักทองเที่ยวในโรงแรม
เขตป5าตอง ในปe 2555 อยูที่ระดับรอยละ 82 ซึ่งสูงกวาอัตราการเขาพักเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต และเขต
อื่นๆ ไดแก เขตบางเทา เขตกะรน กะตะ และเขตไมขาว ที่ระดับรอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 78
ตามลําดับ

(ข)

ทรัพย)สินที่กองทุนจะเขาลงทุนมีฐานลูกคาที่กวาง
โรงแรมป5าตองเฮอริเทจเปNนโรงแรมระดับขนาดกลางที่มุงเนนการทําการตลาดในกลุมลูกคาระดับกลาง
ซึ่งเปNนตลาดขนาดใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับบน หรือระดับหรูหรา โดยฐานลูกคานักทองเทีย่ ว
ตางชาติที่มีการเติบโตสูงสุดในขณะนี้ เปNนกลุมขั้วอํานาจเศรษฐกิจใหม (BRIC) ไดแก จีน บราซิล รัสเซีย
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และอินเดีย ซึ่งมีคาใชจายตอคนตอวันอยูในระดับกลาง ประมาณ 4,500-5,200 บาท ซึ่งถือวาเปNนกลุม
ลูกคาเปfาหมายของโรงแรมป5าตองเฮอริเทจ และกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเลือกพักในโรงแรม
ระดับขนาดกลาง หรือชั้นประหยัดมากกวาโรงแรมระดับบน หรือระดับหรูหรา ดังนั้นการลงทุนของ
กองทุนในโรงแรมป5าตองเฮอริเทจ จึงเปNนการเจาะกลุมลูกคาที่มีฐานจํานวนมาก และมีศักยภายในการ
เติบโต และในขณะเดียวกันมีความเสีย่ งตอความผันผวนตอสภาพเศรษฐกิจที่นอยกวาโรงแรมระดับบน
หรือระดับหรูหรา
(ค)

มีการลดความเสี่ยงของผลตอบแทนผานคาเชาคงที่
จากโครงสรางการจัดหาผลประโยชน)ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะไดรับคาเชาคงที่จากบริษัท ป5าตอง
เฮอริเทจ จํากัด ในฐานะผูเชาทรัพย)สิน ตลอดระยะเวลาการเชา ซึง่ คาเชาคงที่ดังกลาวจะชวยใหกองทุน
มีรายไดที่แนนอนและสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา 5 ปe ขางหนา ซึ่งบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด
จะตองชําระใหแกกองทุนรวม นอกจากนี้ ในชวง 5 ปeแรกนับแตวันที่กองทุนรวมไดลงทุนในทรัพย)สนิ ที่
กองทุนจะเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงที่จะวางเงินประกันรายไดคาเชาที่
กองทุนรวมจะไดรับ เปNนเงินสดจํานวนเทากับรายไดคาเชารายเดือนในปeสุดทายรวมจํานวน 6 เดือน
หรือเทากับ 44,625,000 บาท ซึ่งกระบวนการชดเชยรายไดคาเชาดังกลาวเปNนการลดความเสี่ยงทีอ่ าจ
เกิดการผิดนัดชําระคาเชาใหแกกองทุนรวมได

(2)

เปNนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับขนาดกลางที่มีโอกาศและศักยภาพในการเติบโตสูง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโนมการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งป1จจัยสนับสนุนจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย โดย
นักทองเที่ยวจากทั้งสามประเทศนีเ้ ปNนกลุมนักทองเที่ยวที่ถือวาเปNนสัดสวนที่สําคัญของประเทศไทย โดยจะเห็นได
จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจํานวนนักทองเที่ยวดังกลาวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยในปe 2556 อยูในระดับ
รอยละ 68.80 รอยละ 31.90 และ รอยละ 3.60 ตามลําดับ
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ขอมูลที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน
Q:

ทานตองลงทุนเป1นจํานวนเงินเทาใด และคํานวณเป1นหนวยลงทุนไดอยางไร

A:

มูลคาขั้นต่าํ ของการจองซื้อ 1,000 บาท และหากตองการคํานวณเปNนหนวยลงทุนได โดยนําจํานวนเงินที่จองซื้อหนวยลงทุน
หารดวยราคาขายหนวยลงทุน เชน หากผูลงทุนจองซื้อหนวยลงทุนเปNนจํานวนเงิน 10,000 บาท ราคาขายหนวยลงทุน
เทากับ 10.00 บาทตอหนวย ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุนเทากับ 1,000 หนวย (10,000/10.00)

Q:

ทานจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไดอยางไร

A:

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนสําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไดระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 –
6 มิถุนายน 2557 ในระหวางเวลาทําการ ในกรณีที่ชําระเปNนเช็คหรือดราฟท) ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุน ไดระหวางวันที่
15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557 กอนเวลา 12.00 น. โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับเงินสด ในวันที่ 6 มิถุนายน
2557 โดยจองซื้อหนวยลงทุน ไดที่
บริษัทหลักทรัพย)จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
-

สํานักงานใหญเลขที่ 199 อาคารคอลัมน)ทาวเวอร) ชั้น จี และชั้น 21 - 23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัทพ) 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

-

สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ ชั้น 4 (หองเลขที่ 440/1)
เลขที่ 99 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท) 0-2835-3055-7 โทรสาร 0-2101-0765

-

สํานักงานสาขาขอนแกน ชั้น 1 ศูนย)อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ)) มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
โทรศัพท) 043-204-014-16

-

สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม หอง 346 โซนบี ชั้น 3
เลขที่ 99, 99/1, 99/2 หมูที่ 4 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม
ถนนซุปเปอร)ไฮเวย) ตําบลฟfาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
โทรศัพท) 053-288-955-59 โทรสาร 053-288-960

ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญหรือสวนขอมูลโครงการ ใบคําขอเปyดบัญชีกองทุน (เฉพาะ
ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไมเคยเปyดบัญชีกับบริษัทจัดการมากอน) และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการหรือจากเว็บไซต)ของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com) และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงที่ใชในการซื้อหนวยลงทุน
ของผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ทุกวันทําการ
ในระหวางเวลาทําการ
วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน
ผูจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนดวยตัวเองที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรับประกัน
การจัดจําหนาย และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหนวยยลงทุน (ถามี) โดยกรอกรายละเอียดตางๆ ใบคําขอเปyดบัญชีกองทุน
(กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมเคยเปyดบัญชีกับบริษัทจัดการมากอน) และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน แลวนํา
ใบคําขอเปyดบัญชีกองทุน (ถามี) และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถวนแลวและเอกสารหลักฐาน เชน
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย)และหนังสือมอบอํานาจ พรอม
ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุ คล) เปNนตน พรอมทั้งเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนไปที่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหนวยยลงทุน (ถามี)
หรือสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนทางโทรสารไดสําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแลว
ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศจะตองเปNนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง
หลังจากที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และ/หรือ ผูรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะออกหลักฐานการรับเงิน และ
สําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนไวเปNนหลักฐาน
การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณ)ก็ตอเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรับประกันการจัดจําหนาย
และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท) หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และไดรับเงิน
คาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
ผูจองซื้อที่ไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแลว
ไมได

จะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน

นอกจากนี้ หากผูลงทุนตองการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อ
จองซื้อกองทุนนี้ ผูลงทุนจะตองสงคําสั่งซื้อลวงหนา 1 วันกอนวันสุดทายของการเปyดเสนอขายครั้งแรก
Q:

ทานสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดอยางไร

A:

ผูจองซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ไดทีบ่ ริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ
ผูรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชําระ
เปNนเงินสด เช็ค ดราฟท) หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานที่รับการ
จองซื้อภายในวันที่จองซื้อเทานั้น
โดยเช็คหรือดราฟท)ดังกลาวจะตองลงวันที่ที่จองซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม
“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี” ซึ่งเปNนบัญชีประเภทออมทรัพย) ทีบ่ ริษัทจัดการเปyดไวเพื่อ
รับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน

Q:

การจัดสรรหนวยลงทุนเป1นอยางไร

A:

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ) วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปNนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให
เปNนไปตามนั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้อาจมีป1ญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหนวยลงทุน
ตามที่ระบุไวในโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
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ภายใตหลักเกณฑ)และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนที่จองซื้อและไดชําระ
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อแลว ในกรณีที่จาํ นวนเงินคาจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรง
กับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย (ถามี) ไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไดรับชําระเปNนเกณฑ)
วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน
(1)

ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดต่ํากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเปNนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถ
ลงทุนได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย)สินเปNนกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย)สินบางสวนไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน)ที่ดีที่สดุ ของกองทุนรวมเปNนสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุน
และคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนได
อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดต่ํากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจเลือกที่จะไม
ดําเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได และเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมและ
คืนเงินทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน

(2)

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑ) และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(2.1)

การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1
ผูลงทุนกลุมที่ 1 หมายถึง ผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย)ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว
บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหนวยลงทุน ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 รวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปNนกรณีที่ไดรับยกเวน ตามขอ (2.3) หรือ (2.4)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย)ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวรวมกันไดไมเกินกวา 1
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ดังนี้
(2.1.1) จัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ตามลําดับการจองซื้อ (First come first serve)
(2.1.2) ในกรณีที่ผลงทุ
ู นกลุมที่ 1 ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ตามขอ (2.1.1) แลว บริษัทจัดการจะ
ไมเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูลงทุนกลุมที่ 2 ใหบุคคลดังกลาวอีก เวนแต
เปNนการจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูลงทุนกลุมที่ 2

(2.2)

การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2
ผูลงทุนกลุมที่ 2 หมายถึง ผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อประเภทกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ตามหลักเกณฑ)ดังตอไปนี้
(ก)

เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปNนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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(ข)

เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปNนจํานวนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

เวนแตเปNนกรณีที่ไดรับยกเวน ตามขอ (2.3) หรือ (2.4) ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑ)และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ที่เปNนผูจองซื้อทั่วไปทุกรายในจํานวนเงินจองซื้อ
หนวยลงทุนขั้นต่ําสุดกอน (Small lot first) หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปNนจํานวนทวีคูณ
ของ 100 บาท ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ที่เปNนผูจองซื้อทั่วไปทุกรายวนเปNนรอบไปเรื่อยๆ จนกวา
จะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขาย โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา
1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวที่มกี ารจองซื้อสูงสุดเทานั้น
(2.2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผูจองซื้อในจํานวนเงินที่
เทากัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรใหแก
ผูจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวโดยวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร) (Random)
(2.2.3) สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรตามจํานวนที่จองซื้อ แตอยางไรก็ตาม
หากผูจองซื้อประเภทกองทุนมีจํานวนเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุน
ตามสัดสวนของจํานวนที่จองซื้อ
ซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อ
ทั่วไปแลวจะมีจํานวนหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด
(2.3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ตาม (2.1) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็
ตอเมื่อเปNนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซือ้
ประเภทกองทุน

(2.4)

ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย)ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ตาม (2.1) แลว บริษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคล
ดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อเปNนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ
ตาม (2.3)

(3)

ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซือ้ หนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยไม
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร

(4)

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปNนการรักษาผลประโยชน)ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน)ของ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปNนตองแจงใหผูจองซื้อหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา
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(5)

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของ
ผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหนวยลงทุน
จะออกและจัดสงเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย) ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย)สินเปNนกองทุนรวม

Q:

กองทุนรวมนี้มขี อจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดหรือไม อยางไร

A:

ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี้
1.

