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ค าจ ากัดความ 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

กองทุน/กองทนุรวม หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์  

หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเงินที่ได้
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายหลกัทรัพย ์ หมายถึง พระราชบั ญญั ติ หลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์  พ .ศ .2535  
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ 
หนังสือผ่อนผันและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

กลุ่มบุคคลเดียวกนั  หมายถึง  กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง    การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้อมที่ จะใช้หาผลประโยชน์ ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด 

การประกันรายได้  หมายถึง การจัดให้มีบุคคลอื่นเข้ารับประกันรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ประกันไว้ 

การประเมินค่า หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชาชนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื่อนไขและข้อจํากัด
ทางกฎหมาย ข้อจํากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้
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ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งการสํารวจ
ทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ตามประกาศ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์  เงื่ อนไข และวิ ธี การจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การสอบทานการประเมิน
ค่า 

หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการสํารวจทรัพย์สินตาม
ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

คณะกรรมการลงทนุ หมายถึง คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

จ านวนเงนิทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได้ และนําไปจดทะเบียนเป็นกอง
ทรัพย์สินไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ที่ปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือ จํ า หน่ าย อสั งหาริ มทรัพย์  แ ละ /หรือ สิทธิก าร เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้มาจากการลงทุนซึ่งมีหน้าที่ คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด 

ธนาคารไทยพาณชิย์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หมายถึง  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง   หมายถึง  

 

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ 
สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่ 
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท
จัดการ 

 

หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตามประกาศ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์  เงื่ อนไข และวิ ธี การจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ก) บุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
1. บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้อยละห้า

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 

2. บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้อย
ละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ
จํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว  เว้นแต่บุคคลตาม 1. 
เป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ 

(ข) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของ
นิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดหรือจํานวนหุ้นส่วน 

(ค) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละห้าสิบของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจํานวนหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้อย
ละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จัดการกองทุนรวมด้วย 

(ง) กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของบริษัท
จัดการกองทุนรวม รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว 

(จ) ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมนั้น 
(ฉ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ง) หรือ (จ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกัน

เกินร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ
จํานวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 

ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 
 

หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม  
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ผู้จองซื้อทัว่ไป หมายถึง   ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ
มิใช่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้จองซื้อพิเศษ  และ 

(2) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนและ 

(3) ผู้จองซื้อประเภทกองทุน 

ผู้จองซื้อประเภทกองทนุ หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ตามรายละเอยีดที่กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที่ สน. 
25/2552  

(1) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(2) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(3) กองทุนประกันสังคม 

(4)     กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ   
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้
ลงทุนเป็นการท่ัวไป 

ผู้จองซื้อพิเศษ หมายถึง  ผู้ลงทุนที่หนังสือชี้ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้แยกต่างหากจากผู้จองซื้อทั่วไป
ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.ล.ต.ที่ สจ. 5/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้จองซื้อพิเศษให้
หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้  

(1) ธนาคารพาณิชย์ 

(2) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของตนเอง 

(3) บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต 

(4) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือ นิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(5) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
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(6)  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(7) กองทุนประกันสังคม 

(8) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(9) สภากาชาดไทย 

(10) มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(11) สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ ์

(12) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(13) กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที่มีการเสนอขายหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเป็นการท่ัวไป 

(14) ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (7) 

(15) ผู้ลงทุนตามที่สํานักงานให้ความเห็นชอบ 

ผู้จัดการกองทนุรวม หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่ตัดสินใจหรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นใดที่มิใช่
อสังหารมิทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น 

ผู้จัดการกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 
ซึ่ งหมายถึ ง  ผู้ที่ ทํ าหน้ าที่ ตั ดสิ นใจลงทุน  หรื อจํ าหน่ ายไปซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม 

ผู้บริหารทรัพย์สิน หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ทําหน้าที่
ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจากกองทุน
รวม 
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง  นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ทําหน้าที่ในการบริหาร
หรือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทุน ซึ่งมีหน้าที่ คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด 

