ที่ PFRD 058/2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
เรื่อง

แจ้งการแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชี วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รบั เงินคืนทุน (Record Date) ภายหลัง
การเลิกกองทุนรวมและการชาระบัญชี ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) และกาหนดการที่สาคัญ
เบือ้ งต้น

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ PFRD 057/2564 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย
บุรี (SBPF) ประจาปี 2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริม ทรัพ ย์ สมุย บุรี ชื่อ ย่อ “SBPF” (“กองทุนรวม”) ได้จัด ให้มีการประชุม สามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ประจาปี 2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. โดยที่ประชุมผูถ้ ื อหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมัติการเลิก กองทุนรวม
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อา้ งถึง) นัน้
บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.
บริษั ท จัด การจะท าหน้า ที่ เป็ น ผู้ช าระบัญ ชี ข องกองทุน รวม โดยจะมอบหมายให้ นางสาวโช ซู ฮุ น
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการชาระบัญชีของกองทุนรวม
2.
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี สิทธิ ได้รับเงินคื นทุน (Record Date) ภายหลังการเลิ ก
กองทุนรวมและการชาระบัญชีของกองทุนรวม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ในการนี ้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งกาหนดการที่สาคัญเบือ้ งต้นสาหรับการเลิกกองทุนรวมและการชาระบัญชีของ
กองทุนรวมโดยสังเขป ดังต่อไปนี ้
การดาเนินการ
ระยะเวลาห้ามซือ้ ขายหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว โดยการขึน้ เครื่องหมาย SP

กาหนดการ
3 – 4 พฤศจิกายน 2564

วันเลิกกองทุนรวม และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รบั คืนเงินทุน
ภายหลังการเลิกกองทุนรวมและการชาระบัญชี (Record Date)

4 พฤศจิกายน 2564

หน่วยลงทุนถูกเพิกถอนออกจากเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5 พฤศจิกายน 2564

1
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การดาเนินการ

กาหนดการ

ผูช้ าระบัญชีจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม (โรงแรมสมุยบุรี บีช รีสอร์ท) ให้แก่
ผูเ้ สนอซือ้ ลาดับแรก (บริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท จากัด)

เดือนธันวาคม 2564

ผูช้ าระบัญชีดาเนินการชาระบัญชีของกองทุนรวม รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สิน ภายใน 90 วัน นับแต่วนั เลิกกองทุน
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน (ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รบั คืนเงินทุน รวม หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับ
ภายหลังการเลิกกองทุนรวมและการชาระบัญชี (Record Date))
ก า ร ผ่ อ น ผั น จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”)
ผูช้ าระบัญชีย่ืนคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่การชาระ
ชาระบัญชีต่อสานักงาน ก.ล.ต.
บัญชีเสร็จสิน้
หมายเหตุ (1) กาหนดการสาหรับการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมข้างต้นเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาจะซือ้ จะขายระหว่างกองทุนรวมและผูเ้ สนอซือ้ ลาดับแรก (บริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท จากัด)
(2) ในกรณี ท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งส่งผลให้กาหนดการข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว
ในการนี ้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบถึง กาหนดการเบือ้ งต้นสาหรับการเฉลี่ยคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ดังนี ้
1.

การจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่บริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท จากัด
(1)
ในกรณี ท่ี บริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท จากัด รับโอนทรัพย์สินภายในกาหนดเวลา 60 วัน
(ประมาณเดือนธันวาคม 2564) บริษัทจัดการคาดว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินคืนทุน ครัง้ ที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2565 (ภายในระยะเวลา 45 – 60 วัน นับจากวันโอนทรัพย์สิน) และรับเงินคืนทุนส่วนคงเหลือ ภายหลังการชาระบัญชีเสร็จ
สิน้
(2)
ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาการโอนทรัพย์สิน (30 วัน) และบริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท
จากัด รับโอนทรัพย์สินภายในกาหนดเวลา 90 วัน (ประมาณเดือนมกราคม 2565) บริษัทจัดการคาดว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะ
ได้รบั เงินคืนทุน ครัง้ ที่ 1 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 (ภายในระยะเวลา 45 – 60 วัน นับจากวันโอนทรัพย์สิน) และรับเงินคืน
ทุนส่วนคงเหลือ ภายหลังการชาระบัญชีเสร็จสิน้
2.

การจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จากัด และ/หรือบริษัทในเครือ
(1)
ในกรณี ท่ี บริษั ท ปาล์ม บี ช สมุ ย แอสเสท จ ากั ด ไม่ ส ามารถรับ โอนทรัพ ย์สิ น ได้ภ าย ใน
ระยะเวลาที่ ข ยายออกไป และบริษั ท บริห ารสิ น ทรัพ ย์ ชโย จ ากั ด และ/หรื อ บริษั ท ในเครื อ รับ โอนทรัพ ย์สิ น ภายใน
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กาหนดเวลา 30 วัน (หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565) บริษัทจัดการคาดว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินคืนทุน ครัง้ ที่ 1
ในช่วงเดือนเมษายน 2565 (ภายในระยะเวลา 45 – 60 วัน นับจากวันโอนทรัพย์สิน) และรับเงินคืนทุนส่วนคงเหลือ ภายหลัง
การชาระบัญชีเสร็จสิน้
(2)
ในกรณี ท่ีมีการขยายระยะเวลาการโอนทรัพย์สิน ครัง้ ที่ 1 และบริษั ท บริหารสินทรัพย์ ชโย
จากัด และ/หรือบริษัท ในเครือ รับ โอนทรัพย์สิน ภายในกาหนดเวลา 120 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาตาม (1) (หรือ
ประมาณเดือนมิถนุ ายน 2565) บริษัทจัดการคาดว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินคืนทุน ครัง้ ที่ 1 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565
(ภายในระยะเวลา 45 – 60 วัน นับจากวันโอนทรัพย์สิน) และรับเงินคืนทุนส่วนคงเหลือ ภายหลังการชาระบัญชีเสร็จสิน้
(3)
ในกรณี ท่ีมีการขยายระยะเวลาการโอนทรัพย์สิน ครัง้ ที่ 2 และบริษั ท บริหารสินทรัพย์ ชโย
จากัด และ/หรือบริษัท ในเครือ รับ โอนทรัพย์สินภายในกาหนดเวลา 180 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาตาม (2) (หรือ
ประมาณเดือนธันวาคม 2565) บริษัทจัดการคาดว่าผูถ้ ื อหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินคืนทุน ครัง้ ที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2566 (ภายในระยะเวลา 45 – 60 วัน นับจากวันโอนทรัพย์สิน) และรับเงินคืนทุนส่วนคงเหลือ ภายหลังการชาระบัญชีเสร็จ
สิน้
ทัง้ นี ้ ผูช้ าระบัญชีอาจจะยังไม่สามารถจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จากัด
และ/หรือบริษัทในเครือ ได้ตามกาหนดเวลา เนื่องจากกองทุนรวมอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีกบั ผูเ้ ช่าเดิม ซึ่งยังไม่สนิ ้ สุด
ด้วยข้อกาหนดและเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ ยวกับ ระยะเวลาการโอนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการโอน
ทรัพย์สินตามสัญญาจะซือ้ จะขายระหว่างกองทุนรวมและผูเ้ สนอซือ้ ทัง้ สองราย ได้แก่ บริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท จากัด
และบริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จากัด และ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนนัน้ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงมูลค่าของเงินคืนทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิจะได้รบั ภายหลังจากการเลิกกองทุนรวมและการชาระ
บัญ ชีของกองทุนรวมได้ ณ วันที่ลงในหนังสือฉบับนี ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทราบต่อไป เมื่อบริษัท
จัดการสามารถกระทาได้
ในกรณีท่ีผูเ้ สนอซือ้ ทัง้ สองรายไม่รบั โอนทรัพย์สินตามสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สิน ผูช้ าระบัญชีอาจจัดให้มีการ
ประมูลขายทรัพย์สิน โดยขายให้แก่ผเู้ สนอซือ้ ที่ให้ราคาสูงสุด หรือเงื่อนไขที่ดีท่ีสดุ ทัง้ นี ้ ไม่กระทบถึงสิทธิของกองทุนรวมที่
จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะซื อ้ จะขายระหว่างกองทุนรวมและผูเ้ สนอ
ซือ้ อย่ างไรก็ ตาม กรณี ก ารประมูลขายทรัพ ย์สิน นั้น อาจจะไม่มี ผู้สนใจยื่น เสนอซื อ้ หรือมี ผู้เสนอซือ้ ในราคาที่ ต่ ามาก
เนื่องจากกองทุนรวมจะยังคงมีคดีฟ้องร้องกับผูเ้ ช่าเดิมค้างอยู่
ในการดาเนินการเพื่อบังคับตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและผู้เช่าเดิม บริษัทจัดการจะดาเนินการบังคับ
สัญญาตามสิทธิทางกฎหมายที่กองทุนรวมมีอยู่ในลาดับต่อไป ซึ่งรวมถึงการฟ้ องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจ โดยในเบือ้ งต้น
ทนายความได้ประมาณการระยะเวลาในการดาเนินคดีในศาลชัน้ ต้นประมาณ 1 ปี ในชัน้ ศาลอุทธรณ์ประมาณ 1 ปี และใน
ชัน้ ศาลฎีกาอีกประมาณ 1 ปี 6 เดือน อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด19”) ในประเทศไทยที่ท วีค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึน้ อาจจะส่ ง ผลให้วัน นัด พิ จารณาคดีในศาลต้อ งถูก เลื่อ นออกไปตาม
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ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลทาให้ระยะเวลาในการ
ดาเนินคดียาวนานกว่าที่ทนายความได้ประมาณการไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่
ผู้เสนอซือ้ ลาดับแรก (บริษั ท ปาล์มบี ช สมุย แอสเสท จากัด ) แล้วเสร็จ การด าเนิน การเพื่ อ บังคับ สัญ ญาก็จะสิ น้ สุด ไป
เนื่องจากกองทุนรวมได้รบั ค่าเช่าคงค้างจากผูเ้ สนอซือ้ ดังกล่าวซึ่งชาระแทนผูเ้ ช่าเดิมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพนั ธ์ กรีมหา)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 02-686-9525-6
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