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตามหลักเกณฑ)ที่สํานักงาน

จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ยกเวนเปNนกรณีดังตอไปนี้
(1)

(2)

เปNนบุคคลดังตอไปนี้ซึ่งถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด
(ก)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

(ข)

นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คล

(ค)

บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาํ เปNนและ
สมควร

เปNนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน
โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปeนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว

2.

จัดสรรหนวยลงทุนใหกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย) ทีก่ องทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด

3.

หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย)ในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมตองมีผลงทุ
ู นตางดาวถือหนวยลงทุนได
ไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(1)

ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน หรือ

(2)

ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพืน้ ที่หองชุดที่กองทุนรวมลงทุนรวมกับ
พื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปNนสัดสวนเกินรอยละ
49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น

Q:

ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมี
อะไรบาง

A:

1.

ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึง
เหตุดังกลาว
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2.

3.

(2)

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไมจายเงินป1นผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4)

แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดเปNนบุคคลทีไ่ ดรับยกเวน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึง
เหตุดังกลาว

(2)

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไมจายเงินป1นผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4)

แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดเปNนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน ซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ ในชวงระยะเวลาที่บคุ คลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ไมเกิน 1 ปeนับแตวันที่รับหนวยลงทุนดังกลาว
(1)

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึง
เหตุดังกลาว

(2)

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ
บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกลาวได
เฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(3)

จายเงินป1นผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น

4.

ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูทีเ่ คยเปNนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย) ผูใหเชา
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย) และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ตามขอ 1. โดยอนุโลม

5.

การพิจารณาความเปNนกลุมบุคคลเดียวกัน ตามขอ 1. ถึง ขอ 4. ใหเปNนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย)และตลาดหลักทรัพย)วาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวน
บุคคล
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6.

เงินป1นผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุน ตามขอ 1 (3) ขอ 2 (3) และ ขอ 4 บริษัทจัดการจะยกเงินป1นผล
สวนดังกลาวใหเปNนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว
และในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว
บริษทั จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินป1นผลสวน
ดังกลาวออกจากทรัพย)สินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพย)สินสุทธิของกองทุนรวม

7.

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ)วาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น
อันเปNนการปกปyดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดที่ประสงค)จะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

Q:

กองทุนรวมจะตองยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเป1นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายใน
เมื่อไร

A:

บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย) เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปNนหลักทรัพย)
จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม

Q:

ในกรณีปกติ ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ทานจะสามารถซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไดอยางไร

A:

บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) เพื่อใหหนวยลงทุนนั้นมี
สภาพคลอง ดังนั้น ผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย)แหง
ประเทศไทย โดยในการซื้อขายหนวยลงทุน ผูลงทุนจะตองเปyดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย)กับบริษัทหลักทรัพย)ที่เปNนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย)เชนเดียวกับการซื้อขายหุน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหนวยลงทุนจะเปNนไปตามราคาตลาดที่ขึ้นอยูกับความตองการ
ซื้อหรือขายของผูถือหนวยลงทุนขณะนั้นๆ ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ํากวาราคาที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อมา หรือในบางชวงเวลาหนวย
ลงทุนดังกลาวอาจไมมีสภาพคลองได
เนื่องจากกองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาวใหถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการในฐานะนายทะเบียนหนวยลงทุนจึงมีขั้นตอนการควบคุมการถือหนวย
ลงทุนของผูลงทุนตางดาวใหถือหนวยลงทุนไมเกินสัดสวนดังกลาว ดังนั้น ผูลงทุนตางดาวที่จะซื้อขายหนวยลงทุนจะมี
ขั้นตอนและอาจใชระยะเวลาดําเนินการมากกวาผูลงทุนไทย ซึ่งผูลงทุนตางดาวสามารถสอบถามขอมูลดังกลาวไดจากบริษัท
จัดการ

Q:

ทานจะทราบมูลคาหนวยลงทุนของทานไดอยางไร

A:

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกีย่ วกับมูลคาหนวยลงทุนของวันสุดทายของเดือนไดที่
-

เว็บไซต)ของบริษัทจัดการ ที่ www.mfcfund.com
หนังสือพิมพ)รายวันอยางนอย 1 ฉบับ เชน หนังสือพิมพ)ผูจัดการรายวัน เปNนตน

Q:

ใครทําหนาที่เป1นผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว

A:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ชั้น 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท) 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ

63

Q:

ใครทําหนาที่เป1นผูบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน

A:

ไมมี

Q:

ใครทําหนาที่เป1นผูประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน

A:

บริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
เลขที่ 147-148 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท) 0-2655-8330 โทรสาร 0-2654-3945
บริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 65/192 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร) ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท) 0-2643-8223 โทรสาร 0-2643-8224

Q:

ใครเป1นผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมนี้

A:

นายประวิทย) วิวรรณธนานุตร) หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ
นางสาวชมภูนุช แซแต หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน)
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี
ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท) 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

Q:

ใครเป1นผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนเป1นไป
อยางถูกตอง

A:

บริษัทหลักทรัพย)จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน)ทาวเวอร) ชั้น G และ ชั้น 21 - 23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท) 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

Q:

หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร

A:

ผูลงทุนสามารถรองเรียนไดที่
-

บริษัทหลักทรัพย)จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท) 0-2649-2000 หรือ www.mfcfund.com
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท) 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
ผูลงทุนควรศึกษาป1จจัยความเสีย่ งของกองทุนรวมอยางละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน
ความเสี่ยงอันเปNนผลมาจากป1จจัยหลาย
ประการ ซึ่งรวมถึงป1จจัยความเสีย่ งตามที่ไดระบุไวในที่นี้ ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปNนความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญในอนาคตซึง่
หากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม
คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารของบริษัทจัดการเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสีย่ ง และ/หรือ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปNนขอยืนยันวาความเสีย่ งตางๆ ตามทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนีจ้ ะลดลงหรืออาจไม
เกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสีย่ งยังขึ้นอยูกับป1จจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือจากการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(1)

ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวของ
ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย)สินซึ่งใชในการ
ประกอบกิจการโรงแรม อันไดแก สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย)สิน สัญญาจะซื้อจะขายเฟอร)นเิ จอร) อุปกรณ)และงานระบบ
สัญญาเชาทรัพย)สิน สัญญาเชาเฟอร)นิเจอร) และสัญญาเชาอุปกรณ)และงานระบบ และ/หรือ สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย)สินของกองทุนรวมเพื่อประโยชน)ในการจัดหาผลประโยชน)ในอสังหาริมทรัพย)ของ
กองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพื่อใหคูสัญญาปฏิบัตติ ามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา
อยางไรก็ดี ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของก็ตาม คูสัญญาอาจไมปฏิบตั ิหรือปฏิบัตผิ ดิ คํารับรองขอกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญาหรือเกิดเหตุการณ)ใดๆ อันเปNนเหตุแหงการเลิกหรือผิดสัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แมกองทุนรวมจะมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย ตลอดจนเรียกคาขาดประโยชน)และเรียกรองเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพย)สินตามที่กองทุน
รวมชําระราคาไปแลวก็ตาม
แตกองทุนรวมอาจไมสามารถบังคับใหเปNนไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขในสัญญา หรือคูสัญญาอาจปฏิเสธไมชําระคาเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจตองนํา
เรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุตธิ รรมโดยการฟfองรองตอศาลที่เกีย่ วของ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไม
สามารถคาดการณ)ไดถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชยเยียวยา
จากความเสียหายตางๆ ดังกลาว นอกจากนี้ ผลแหงคดีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของศาลที่เกี่ยวของ และถึงแมศาลจะมี
คําพิพากษาใหกองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไมสามารถบังคับใหเปNนไปตามคําพิพากษาของศาลได ผูถือหนวยลงทุน
จึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ)ไว
นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมสามารถใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญาเชา กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในการ
หาผูเชารายใหม หรือหากสามารถหาผูเชารายใหมได กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในการตกลงกับผูเชารายใหมใหขอกําหนด
และเงื่อนไขในสัญญาเชาฉบับใหมเปNนไปตามสัญญาเชาฉบับเดิม

(2)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา
กองทุนรวมไดตกลงที่จะปลอยเชาทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกใหกับผูเชาเปNนระยะเวลา 5 ปe โดยมีการตกลง
คาเชาที่จะตองชําระใหกับกองทุนรวมในอัตราที่คงที่แนนอน ดังนั้น ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผูเชาและ
ความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ อยางไร
ก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผิดนัดชําระคาเชาของผูเชา กองทุนรวมตกลงใหผูเชาวางหลักประกันการเชาเปNน
มูลคาเทากับ 44,625,000 บาท ซึ่งเทียบเทากับคาเชารายเดือนของปeการเชาสุดทายจํานวน 6 เดือน โดยเปNนเงินสดทั้งหมด
ซึ่งกองทุนรวมสามารถเรียกเงินจํานวนดังกลาวเพื่อชดเชยคาเชาใหแกกองทุนรวมได หากกองทุนรวมไมสามารถเรียกเก็บ
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คาเชาจากผูเชาไดตามกําหนด และหากมีการหักเงินประกันการเชาดังกลาว กองทุนรวมจะดําเนินการเรียกเก็บเงินประกัน
การเชาเพิ่มเติมเพื่อใหกองทุนรวมมีหลักประกันการเชาครบตามจํานวนที่กําหนดตลอดอายุสญ
ั ญาเชา
เนื่องจาก
กองทุนรวมจะไดรับคาเชาจากผูเชาตามสัญญาเชาซึง่ เปNนที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวม
ดังนั้น หากผูเชาดังกลาวมีป1ญหาทางการเงิน ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชา ผูเชาอาจจะไมชําระคาเชา
หรือยอมเลิกสัญญาเชากอนกําหนด และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาดังกลาวได สิ่งเหลานี้อาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวม ถึงแมวากองทุนรวมจะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายและริบเงินประกันจากผูเชา
ก็ตาม
(3)