ผู้ลงทุนต่างด้าว หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนต่างด้าว
ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี 

ผู้สนับสนุนการขายหนว่ย
ลงทนุ 

หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที่ขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม 

ผู้สอบบัญช ี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหักด้วยหนี้สิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการที่กําหนด
ไว้ในโครงการ  

มูลค่าหน่วยลงทนุ  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
เมื่อส้ินวันทําการที่คํานวณ  

รายงานการประเมินค่า  หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลักตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในรายงานดังกล่าวตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์  เงื่ อนไข และวิ ธี การจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

รายได้ประจ า หมายถึง    รายได้ที่เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที่กองทุนรวมได้รับเนื่องจากการ
ให้บุคคลอื่นใช้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได้ดังกล่าวด้วย 

วันท าการ  หมายถึง  วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 12 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

วันที่กองทุนรวมเข้า 
ลงทนุครั้งแรก  

หมายถึง วันท่ีกองทุนรวมได้จดทะเบียนการซื้อทรัพย์สินและรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกโดยชอบด้วยกฎหมายเสร็จสมบูรณ์ 

ส านักงาน หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หนว่ยลงทุน  หมายถึง  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

ชื่อบริษทัจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 

ที่อยู ่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซา่ อาคาร 3 ชั้น 21 – 22 

  เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์ : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 

 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Erawan Hotel GrowthProperty Fund 

1.3 ชื่อย่อ  : ERWPF 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 
วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทุน : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 

1.7 อายุโครงการ : ไม่กําหนดอายุโครงการ 

 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย และมูลค่าขั้นต่ าในการจองซื้อ 

2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,831,440,000 บาท 

2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทุน : 10.40 บาท  

2.3 จํานวนหน่วยลงทุน : 176,100,000 หน่วย 
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2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 10.40 บาท 

2.6 จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการจองซื้อ  : 4,000 หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนท่ัวไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม
จะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่กองทุน
รวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้างและ /หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือดําเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น
และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด 
 

3.2  รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.2.1 การลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ /หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส 
พัทยา โดยในการเข้าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของทั้งสอง
โรงแรม ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบดว้ยที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท 
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ERAWAN”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวก่อน
วันท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุน (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก”) 

โดยจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา 
จะกําหนดจากจํานวนเงินที่สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
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บริษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเป็นราคาเดียว ซึ่งสะท้อน
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการ
ประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะทําการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายดังกล่าว ให้กับผู้จองซื้อพิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งที่
เป็นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมสามารถแสดงได้เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 

 

3.2.2 ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

โรงแรมไอบิส ป่าตอง เป็นโรงแรมชั้นประหยัด ตั้งอยู่ใจกลางหาดป่าตอง จังหวดัภูเกต็ ตัวโรงแรมมี
ลักษณะเป็นอาคารสูง 5 ชั้นอยู่บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
ประมาณ 10,400 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลางและสระว่ายน้ํา) และห้องพักจํานวน 260 ห้อง 
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 

ที่ตั้งโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

เลขที่ 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู้ จงัหวดัภูเก็ต 83120 

ภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

 
ที่มา: ERAWAN  
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รายละเอียดทีด่ิน 

ล าดับที ่ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ 
เนื้อที่ดนิ 

ไร่ งาน วา 
1 521 40 3 3 28.6 

รวมเนื้อที่ดนิ 3 3 28.6 
ที่มา: ERAWAN 

ระบบสาธารณูปโภค  

โรงแรมไอบิส ป่าตองมีระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดยระบบ
สาธารณูปโภคหลักของโรงแรมประกอบด้วยระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสํารอง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและบําบัดน้ําเสีย และระบบลิฟท์ (ปัจจุบันมี
ลิฟท์โดยสารท้ังหมด 2 ชุด และลิฟท์ขนของ 1 ชุด) 

รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

ปัจจุบัน ERAWANเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม
ไอบิส ป่าตอง  