ความเสี่ยงจากการแขงขัน
ป1จจุบันความนิยมในการทองเที่ยวบริเวณป5าตอง จังหวัดภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวดังกลาวได
ดึงดูดใหผูประกอบการรายใหมเขามาทําธุรกิจโรงแรมในบริเวณป5าตองเพิ่มมากขึ้น
และเมื่อรวมกับผูประกอบการที่เปyด
ใหบริการอยูแลวในป1จจุบัน จึงทําใหมีโอกาสเกิดการแขงขันที่รุนแรง และอาจทําใหเกิดการลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใช
บริการ ซึ่งการแขงขันดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการประกอบธุรกิจของผูเชาทรัพย)สินของกองทุนรวม นอกจากนี้
บริษัทคูแขงหลายแหงอาจมีแหลงเงินทุนและป1จจัยสนับสนุนอื่นๆ เชน มีเชนโรงแรมใหบริการ เปNนตน ที่อาจเอื้อใหสามารถ
แขงขันกับกองทุนรวมได ซึ่งการแขงขันดังกลาวอาจเพิ่มตนทุนในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย) หรือลดอัตราการเชา
และ/หรือ อัตราคาเชาที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูเชา

(4)

ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไมตอสัญญาเชา
ในกรณีที่สญ
ั ญาเชามีการยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา
หรือในกรณีที่สภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะสงผลใหผูเชาเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเงื่อนไขทีป่ รับเปลีย่ นดังกลาวอาจ
เปNนเงื่อนไขที่เปNนการเอื้อประโยชน)ตอกองทุนรวมนอยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญาเชาทีไ่ ดทําไวในป1จจุบัน หรือในกรณีที่
ผูเชาไมตออายุสัญญาเชาและกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชารายเดิมไดในเวลาอันสมควร กรณีและ
เหตุการณ)ตางๆ ดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ในกรณีที่
กองทุนรวมจําเปNนตองเลิกสัญญากับผูเชา เนื่องจากผูเชาไมยอมจายคาเชาหรือหรือผิดสัญญาเชานั้น อาจใชเวลาในการหา
ผูเชารายใหมนานเกินกวา 3 – 6 เดือน ซึ่งความลาชาดังกลาวอาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวม

(5)

ความเสี่ยงในการจัดหาผูเชารายใหม
การที่ผูเชาไมสามารถปฏิบัตติ ามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาเชาได อาจเปNนเหตุใหผิดเงื่อนไขการเลิกสัญญากอนครบ
อายุของสัญญาเชา จะสงผลกระทบตอคาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับ ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจตองดําเนินการหาผูเชารายใหม
ถาหากกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมไดภายในเวลาอันควร หรือไมสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญา
เชาฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปNนประโยชน)ตอกองทุนรวมได กระแสรายไดของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจ
มีผลกระทบในทางลบอยางมีนยั สําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม
อยางไรก็ตาม ดวยความสามารถในการสรางรายไดของตัวทรัพย)สิน ซึ่งมีศักยภาพจากทําเลที่ตั้งและความตองการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีตอจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณป5าตองที่เพิ่มขึ้นนั้น ทําใหบริษัทจัดการเชื่อมั่นวาจะ
สามารถจัดหาผูเชารายใหมที่จะเขาทดแทนผูเชารายเดิมได
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(6)

ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผูเชา
การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเปNนธุรกิจอสังหาริมทรัพย)ทมี่ ีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย)
ประเภทอื่นๆ เชน ธุรกิจศูนย)การคา อาคารสํานักงานใหเชา เปNนตน เนื่องจากการประกอบกิจการดังกลาวขึ้นอยูกับป1จจัย
แวดลอมหลายดาน ดังนั้น การที่กองทุนรวมใหเชาทรัพย)สินของกองทุนรวมแกผูเชาเพื่อใหนําทรัพย)สินไปประกอบกิจการ
โรงแรม ความสามารถในการดําเนินกิจการโรงแรมของผูเชาอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระเงินคาเชา การตอ
สัญญาเชาหรือการยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนด ซึ่งลวนแตสงผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของกองทุนรวม
ทั้งสิ้น
อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดกําหนดคาเชาเปNนคาเชาคงที่ตลอดอายุสัญญาเชาโดยแบงชําระคาเชาคงที่เปNนรายเดือน โดยใหมี
การปรับอัตราคาเชาทุก 3 ปe ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงจากการดําเนินกิจการโรงแรมของผูเชาลดลง

(7)

ความเสี่ยงจากการที่คาเชาที่กองทุนรวมไดรับอาจไมเป1นไปตามภาวะตลาด
เนื่องจากกองทุนรวมกําหนดคาเชาเปNนคาเชาคงที่โดยใหมีการปรับอัตราคาเชาทุก 3 ปe ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงวาคาเชา
ที่กองทุนรวมไดรับอาจต่ํากวาที่ควรจะเปNนในกรณีทสี่ ภาวะตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตไดรับความนิยม
จากนักทองเที่ยว และสามารถใหเชาในราคาที่สูงขึ้นมาก
อยางไรก็ดี การกําหนดคาเชาคงทีต่ ามที่กลาวไวขางตนจะชวยลดความผันผวนของรายไดที่กองทุนรวมจะไดรับกรณีที่สภาวะ
ตลาดไมเปNนไปตามที่คาดการณ)ไว

(8)

ความเสี่ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงดานการดําเนินการและการใชประโยชน)ในทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
ครั้งแรก
แมวากองทุนรวมจะตองจัดใหมีการประกันภัยในทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความ
เสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได เชน ความสูญเสียจากสงคราม หรือการกอการราย เปNนตน (หรือแมวากองทุนรวมสามารถ
จัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชน)ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจไดรับ) หรือกองทุนรวมอาจ
ไมสามารถใชสิทธิเรียกรองตามที่ระบุในกรมธรรม)ประกันภัยทีเ่ กี่ยวของไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรืออาจเกิดความลาชา
ในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม)ประกันภัยดังกลาวไดโดยทีไ่ มใชความผิดของกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ)รายแรงที่กองทุนรวมอาจไมไดรับการชดเชย
ความเสียหายอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยประเภทดังกลาวได
ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลตอบแทนทีผ่ ูถือหนวยลงทุนคาดวาจะไดรับ
อยางไรก็ตาม ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชาทรัพย)สิน กองทุนรวมตกลงจะจัดใหมีการทําประกันวินาศภัยที่ครอบคลุม
ความเสีย่ งภัยในทรัพย)สิน (All Risks Insurance) รวมถึงการทําประกันภัยบุคคลภายนอก

(9)

ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวณคืนที่ดิน
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย)สินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งทําใหกองทุนรวมไม
อาจใชทรัพย)สินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจตอไปได
อยางไรก็ดี ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดังกลาว กองทุนรวมอาจไมไดรับคาชดเชยจากการเวนคืนหรือไดรับคาชดเชยดังกลาว
มากกวาหรือนอยกวามูลคาที่กองทุนรวมใชในการลงทุนในทรัพย)สนิ ซึ่งอาจสงผลใหผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ
จากการลงทุนไมเปNนไปตามที่ไดประมาณการไวทั้งในสวนของเงินป1นผลและเงินลดทุน
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ในสวนของขอมูลจากบริษัทประเมินที่กองทุนไดวาจาง ณ ป1จจุบันที่สามารถตรวจสอบไดในเบื้องตนพบวาที่ตั้งของทรัพย)สิน
ของกองทุนรวมที่จะลงทุนดังกลาวไมตกอยูภายใตเขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมสามารถประเมินถึง
โอกาสในการถูกเวนคืนได เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเปNนนโยบายและความจําเปNนในการใชพื้นที่ของรัฐบาลในเวลานั้น
(10)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อตองมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย)ของกองทุนรวมจะตองซอมแซมและปรับปรุงใหปลอดภัย ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของกลุม
ลูกคาเปfาหมาย เพื่อใหลูกคาพึงพอใจและกลับเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง โดยปกติการปรับปรุงหรือการซอมแซม
บํารุงรักษาประจําปeจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานมากนัก ยกเวนในกรณีที่เปNนการปรับปรุงซอมแซมครั้งใหญ
ซึ่งเปNนการปรับปรุงเพื่อเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ)ของอสังหาริมทรัพย)ทั้งภายในและภายนอก หรือเปNนการเปลีย่ นแปลงงาน
ระบบที่สําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามระยะเวลาทีผ่ ูเชาหรือกองทุนรวมเห็นวาเหมาะสม ซึ่งโดยปกติแลวกิจการจะไมหยุด
ดําเนินการในชวงการปรับปรุงนั้นๆ อยางไรก็ดี การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย)เปNนสวนๆ อาจสงผลกระทบตอรายไดของ
กองทุนรวมในสวนที่ถูกปรับปรุง
ทั้งนี้ โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ซึง่ เปNนทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก ไดทําการซอมแซมปรับปรุงสภาพโรงแรม
ครั้งใหญในชวงปeที่ผานมา เมื่อปลายปe 2555

(11)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผูเชาจะดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใชในการประกอบกิจการโรงแรม
หากผูเชาไมไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผูเชาถูกยกเลิก เพิกถอน หรือ
ไมมีการตออายุ จะมีผลกระทบในทางลบตอผูเชา กลาวคือจะทําใหผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการโรงแรมตอไปได ทั้งนี้
อาจเปNนผลใหผูเชาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาเชากับกองทุนรวมได
อีกทั้งตามกฎหมายแลวใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมจะตองมีการตออายุเมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง หากใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมของผูเชาถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ
หรือผูเชาไมสามารถดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม (บางสวนหรือทั้งหมด) อาจจะทําใหมีผลกระทบในทางลบตอผูเชา กลาวคือจะทําใหผูเชาไมสามารถ
ดําเนินกิจการโรงแรม (บางสวนหรือทั้งหมด) ตอไปได อาจทําใหผูเชาไมสามารถชําระคาเชาใหแกกองทุนรวม และอาจเปNน
ผลใหไมสามารถปฏิบัตติ ามขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาเชาได นอกจากนี้ กฎเกณฑ)หรือขอบังคับตางๆ และแนวทาง
พิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขอตอใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตซึ่ง
อาจจะทําใหการขอตอใบอนุญาตลาชา หรืออาจจะไมสามารถตอใบอนุญาตได ทั้งนี้ โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ซึ่งเปNน
ทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกไดรับเอกสารที่เกีย่ วของกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ครบถวน
ซึ่ง
สงผลใหโรงแรมมีความพรอมตอการประกอบกิจการโรงแรม

(12)

ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทุนรวม เจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก และ
บริษัท ป$าตอง เฮอริเทจ จํากัด ผูประกอบกิจการโรงแรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความขัดแยงทางผลประโยชน)ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สินที่กองทุน
รวมจะเขาลงทุน และในฐานะผูเชาอสังหาริมทรัพย) ตลอดจนผูประกอบกิจการในการจัดการทรัพย)สนิ ที่กองทุนรวมจะลงทุน
อาจเกิดขึ้นได ถึงแมวา บริษัทจัดการจะไดกําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของผูเชาอสังหาริมทรัพย)อยาง
ระมัดระวัง เนื่องจากผูมีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว ตลอดจนบริษัทในเครือ เปNนเจาของอสังหาริมทรัพย)
ประเภทโรงแรมที่เปyดบริการแลวนอกเหนือจาก โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ไดแก โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร)ท แอนด) สปา
หัวหิน และ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลลา กุยบุรี อยางไรก็ตาม โรงแรมดังกลาว มีความแตกตางกัน ไมวาจะเปNนเรื่องของ
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ทําเลที่ตั้ง ราคา การใหบริการ สถาป1ตยกรรมและการตกแตง สิ่งอํานวยความสะดวก และขนาดของหองพัก โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ดานขนาดหองพัก และกลุมลูกคา : โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร)ท แอนด) สปา หัวหิน ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
เปNนโรงแรมในระดับหรู (Luxury 5 ดาว) ในขณะที่โรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ เปNนโรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale)
ที่ราคาหองพักเฉลี่ยต่ํากวาเปNนอยางมากทําใหมีกลุมลูกคาเปfาหมายที่แตกตางกัน
ดานทําเลทีต่ ั้ง : สถานที่ตั้งของโรงแรมเทวัญ ดารา ทั้ง 2 แหงที่อยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ) เปNนที่เงียบสงบ เหมาะแกการ
พักผอนอยูภายในโรงแรมหรือทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง ขณะที่หาดป5าตอง ซึ่งเปNนที่ตั้งของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
จะมีความคึกคักมากกวา จึงดึงดูดนักทองเที่ยวที่ชอบการเที่ยวภายนอกโรงแรมมากกวา
ชื่อโรงแรมและเครื่องหมายการคา : ป1จจุบันบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เปNนเจาของลิขสิทธิ์ชื่อและเครื่องหมายการคา
นามวา “ป5าตอง เฮอริเทจ” เพื่อใชในการประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งภายหลังจากการลงทุนของกองทุนรวมแลว บริษัท
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงยินยอมใหกองทุนรวมใชชื่อและเครือ่ งหมายการคา “ป5าตอง เฮอริเทจ” ตอไปได โดยไมคิด
คาลิขสิทธิ์หรือคาธรรมเนียมใดๆ จากกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษทั ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จะไมสามารถใชชื่อนี้ไดอีก
ตราบเทาที่กองทุนยังคงลงทุนในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
ถึงแมวา โอกาสที่จะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน)จะลดลงจากเหตุผลดังกลาวขางตน แตเนื่องจากธุรกิจหลักของผูมี
อํานาจในการบริหารจัดการในบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด คือ การพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ดังนั้น ในอนาคต
กรรมการดังกลาว จึงอาจจะพัฒนาโรงแรมในระดับขนาดกลาง ( Mid Scale) และบริหารจัดการเอง หรือใชแบรนด)โรงแรม
ในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) อื่น ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน)ระหวางกองทุนรวมและผูเชาหรือ
กรรมการได
(13)

ความเสี่ยงจากการลดลงของนักทองเที่ยวตางชาติ
นักทองเที่ยวชาวจีนถือเปNนกลุมนักทองเที่ยวที่มีบทบาทที่สําคัญตอธุรกิจการทองเที่ยวของไทย โดยถือวาเปNนนักทองเที่ยวที่
มีสัดสวนมากทีส่ ุดในบรรดานักทองเที่ยวตางประเทศ โดยในปe 2556 มีนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขาประเทศไทยทั้งสิ้น
ประมาณ 4.7 ลานคน คิดเปNนรอยละ 17.6 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปe 2554 ที่มี
นักทองเที่ยวชาวจีนทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ลานคน คิดเปNนเพียงรอยละ 9. ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมดเทานั้น
จากการที่รัฐบาลจีนไดออกกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ทําใหราคาคาทัวร)ทเี่ รียก
เก็บจากลูกคาปรับสูงขึ้น สงผลกระทบตอภาวะการทองเที่ยวของไทยโดยตรง ทําใหมีนักทองเที่ยวจากจีนเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยลดลง ซึ่งเห็นไดจากในชวงไตรมาสสุดทายของปe 2556 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม) นักทองเที่ยวชาวจีน
เดินทางมาไทยเฉลีย่ เดือนละ 319,383 คน ลดลงจากในชวง 9 เดือนแรกของปe 2556 ที่มีชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 416,336 คน แตถาหากพิจารณาจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขาประเทศไทยในชวงไตร
มาสที่ 4 ของปe 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปe 2555 ซึ่งมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาเฉลีย่ เดือนละ
281,871 คน จะพบวามีจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3
อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับดังกลาวจะสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวในระยะสั้นเทานั้น และ
จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับ จากแนวโนมการคลายความเขมงวดในทางปฏิบัติของทางการจีน ตลอดจนการเปNน
แหลงทองเที่ยวที่มีความคุมคาทางการเงิน และการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ําที่มเี ที่ยวบินตรงมาจากหลายเมืองสําคัญ
ในตางประเทศมายังจังหวัดภูเก็ต
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(14)

ความเสี่ยงโดยทั่วไปจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ
อสังหาริมทรัพย)ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนจัดอยูในกลุมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ดังนั้น ป1จจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
โดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟfอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสังหาริมทรัพย) รวมถึงนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่นที่
อาจสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจทั้งเชิงมหภาคและจุลภาค ตลอดจนความตองการทองเที่ยวของกลุมนักทองเที่ยวทั้งใน
และตางประเทศ เชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศและระหวางประเทศ คาเงินบาท การแพรระบาดของโรค เชน SARS
ไขหวัดนก เปNนตน ซึ่งจะกระทบตอความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเขามาทองเที่ยวภายในประเทศ อันเปNนป1จจัยลบที่
สําคัญที่อาจกระทบตอผลการดําเนินงานของโรงแรม สถานะทางการเงินและการลงทุนของผูเชาได ตลอดจนผลกระทบตอ
กําลังซื้อหรือปริมาณนักทองเที่ยวในอนาคต

(15)

ความเสี่ยงทางการเมืองในอนาคต
ความไมแนนอนในสถานการณ)ทางเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย)แหงประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอฐานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถ
รับรองไดวาผลกระทบทางดานการเมืองของประเทศไทยในป1จจุบันหรือในอนาคต หรือการเปลีย่ นแปลงของนโยบายทาง
การเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเติบโต
ของกองทุนรวม
นอกจากนี้ อาจมีผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลงในเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลตอการเปลีย่ นแปลงนโยบายที่จะ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่อาจปรับเปลีย่ นไดในอนาคต จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศไทยในป1จจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลีย่ นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรง
ตอการดําเนินกิจการโรงแรม สถานะทางการเงินของผูเชา และผลการดําเนินงานของผูเชา

(16)

ความเสี่ยงทางธุรกิจประเภทโรงแรม
เนื่องจากทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนนั้น เปNนทรัพย)สินที่ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งถือวามีความเสี่ยงในเรื่อง
ของวัฏจักรธุรกิจดานการทองเที่ยวคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย)สินที่ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ เชน อาคาร
สํานักงานใหเชา ธุรกิจใหเชาอาคารโรงงานและคลังสินคา เปNนตน ซึ่งป1จจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
โรงแรม คือ ภาวะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางมาทองเที่ยวของชาวตางชาติ ซึ่งผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลก สถานการณ)ภายในประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอมหรือฤดูกาลทองเที่ยว เปNนป1จจัยที่กอใหเกิดความผันผวน
ของจํานวนนักทองเที่ยวได
การดําเนินกิจการของผูเชาอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ)ใดๆ ที่ลดความนาสนใจของประเทศไทยในฐานะ
สถานที่ทองเที่ยวทั้งจากนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสายตาของนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
ที่เปNนลูกคากลุมหลักของทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ)ดังกลาว สภาวะเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวของประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดวย

(17)

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภัย และการกอวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัตภิ ัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณซึ่งเปNน
ที่ตั้งอสังหาริมทรัพย)ของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพย)สินของกองทุนรวมแลว จะยังความสูญเสียแก
ชีวิตและทรัพย)สินของผูพักอาศัยและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนรวมอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ดี กองทุนรวม
จะจัดใหมีการทําประกันภัยแบบ All Risk Policy และใหกองทุนรวมเปNนผูรับประโยชน) และครอบคลุมถึงการประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกดวย
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อยางไรก็ตาม การที่กองทุนรวมกําหนดใหผูเชาชําระคาเชาใหแกกองทุนรวมในอัตราที่คงที่แนนอน ชัดเจน และกําหนดการ
วางหลักประกันการเชาของผูเชา เพื่อลดความเสีย่ งและความผันผวนดังที่กลาวมาขางตน ทําใหเชื่อมัน่ ไดวา กองทุนรวมจะ
สามารถความคุมความเสี่ยงทางธุรกิจโรงแรมไดในระดับหนึ่ง
(18)

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอาจกอใหเกิดคาใชจายอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของในอนาคต กองทุนรวมอาจมีภาระ
คาใชจายในการปฏิบัตติ ามกฎหมายเพิ่มเติม

(19)

ความเสี่ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดคํารับรองของเจาของอสังหาริมทรัพยเกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก
เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมเปNนการลงทุนโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย)จากเจาของอสังหาริมทรัพย)
แมวาเจาของ
อสังหาริมทรัพย)จะไดใหคํารับรองเกี่ยวกับทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะลงทุนไวในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย)ก็ตาม
แต
กองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดคํารับรองดังกลาว เชน ทรัพย)สินดังกลาวอยูในสภาพที่ดี ไมมีการชํารุด
และ/หรือ มีขอบกพรองใดๆ ทีเ่ ปNนสาระสําคัญอันเปNนผลใหไมสามารถใชประกอบกิจการไดตามปกติ หรือเอกสารสิทธิที่
เกี่ยวของกับทรัพย)สินดังกลาวเปNนเอกสารที่ออกมาโดยหนวยราชการที่เกี่ยวของโดยถูกตองแทจริงและมีผลบังคับใชตาม
กฎหมาย เปNนตน ซึ่งอาจมีผลทําใหกองทุนรวมสูญเสียสิทธิในการจัดหาผลประโยชน)จากทรัพย)สินดังกลาว ซึ่งยอมสงผล
กระทบตออัตราการจายผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุน

(20)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบขอมูลทรัพยสินกอนการเขาลงทุน
กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย) บริษัทจัดการไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย)นั้นๆ โดยทําการ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) รวมถึงการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย)สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสอบสภาพอสังหาริมทรัพย)ที่ได
จัดทําขึ้นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย)ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนอยางเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของที่
ปรึกษานั้นๆ อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาวมิไดเปNนการประกันวาอสังหาริมทรัพย)ดังกลาวจะปราศจากความเสียหาย
หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคาและที่ปรึกษาดานตางๆ
ที่บริษัทจัดการใชเปNนพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย)อาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจาก
ความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย) อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการ
ตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือป1จจัยอื่นๆ ที่เปNนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา
นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพย)ที่กองทุนรวมจะลงทุน อาจจะไมเปNนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย) ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียด และการตรวจสอบเอกสารที่เกีย่ วของ (Due Diligence) ของบริษัทจัดการ
ไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึง่ อาจจะสงผลใหกองทุนรวมมีคาใชจายที่เกินกวาที่บริษัทจัดการไดประมาณการไวกอนการ
ลงทุน หรือกอใหเกิดหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว ซึ่งถูกกําหนดโดยหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ

(21)

ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงานและการจายเงินป1นผลของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับ
ใหมหรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปNนป1จจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณ)ได สําหรับการแกไข
กฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่งของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปNนเหตุการณ)ที่ไมอาจคาดการณ)ไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะ
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ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได
และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานและการจายเงินป1นผลของกองทุนรวม
(22)

ความเสี่ยงของราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการระดมทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)
ฯ ทั้งนี้ ไมมีหลักประกันวาภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย)ฯ จะมีเสถียรภาพภายหลังจากการระดมทุนและ
ไมมีหลักประกันวาราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย)ฯ จะสูงกวาหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขายหนวยลงทุน และ
อาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพย)สุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึง่ ราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้น ขึ้นอยูกับหลายป1จจัย
อาทิเชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย)ฯ และปริมาณการซือ้ ขายของหนวยลงทุน
รวมถึงป1จจัยภายนอกหลายประการซึ่งกองทุนรวมไมสามารถควบคุมได เชน ความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหลักทรัพย)ในตางประเทศ อัตราดอกเบีย้ ภายในประเทศและตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราเงินเฟfอ
นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอการนําเขาหรือสงออก ป1จจัยทางการเมือง ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ เปNนตน ดังนั้น
ผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาทรัพย)สินสุทธิตอหนวยของ
กองทุนรวม

(23)

ความเสี่ยงของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเป1นมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนาย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลคาทรัพย)สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพย)สินโดย
ผูประเมินราคาอิสระฉบับลาสุดเปNนขอมูลพื้นฐาน ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมตองจําหนายทรัพย)สินของกองทุนรวม หรือมี
การเลิกกองทุนรวม
มูลคาดังกลาวอาจมิไดเปNนมูลคาที่แทจริงซึง่ กองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพย)สินออกไป
ทั้งหมดหรือบางสวน

(24)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เนื่องจากกองทุนรวมเปNนกองทุนรวมประเภทกองทุนปyดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)แหงประเทศไทย ดังนั้น สภาพ
คลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาวในตลาดหลักทรัพย)ฯ ซึ่ง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อและผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อและผูขายนั้น
ขึ้นอยูกับป1จจัยหลายประการที่บริษัทจัดการไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการซือ้ ขายหนวยลงทุนของ
นักลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย)ฯ

(25)

ความเสี่ยงดานภาษีของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน
ในการขายโอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย)ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือ
โอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย)ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวนโดยที่อัตราคาธรรมเนียม
และอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาวอาจแตกตางจากอัตราที่เปNนอยูในป1จจุบัน
นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผูถือหนวยลงทุนสําหรับการซื้อขายหนวยลงทุน
และการไดรับเงินป1นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในป1จจุบัน
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(26)

ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)จะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพย)สินสุทธิของกองทุน
รวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย) ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินประเภทตางๆ ทําใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)มีการกระจายความเสี่ยงในทรัพย)สินที่ลงทุนนอยกวา
กองทุนรวมประเภทอื่น

(27)

ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน
การคํานวณมูลคาทรัพย)สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เปNนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมิน
คาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปNนฐานในการกําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพย) ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจ
ไมใชมูลคาของหนวยลงทุนในการซื้อขายจริง

(28)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจายเงินป]นผลของกองทุนรวม
การจายเงินป1นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับป1จจัยหลายประการ
ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ความสามารถของผูเชาทรัพย)สินในการบริหารอสังหาริมทรัพย) คาใชจาย
ในการดําเนินงานอื่นๆ ภาวะการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพย)สิน ภัยธรรมชาติ
สภาวะทางการเมือง เปNนตน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ูลงทุนอาจจะไมไดรับเงินป1นผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปeที่เกิด
เหตุการณ) หรือกองทุนรวมอาจไมสามารถรักษาระดับการจายเงินป1นผลหรือเพิ่มการจายเงินป1นผลไดในปeตอๆ ไป

(29)

ความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนภาระจํายอม
บริษัท อภิโชติ จํากัด ซึ่งเปNนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 2781 ที่โครงการใชเปNนทางเขาออกสูถนนสาธารณะ
ไดจดทะเบียนภาระจํายอมบนทีด่ นิ แปลงถนนดังกลาว เรื่องทางเดิน ทางสัญจร ที่จอดรถ และสาธารณูปโภค ไฟฟfา ประปา
โทรศัพท) เพื่อประโยชน)แกที่ดินแปลงที่ตั้งโรงแรม โฉนดเลขที่ 2424 และแปลงโฉนดเลขที่ 11407 เมื่อวันทื่ 12 กันยายน
2556 และแปลงอื่นๆ ที่จะไดรับการจดภาระจํายอม ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวายังมีความ
เปNนไปไดทางทฤษฎีที่การจดทะเบียนภาระจํายอมขางตน อาจจะถูกโตแยงวาเปNนการกระทําที่ไมอยูในอํานาจของบริษัท
ตามกฎหมายประมวลแพงและพาณิชย) เนื่องจากบริษัทอยูระหวางชําระบัญชี อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกลาวมีคอนขางต่าํ
เนื่องจากที่ดินแปลงดังกลาวมีสภาพเปNนถนนคอนกรีตที่มีการสัญจรเขาออกเปNนการทั่วไป ดังนั้นการจดทะเบียนภาระจํา
ยอมไมนาจะสงผลเสียหายตอบุคคลใด ความเสี่ยงที่จะมีผมาโตแยงใหเพิ
ู
กถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมขางตนจึงมีความ
เปNนไปไดคอนขางต่ํา

(30)

ความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกการจดทะเบียนภาระจํายอมตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน
ที่ดินแปลงถนนเขาโครงการ น.ส.3ก. เลขที่ 7297 และ7299 ที่ดินแปลงถนนหนาโครงการ น.ส.3ก. เลขที่ 1254 และแปลง
ถนนออกจากโครงการ น.ส.3ก. เลขที่ 2781 (รวมเรียก แปลงถนนโครงการ) อาจตกอยูใตภาระจํายอมเพื่อประโยชน)ของ
ที่ดินแปลงอื่นๆ เพราะเหตุของการจัดสรรทีด่ ินตาม ปว.286 ที่ปรึกษากฎหมายเห็นวาความเสี่ยงในเรื่องที่จะถูกยกประเด็น
เรื่องการจัดสรรที่ดินมาเพื่อยกเลิการจดทะเบียนภาระจํายอมของโครงการมีคอนขางนอย เนื่องจากที่ดินซึ่งเปNนแปลงถนน
โครงการมีสภาพเปNนคอนกรีตที่มผี ูคนในบริเวณนั้นไดใชสอยเปNนการทั่วไปโดยที่ไมตองเสียคาใชจายหรือผานขั้นตอนที่
ยุงยากในการเขาออก
เจาของและผูครอบครองที่ดินแปลงใกลเคียงยอมสามารถใชแปลถนนโครงการเปNนทางเขาออกได
ตอไป และไมมีแรงจูงใจที่จะเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาในการเรียกรองสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
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(31)

ความเสี่ยงจากการโอนยายบริษัทจัดการภายใน 5 ปVนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเป1นกองทุนรวม
ตามที่บริษัทจัดการกําหนดวาภายใน 5 ปeแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย)สินเปNนกองทุนรวม หากผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดให
เปลี่ยนบริษัทจัดการ โดยหากเปNนการเปลีย่ นบริษัทจัดการที่มิใชเกิดจากความบกพรองในการปฏิบัตหิ นาที่ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการโอนยายกองทุนจากบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เปNนจํานวนเงินไมเกิน 20 ลานบาท
โดยคํานวณตามระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบ 5 ปe โดยจะไมคิดคาธรรมเนียมดังกลาวจากกองทุนนั้น อาจทําใหผูถือหนวย
ลงทุนมีขอจํากัดในการโอนยายบริษัทจัดการ
ตัวอยาง :

หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนบริหารไปแลวเปNนเวลา

1 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิทจี่ ะไดรับการชดเชยคาธรรมเนียมการโอนยายกองทุนรวมเปNนเงิน 20,000,000 บาท
2 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิทจี่ ะไดรับการชดเชยคาธรรมเนียมการโอนยายกองทุนรวมเปNนเงิน 20,000,000 บาท
3 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิทจี่ ะไดรับการชดเชยคาธรรมเนียมการโอนยายกองทุนรวมเปNนเงิน 10,000,000 บาท
4 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิทจี่ ะไดรับการชดเชยคาธรรมเนียมการโอนยายกองทุนรวมเปNนเงิน 10,000,000 บาท
5 ปeบริบูรณ) บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ไมตองจายคาชดเชยคาธรรมเนียมการโอนยายกองทุนรวมใหแกบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการพิจารณาวาการดําเนินการเพื่อการจัดตั้งกองทุนนั้น บริษัทจัดการตองดําเนินการในหลายๆ กระบวนการ
เพื่อการจัดตั้งกองทุน ไมวาจะเปNนการเจรจาตอรอง การจัดทําขอมูล การศึกษาความเปNนไปได การประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ การดําเนินการทางการตลาด คาเสียโอกาสทางธุรกิจในการทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนซึ่งเปNนกองทุน
ไมมีกําหนดระยะเวลาเพราะมีทรัพย)สินเปNนกรรมสิทธิ์สมบูรณ) โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียฐานลูกคาซึ่งเปNนผูถือหนวย
ลงทุนก็จะถูกโอนยายไปดวยซึ่งแทบจะประเมินมูลคาของความเสียหายไมได
จึงพิจารณาวาบริษัทจัดการสมควรไดรับ
คาบริหารจัดการกองทุนตามขอกําหนดของระยะเวลาของกองทุนดังกลาวนั้น ดังนั้น เมื่อการจัดตั้งกองทุนแลวเสร็จ หากมี
การเปลีย่ นยายบริษัทจัดการทั้งที่ที่บริษัทจัดการมิไดบกพรองในหนาที่
บริษัทจัดการเห็นวาการดําเนินการดังกลาว
ไมเปNนธรรมกับบริษัท จึงพิจารณาวาหากมีการโอนยายบริษัทจัดการตามเงื่อนไขดังกลาว บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด
ก็สมควรชําระคาธรรมเนียมไมเกิน 20 ลานบาทตามที่กําหนดในโครงการ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจํานวนคาธรรมเนียมการโอนยายจํานวน 20 ลานบาท หรือคิดเปNนประมาณรอยละ 1.90 เมื่อเทียบกับ
มูลคาโครงการซึ่งเทากับ 1,050 ลานบาท นอกจากนี้ มูลคา 20 ลานบาทดังกลาว บริษัทจัดการทําการคํานวณมาจากอัตรา
คาธรรมเนียมการบริหารจัดการทีค่ าดวาจะไดรับจากการทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนเพียง 5 ปeเทานั้น ซึ่งเมื่อประเมิน
จากทุกป1จจัยที่บริษัทจัดการไดพิจารณามาขางตน คาธรรมเนียมการโอนยายนี้ถือวามีมูลคาที่นอยมากเมื่อเทียบกับตนทุน
และคาเสียโอกาสทั้งหมดที่บริษัทจัดการสูญเสีย หากมีการเปลี่ยนยายบริษัทจัดการทั้งที่บริษัทจัดการมิไดบกพรองในหนาที่
นั้น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ

74

ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
เพดาน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการโอนเงิน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

ไมมี
50 บาท/รายการ
ตามที่ธนาคารพาณิชย)เรียกเก็บ
50 บาท/ฉบับ

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน)
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย)
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายหนวยลงทุน
คาเบี้ยประกันภัย
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ) และสงเสริมการขาย
1. ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
2. ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
•

กรณีประชาสัมพันธ)รายละเอียดของกองทุนรวมใหผูที่สนใจทราบ
กรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม

เพดาน
(รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม)
ไมเกินรอยละ 4.00 ตอปV
ไมเกิน 1.00 ตอปe
ไมเกิน 0.05 ตอปe
ไมเกิน 0.10 ตอปe
ไมมี
ตามที่จายจริง แตไมเกิน 0.50 ตอปe
ไมเกิน 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายได
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง ไมเกิน 10,000 บาทตอทาน
ตามที่จายจริง แตไมเกิน 3 ลานบาท
ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1 ลานบาทตอปeบัญชี
ไมเกิน 3 ลานบาท/ครั้ง

•
คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม
ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 ตอปe
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ
เชา จําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย) การตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย)ของ
• บริษัทจัดการ
ตามทีจ่ ายจริง แตไมเกิน 0.20 ตอปe
• ผูดูแลผลประโยชน)
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอัตรา 10,000
บาท/ครั้ง (รวมคาพาหนะแลว) และนอกเขตกรุงเทพฯ
ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง (ไมรวมคาพาหนะและ
คาใชจายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจริง)
ทั้งนี้
การตรวจตราอสังหาริมทรัพย)ทั้งหมดของกองทุนขางตน
จะตองใชเวลาดําเนินการไมเกิน 2 วัน สําหรับคาใชจาย
อื่นๆ ตามที่จายจริง แตไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง
(ถามี)
คาใชจายอื่นๆ
ตามที่จายจริง
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมและคาใช!จายดังกลาวข!างต!นเป]นอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน
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คําเตือน/ขอแนะนํา
กองทุนรวมเปNนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย)จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย)จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย)หรือทรัพย)สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย)
หรือทรัพย)สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปfองกันความขัดแยงทางผลประโยชน)เพื่อใหเกิด
ความเปNนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูสนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด
สามารถขอดูขอมูล ไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย)และตลาดหลักทรัพย)
ในกรณีที่ผลงทุ
ู นตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ ไดที่บริษัทหลักทรัพย)
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) หรือผูสนับสนุนการขาย
ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วของ ไดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอร)เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพย)เพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปyดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย)ของพนักงานได (สจก.ร. 2/2544)
ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดทางเว็บไซต)ของบริษัทจัดการ
(www.mfcfund.com)
รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
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เอกสารแนบ
เนื่องจากผูประเมินทรัพย)สินไดพิจารณาถึงศักยภาพการใชประโยชน)และความสามารถในการสรางรายไดของทรัพย)สิน
ผูประเมิน
ทรัพย)สินจึงไดใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) เปNนเกณฑ)ในการประเมินมูลคาทรัพย)สินดังกลาว ทั้งนี้ กองทุนรวมเห็น
วาผูประเมินไดอางอิงขอมูล และสมมติฐานในการประเมินทีเ่ ปรียบเทียบมาจากมาตรฐานตลาดของธุรกิจและคํานึงถึงทําเลทีต่ ั้งของ
ทรัพย)สิน รวมทั้งไดมีการเปรียบเทียบกับขอมูลทรัพย)สินประเภทเดียวกันและในพื้นที่ใกลเคียงกัน เพื่อประกอบใชในการประเมินมูลคา
ทรัพย)สินดังกลาว ซึ่งมีความสมเหตุสมผล โดยกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย)รวมเปNนเงินทั้งสิ้น 1,050 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน (บาท)
บริษัท ไนทแฟรงค
ชารเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด (วันที่ 1 เม.ย. 57)

บริษัท เค.ที.
แอพไพรซัล จํากัด
(วันที่ 1 เม.ย. 57)

วิธีรายได
(Income Approach)

955,000,000

1,075,000,000

ปรับตามโครงสรางการจัดหา
ผลประโยชน)ของกองทุน

1,038,000,000

มูลคาเงินลงทุนทีก่ องทุน
รวมจะลงทุน (บาท)

1,050,000,000
1,076,000,000

ราคาประเมินคาทรัพย)สินขางตนผูประเมินทรัพย)สินไดพิจารณาถึงศักยภาพการใชประโยชน)และความสามารถในการสรางรายไดของ
ทรัพย)สิน ผูประเมินทรัพย)สินไดใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) เปNนเกณฑ)ในการประเมินมูลคาทรัพย)สินดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาราคาประเมินของทรัพย)สนิ ที่จะลงทุนและราคาซื้อขายทรัพย)สินขางตนมีความเหมาะสม โดย
บริษัทไดพิจารณาจากขอมูล วิธีการ และสมมติฐานที่ใชในการประเมิน ดังตอไปนี้
ก.

ขอมูลที่ใชในการประเมิน
ผูประเมินไดตรวจสอบขอมูลที่นํามาประกอบในรายงานประเมิน โดยขอมูลที่ผูประเมินนํามาใชในการประเมินและที่มาของ
ขอมูลดังกลาวมีความนาเชื่อถือ เชน การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ และเขาสํารวจและตรวจสอบ
อาคาร สําหรับขอมูลเกีย่ วกับเอกสารสิทธิ์ ไดรับสําเนาและไดตรวจสอบเทียบกับสํานักงานที่ดิน โดยตรวจสอบ ณ สํานักงาน
ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต สวนขอมูลในการประเมินมูลคา ผูประเมินทรัพย)สินไดใชตามมาตรฐานและเกณฑ)ของผูประเมินที่
เกี่ยวของ
ตามการปฏิบัติทั่วไป ผูประเมินจะใชขอมูลและแบบแปลนทีไ่ ดรับจากผูวาจางเปNนขอมูลพื้นฐานในการประเมิน โดย
ผูประเมินไดเขาทําการตรวจสอบและสํารวจลักษณะทางกายภาพของทรัพย)สินจริง และยังไดตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารสิทธิ์ตางๆ ณ สํานักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต อีกดวย นอกจากนี้ ทางบริษัทจัดการไดวาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
เพื่อทําการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและเอกสารสิทธิ์ตางๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรม เพื่อ
ตรวจสอบอาคารดานกายภาพ งานโครงสราง งานระบบ และความปลอดภัย อีกดวย
บริษัทจัดการมีความเห็นวา ขอมูลที่ผูประเมินใชนั้นมีความเหมาะสมตอการนํามาประเมินมูลคาของโครงการ
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ข.

วิธีการประเมิน
ทรัพย)สินที่ประเมินมูลคาประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 ไดแก หองชุดพักอาศัย จํานวน 183 หอง ป1จจุบันใชประโยชน)เปNน
โรงแรม และสวนที่ 2 ที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง โดยทรัพย)สินที่ประเมินมีลักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพย)สินเปNน
กรรมสิทธิ์
สวนที่ 1 :

หองชุดพักอาศัย 183 ยูนิต

ผูประเมินทรัพย)สินไดพิจารณาถึงศักยภาพการใชประโยชน)และความสามารถในการสรางรายไดของทรัพย)สิน
สนับสนุนดังนี้

โดยมีปจ1 จัย

- ตั้งอยูในทําเลที่ตั้งดี การคมนาคมสะดวก ใกลแหลงทองเที่ยว
-

อัตราราคาหองพัก และอัตราการเขาพักที่อยูในระดับที่ดี

ผูประเมินทรัพย)สินไดใชวิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีคิดจากรายได(Income
Method)
แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Method) โดยคํานึงถึงความสามารถในการสรางรายไดตลอดชวงระยะเวลา 10 ปe
สวนที่ 2 :

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

ผูประเมินทรัพย)สินไดพิจารณาวิธกี ารประเมินมูลคาโดยวิธีคดิ จากตนทุน (Cost Method) โดยสํารวจทีด่ ินวางเปลาใน
บริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพย)สิน พิจารณาสภาพตลาดของอสังหาริมทรัพย) และเปรียบเทียบป1จจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทําเล
ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ขนาดเนื้อที่ดนิ เปNนตน
บริษัทจัดการมีความเห็นวา วิธีคิดจากรายได (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Method) มีความเหมาะสมตอทรัพย)สินที่ประเมินสวนที่ 1 เนื่องจากเปNนทรัพย)สินที่กอใหเกิดรายได และ วิธีคิดจากตนทุน
(Cost Method) มีความเหมาะสมตอการประเมินมูลคาที่ดินและสิง่ ปลูกสรางที่เปNนสวนประกอบของโครงการ
ค.

ความเหมาะสมของสมมติฐาน
สมมติฐานตางๆ ของผูประเมิน คํานึงถึงความสามารถของทรัพย)สินในการสรางรายไดตลอดชวงเวลา 10 ปe โดยสมมติฐาน
บางสวนนํามาจากทรัพย)สินประเภทเดียวกันในบริเวณใกลเคียง ซึ่งดําเนินการอยูจริง และเปรียบเทียบขอมูลในตลาด
เปNนหลัก
บริษัทจัดการมีความเห็นวา สมมติฐานที่ผูประเมินนํามาใชเปNนสมมติฐานที่ไดอางอิงและเปรียบเทียบจากมาตฐานตลาดของ
ธุรกิจ คํานึงถึงทําเลที่ตั้งของทรัพย)สิน ประเภททรัพย)สินเดียวกัน เพื่อประกอบใชในการประเมินมูลคาทรัพย)สินดังกลาว ซึ่ง
สมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชมีความสมเหตุสมผล

ง.

ความเหมาะสมของราคาทรัพยสินและรายงานประเมิน
ราคาทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะลงทุนจํานวน 1,050 ลานบาท สูงกวาราคาประเมินต่ําสุดตามวิธีรายไดภายใตสัญญาการ
จัดหาประโยชน)ของกองทุน คิดเปNนรอยละ 1.16 และสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดตามวิธีรายได คิดเปNนรอยละ 9.95 ทั้งนี้จาก
การพิจารณาสมมติฐานหลักของผูประเมินราคาทรัพย)สิน
ผูประเมินไดอางอิงขอมูลและสมมติฐานในการประเมินที่
เปรียบเทียบมาจากมาตรฐานตลาดและธุรกิจ คํานึงถึงทําเลที่ตั้ง รวมถึงไดมีการเปรียบเทียบกับขอมูลทรัพย)สินประเภทและ
ขนาดใกลเคียงกันและในพื้นที่ใกลเคียงกัน โดยผูประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด ได
กําหนดอัตราการเขาพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ไวที่รอยละ 62 -78 (เฉลี่ยประมาณรอยละ 72.8) ซึ่งต่ํากวาความเปNน
จริงเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด โดยอัตราการเขาพักเฉลีย่ ของตลาดจะอยูประมาณรอยละ 82 แตในขณะที่อัตราการเขา
พักเฉลี่ยของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา (ตั้งแตเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556) จะอยูที่
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รอยละ 85.19 ซึ่งเกิดขึ้นจริง ณ ป1จจุบัน การทีผ่ ูประเมินราคาใชอัตราการเขาพักในอัตราที่ตา่ํ ดังกลาว ทําใหราคาประเมิน
คาทรัพย)สินที่ประเมินไดต่ํากวามูลคาเงินลงทุนที่กองทุนรวมจะลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการไดทําการคํานวณมูลคาเงินลงทุนที่จะลงทุนโดยกําหนดใหอัตราการเขาพักของโรงแรมอยูที่รอยละ 81.4
ซึ่งใกลเคียงกับขอมูลตลาด โดยบริษัทจัดการมีความเห็นวาอัตราการเขาพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ นั้นเปNนอัตราที่
เหมาะสมซึ่งไดสะทอนกับสภาพที่เปNนจริงในป1จจุบัน เพราะป1จจุบนั ชองทางการจัดจําหนายของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ
สวนใหญจะมาจากการซื้อหองพักลวงหนาจาก Agency รายใหญที่มีฐานลูกคาที่เปNนกลุมเปfาหมายของโรงแรม คือชาวจีน
และชาวรัสเซีย ซึ่งการจองซื้อในลักษณะดังกลาว Agency จะชําระเงินคาหองพักใหแกโรงแรม เพื่อเปNนการยืนยันวาโรงแรม
จะกันหองพักไวใหแก Agency แตละรายอยางแนนอน ป1จจุบันจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาพักผานการซื้อหองพักลวงหนา
จาก Agency รายใหญคิดเปNนประมาณรอยละ 75 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่มาพักในโรงแรม
นอกจากนี้ บริษัทจัดการไดศึกษาขอมูลในอดีตเพิ่มเติม โดยขออางอิงขอมูลจากทาง web site ของ C9 Hotelworks
Market Research ในปe 2554 และ 2555 พบวาโรงแรมในแถบป5าตองนั้นมีอัตราการเขาพักของนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ย
ประมาณ รอยละ 82 ซึ่งจะสูงกวาสมมติฐานที่ผูประเมินราคาใชในการประเมินคาทรัพย)สินในครั้งนี้
หากปรับสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเขาพักของผูประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด
เปNนรอยละ 73 – 78 เพื่อใหสอดคลองกับอัตราการเขาพักตามความเปNนจริงของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ จะทําใหราคา
ประเมินคาทรัพย)สินเพิ่มขึ้นเปNนประมาณ 982 ลานบาท ซึ่งต่ํากวามูลคาเงินลงทุนที่กองทุนรวมจะลงทุนประมาณ รอยละ
6.9 และเมื่อพิจารณาราคาประเมินคาทรัพย)สินตามสัญญาการจัดหาผลประโยชน)ที่กองทุนรวมทํากับผูเชาทรัพย)สินจะเห็น
วามูลคาเงินลงทุนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะสูงกวาราคาประเมินคาทรัพย)สินตามสัญญาการจัดหาผลประโยชน)ที่ต่ําทีส่ ุดเพียง
รอยละ 1.16 เทานั้น
บริษัทจัดการไมพบสิ่งที่เปNนเหตุใหเชื่อวาสมมติฐานที่ใชในการประเมินมูลคาดังกลาวไมสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับผล
การดําเนินงานทีผ่ านมา ทั้งในประเด็นของอัตราการเขาพัก ราคาหองพัก และคาใชจาย และดวยความสามารถในการสราง
รายไดของทรัพย)สิน ศักยภาพของทําเลที่ตั้งของทรัพย)สิน ความเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวที่มาจังหวัดภูเก็ต ทําใหบริษัท
จัดการเชื่อวาถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงผูเชาก็จะไมกระทบการจัดหารายไดของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้
เนื่องจากทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะลงทุนในครั้งนี้เปNนอสังหาริมทรัพย)ที่กอใหเกิดรายได (Income Generating Property )
และมีวตั ถุประสงค)เพื่อใชประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม การประเมินมูลคาทรัพย)สินดวยวิธีคิดจากรายได (Income
Method of Valuation) แบบวิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique) ซึ่งจะพิจารณาใชกับ
ทรัพย)สินเพื่อการลงทุน (Investment Property) ซึ่งการประเมินคาโดยวิธีดังกลาวจะประเมินโดยพิจารณาถึงความสามารถ
ในการสรางรายไดของทรัพย)สิน โดยจะทําการประมาณการรายไดจากการดําเนินกิจการ แลวหักดวยคาใชจายของการ
ดําเนินกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวของ โดยจะนําผลรวมรายไดสุทธิที่เกิดขึ้นในแตละปeนํามาคิดเปNนมูลคาป1จจุบัน และรวมดวย
มูลคาป1จจุบันของทรัพย)สินในปeสดุ ทาย (Terminal Value) ซึ่งหาไดจากรายไดปeสุดทายคูณดวยอัตราผลตอบแทนการลงทุน
(Market Yield) ซึ่งจะไดมูลคาของทรัพย)สินที่ประเมินมูลคา จากวิธีการประเมินดังกลาวขางตนจะเห็นวาเปNนวิธีการที่
สามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงของทรัพย)สินใหมีความใกลเคียงกับลักษณะการจัดหารายไดและการประกอบกิจการประเภท
โรงแรมมากที่สุด
นอกจากนัน้ ในการประเมินมูลคาทรัพย)สินผูประเมินจะทําการตรวจสอบมูลคาทรัพย)สินที่ประเมินดวย
วิธีการประเมินในรูปแบบอื่นเพื่อเปNนการยืนยันวาราคาประเมินทีไ่ ดมีความถูกตองเหมาะสม ในกรณีนี้ผูประเมินไดใชวิธีคิด
จากมูลคาคงเหลือ (Residual Method of Valuation) รวมกับวิธีคิดจากตนทุน (Cost Method of Valuation) ซึ่ง
ทายที่สุดแลววิธีการประเมินทีผ่ ูประเมินทั้ง 2 ราย เห็นวามีความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค)ในการประเมินมูลคาของ
ทรัพย)สินโครงการโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ นี้คือ วิธีคิดจากรายไดแบบคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cashflow
Technique) ดังนั้น
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บริษัทจัดการมีความเห็นวา การตัดสินใจลงทุนโดยการใชมูลคาทรัพย)สินตามการประเมินภายใตสัญญาจัดหาประโยชน)ของ
กองทุนจาก บริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด (ประเมินวันที่ 1 เม.ย. 57) โดยมีมลู คาที่ถูกประเมิน
1,038,000,000 บาท และ บริษัท เค.ที. แอพไพรซัล จํากัด (วันที่ 1 เม.ย. 57) โดยมีมูลคาที่ถูกประเมิน 1,076,000,000
บาท ซึ่งสงผลใหมูลคาของราคาทรัพย)สินในการลงทุนครั้งนี้ที่ 1,050,000,000 บาท มีความเหมาะสม
จ.

ความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานประเมิน
รายการ

Knight Frank

KT

ราคาเฉลี่ยตอหองพัก

ปeที่ 1 ที่ราคาเฉลี่ย 3,000 บาทตอวัน และ ปeที่ 1 ที่ราคาเฉลี่ย 3,150 บาทตอวัน
เติบโตในปeที่ 2 รอยละ 8 ปeที่ 3 รอยละ 7 และเติบโตรอยละ 3 ทุกปe
ปe ที่ 4 - 7 รอยละ 4 ปe ที่ 8 - 9 ไมมี ก าร
เติบโต และปeที่ 10 รอยละ 7

ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา จากขอมูลทาง web site ของ C9 Hotelworks
Market Research เขตป5าตองซึ่งถือวาเปNนเขตที่พักในระดับกลาง มีอัตราหองพักเฉลี่ย
ที่ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ ประกอบกับอุปสงค)และอุปทานของของตลาด ทําให
บริษัทจัดการเห็นวา
ราคาเฉลี่ยตอหองพักที่ผูประเมินทั้งสองรายใชเปNนราคาที่
เหมาะสม

•
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รายการ
•

อัตราการเขาพักเฉลีย่

ความเห็นของบริษัทจัดการ

Knight Frank

KT

ปeที่ 1 - 10 เทากับ 62% - 78%

ปeที่ 1 - 10 เทากับ 65% - 85%

บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา
อัตราการเขาพักที่ผูประเมินทั้งสองรายใชอยูใน
ขอบเขตของอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในแถบป5าตอง โดยอางอิงขอมูลจากทาง
web site ของ C9 Hotelworks Market Research ในปe 2554 และ 2555
พบวาโรงแรมในแถบป5าตองนั้นมีอัตราการเขาพักของนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 82
อ ัตราการเข้า พ ัก ในเขตต่า งๆ
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ทีมา : C9 Hotelwork Market Research

•

ชองทางการขาย

ความเห็นของบริษัทจัดการ

ไมไดกําหนดสัดสวนชองทางการขาย

Travel Agent 50% สวนลด 20 - 25%
Wholesale 30% สวนลด 30 - 40%
Walk In 20% สวนลด 10 - 15%
เมื่อพิจาณาจากผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานของโรงแรมในปe 2556 พบวาสัดสวน
ชองทางการขายรอยละ 59 มาจากการขายใหแก Travel Agent และรอยละ 28 มา
จากการขายผานตัวแทนออนไลน) ดังนั้น บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาสัดสวน
ชองทางการขายที่ผูประเมินใชใกลเคียงกับความเปNนจริง
Walk in,
2.82%

Others ,
7.69%

Online
Ag ent,
27.96%

Ag ent,
2.06%

To ur
Op erator
s,
59.46%

ที่มา: บริษัท ปาตอง เฮอริเทจ จํากัด
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รายการ
•

รายไดอื่น

ความเห็นของบริษัทจัดการ

•

คาใชจายและตนทุนขาย

ความเห็นของบริษัทจัดการ

Knight Frank

KT

รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม รายไดคาโทรศั พ ท) และ
รายไดอื่นๆ ซึ่งคิดเปNนประมาณรอยละ 1415 ของรายไดรวม

รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาอาหาร
และเครื่องดื่ม รายไดคาโทรศัพท) รายได
คาเชาพื้นที่ชั้น 1 และรายไดอื่นๆ ซึ่งคิด
เปNนรอยละ 20 ของรายไดรวม

บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาสัดสวนของรายไดอื่นที่บริษัทประเมินทั้งสองรายใชมี
ความเหมาะสม สําหรับกรณีราย KT ที่มีรายไดจากการใหเชาพื่นทีช่ ั้น 1 นั้น ในป1จจุบัน
โรงแรมไมไดมีรายไดจากการเชาพืน้ ที่สวนหองอาหาร เนื่องจากเจาของคือ บริษัท
ป5าตอง เฮอริเทจ เปNนผูประกอบการเอง อยางไรก็ตาม กองทุนไดเขาลงทุนโดยซื้อ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดพักอาศัย ซึ่งป1จจุบันดําเนินธุรกิจเปNนโรงแรม ซึ่งรวมถึงสวนของ
หองอาหารดังกลาวดวย และใหบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เชากลับไปบริหาร
ทั้งหมด ดังนั้น กองทุนจะไมมีสวนของรายไดจากการเชาพื้นที่หองอาหาร อยางไรก็ตาม
บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวารายไดดังกลาวทีเ่ กิดขึ้นในรายประเมิน KT ไมไดมี
นัยสําคัญมากนัก และในอนาคตผูเชาอาจนําพื้นที่บริเวณชั้น 1 ออกใชเพื่อจัดหา
ผลประโยชน)ทําใหมีรายไดเพิม่ ขึ้นได
ประกอบดวย ตนทุนหองพัก ตนทุนอาหาร ประกอบดวย ตนทุ น หองพั ก ตนทุ น
และเครื่องดื่ม เงินเดือน คาสาธารณูปโภค อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เ งิ น เ ดื อ น
คาสงเสริมการขาย
อุปกรณ)สํานักงาน คาสาธารณู ป โภค คาสงเสริ ม การขาย
คาซอมแซม คาเผื่อปรับปรุงอาคารใหญ อุปกรณ)สํานักงาน คาซอมแซม คาเผื่ อ
ปรับปรุงอาคารใหญ ประกันภัยและภาษี
ประกันภัยและภาษี
คิด เปNน สั ด สวนรวมรอยละ 53 - 65 ของ คิดเปNนสัดสวนรวมรอยละ 50 - 51 ของ
รายไดรวม
รายไดรวม
บริษัทจัดการมีความเห็นวา ตนทุนขายและคาใชจาย ประกอบดวย ตนทุนและ
คาใชจายหลักของการประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งมีสัดสวนตามอัตราปกติของธุรกิจ
โรงแรม อยางไรก็ตาม ในเรื่องของ Major renovation ซึ่งจะเกิดในปeที่ 5 ซึ่งผูประเมิน
ไดกําหนดอัตราการเขาพักเพิม่ ขึ้น และ/หรือ คงที่ บริษัทจัดการมีความเห็นวา
สมมติฐานดังกลาวมีความเปNนไปไดเนื่องจากการซอมแซมและปรับปรุง
Major
renovation นั้นจะถูกทยอยทําในชวง Low Season ซึ่งมีอัตราการเขาพักต่ํา ทําใหจะ
ไมกระทบตออัตราการเขาพักเฉลีย่ ของทั้งปeแตอยางไร
และในสวนของคาใชจาย
สวนกลางเนื่องจากโรงแรมยังคงอยูภายใตอาคารชุดนิติบคุ คล ทําใหตองมีคาใชจาย
สวนกลางที่อัตรา 25 บาท/ตารางเมตร ที่ตองจายใหแกนิติบุคคลอาคารชุด
ซึ่งผูประเมินไดรวมคาใชจายดังกลาวไวในรายการคาใชจายอื่น (KT) และ คาใชจาย
ธุรการทั่วไป (Knight Frank)
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Knight Frank

รายการ
•

อัตราคิดลด และอัตรา อัตราสวนลด 10%
อัตราผลตอบแทนเมื่อขาย 9%
ผลตอบแทนเมื่อขาย

ความเห็นของบริษัทจัดการ

KT
อัตราสวนลด 11%
อัตราผลตอบแทนเมื่อขาย 9%

อางอิงโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรอายุ 10 ปe ซึ่งอยูที่
ประมาณรอยละ 3.9 ตอปe ประกอบกับความเสี่ยงจากลงทุนในธุรกิจโรงแรมอยูที่
ประมาณรอยละ 6 - 8 ตอปe ทําใหการลงทุนในธุรกิจโรงแรมโดยทั่วไปจะมีผลตอบแทน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย) ประมาณ 9 - 12% การประเมินอัตราคิดลดที่ 10% และ
11% ของผูประเมินทั้ง 2 รายมีความเหมาะสม
เนื่องจากทรัพย)สินตั้งอยูในทําเลบริเวณแหลงทองเที่ยวของหาดป5าตอง ทําใหมีศักยภาพ
ในการขายทรัพย)สินสูง การประเมินอัตราผลตอบแทนเมื่อขายที่ 9% มีความเหมาะสม

การมีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได
ทรัพย)สินที่กองทุนจะลงทุนนั้นตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพ และมีความพรอมในการจัดหาผลประโยชน)ที่เกิดขึ้นไดทันทีที่ลงทุน
บริษัทจัดการพิจารณาที่จะจัดหาผลประโยชน)จากทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะลงทุน โดยนําทรัพย)สินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
ใหเชาแกผูประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งไดแก บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซึ่งเปNนเจาของกรรมสิทธิเ์ ดิม เพื่อนําไปประกอบ
กิจการโรงแรมและจายคาตอบแทนใหแกกองทุนรวม โดยสัญญาเชาจะมีระยะเวลา 5 ปe ในอัตราคาเชาทรัพย)สิน
เฟอร)นิเจอร) และอุปกรณ) ในแตละปeตามสัญญาเชา เปNนดังตารางดานลางนี้
ปVการเชา

คาเชาทรัพยสิน
(บาท)

คาเชาเฟอรนิเจอร
(บาท)

คาเชาอุปกรณ

รวม

(บาท)

(บาท)

ปeที่ 1

46,200,000

18,900,000

18,900,000

84,000,000

ปeที่ 2

46,200,000

18,900,000

18,900,000

84,000,000

ปeที่ 3

46,200,000

18,900,000

18,900,000

84,000,000

ปeที่ 4

49,087,500

20,081,250

20,081,250

89,250,000

ปeที่ 5

49,087,500

20,081,250

20,081,250

89,250,000

การดําเนินการดังกลาวเปNนประโยชน)กับกองทุนรวม โดยลดความผันผวนในเรื่องของความเสีย่ งในการดําเนินงานของรายได
ที่กองทุนรวมจะไดรับทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอในชวงตลอดระยะเวลา 5 ปeแรก เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว กองทุนมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน) โดยอาจพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม ณ ชวงเวลานั้นๆ
ในอนาคต ดังตอไปนี้ 1) ตอสัญญาเชากับผูเชารายเดิม หรือ 2) จัดหาผูเชาใหม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานของของผูเชาที่ผานมา รวมถึงเงื่อนไขในการเชาตามสภาวะการแขงขันในขณะนั้น ทั้งนี้เงื่อนไขในการเชาและคา
เชาหลังครบกําหนด 5 ปe จะขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองระหวางกองทุนและผูเชาในอนาคต
บริษัทจัดการมีความเห็นวา จากขอมูลผลประกอบการของโรงแรมทีผ่ านมาทําให โรงแรมนาจะสามารถมีผลประกอบการที่ดี
ในอนาคต เนื่องจากศักยภาพของทําเลที่ตั้ง ความตองการดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีตอจังหวัดภูเก็ตที่
คาดวาจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และโครงการพัฒนาของรัฐที่จะเอื้อประโยชน)ตอทรัพย)สินในอนาคต ซึ่งเปNนป1จจัยบวกที่
ชวยสนับสนุนการมีศักยภาพในการกอใหเกิดรายไดของทรัพย)สินที่กองทุนรวมลงทุน
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แผนผังแสดงหองชุด
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