โดย ERAWAN ได้ว่าจ้างกลุ่มแอคคอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรับบริหารโรงแรมชั้นนําของโลกและ
เป็นเจ้าของแบรนดไ์อบิส เป็นผู้บริหารโรงแรม ไอบิส ป่าตอง 

รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทนุ 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส ป่าตอง โดยการรับโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม 
และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งได้แก่ 
ERAWAN ตามรายละเอียดที่เปิดเผยข้างต้น 

ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆเว้นแต่ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ใช้บริการ
ลูกค้าและ/หรือผู้เช่าพื้นที่และการจํานองที่ดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวให้กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด(มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ซึ่ง ERAWAN ได้แจ้งให้กองทุนรวมทราบแล้ว และจะ
ดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สินดังกล่าวก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกองทุนรวม 
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ข้อมูลผลการด าเนนิงานและการปฏิบัติการของโรงแรมไอบสิ ป่าตอง 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ปี พ.ศ. 
2552 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ.
2555 

อัตราการเขา้พักเฉล่ีย 
(ร้อยละของจํานวนห้องพัก)(1) 

63.7 71.7 75.1 78.6 

อัตราคา่ห้องพักเฉล่ีย(บาทต่อคืน) 1,139 1,309 1,293 1,278 

รายได้คา่ห้องพัก (ล้านบาท)  68.3   88.3   91.5  94.8 

รายได้จากการจาํหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม (ล้านบาท) 

 12.6   14.6   16.4  16.7 

รายได้รวม (ล้านบาท) 83.5 105.9 110.9 114.2 
กําไรจากการดําเนินงาน(2)(ล้านบาท) 30.2 44.6 47.6 49.9 

ที่มา: ERAWAN 
หมายเหตุ: 
(1) ฐานที่ใช้ในการคํานวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยและอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง ซึ่งน้อยกว่าจํานวน

ห้องทั้งหมดของโรงแรมคือ 260 ห้อง เนื่องจากโรงแรมมีการสํารองห้องพักจํานวน 2 ห้องสําหรับการใช้
ภายใน 

(2) กําไรจากการดําเนินงานเป็นกําไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

สัดส่วนของรายไดค้่าหอ้งพกัตามประเทศของผู้มาพัก (ร้อยละของรายได้ค่าห้องพัก) 

ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
รัสเซีย 2 4 17 22 
อาหรับเอมเิรตส์ (UAE) 12 12 13 10 
ออสเตรเลีย 9 11 13 10 

เกาหลี 7 5 5 10 
ไทย 8 9 7 7 
จีน 11 7 7 7 
อินเดีย 5 5 5 6 
อินโดนีเซีย 2 8 5 5 
มาเลเซีย 6 5 4 3 
ฝรั่งเศส 6 4 3 2 
สิงคโปร์ 3 5 3 2 
ฮ่องกง 2 3 3 2 
อังกฤษ (UK) 3 3 1 1 
เยอรมัน 3 2 1 1 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 18 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
อเมริกา 2 2 1 1 
อื่นๆ 19 16 13 10 
รวม 100 100 100 100 

ที่มา: ERAWAN 

ทั้งนี้ โรงแรมไอบิส ป่าตองมีช่องทางการขายที่หลากหลายเช่น การขายห้องพักผ่านอินเตอร์เน็ต 
การขายผ่านตัวแทนจําหน่าย การขายบัตรห้องพักในงานท่องเที่ยว  การขายตรงให้กับกลุ่มลูกค้า
ประชุม/สัมมนา  การทําสัญญาขายห้องพักล่วงหน้าให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรซึ่งมีพนักงานที่มีการ
เดินทางเป็นประจํา  ซึ่งช่วยทําให้การทําการตลาดและจัดหาผลประโยชน์มีความยืดหยุ่นสูง
เนื่องจากแต่ละช่องทางมีข้อดีแตกต่างกันไป โดยสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรม
ซึ่งมีอัตราการเข้าพักในระดับสูงและอัตราค่าห้องพักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สัดส่วนของ
แต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นและกลยุทธ์ในการ
สร้างผลตอบแทนและบริหารความเส่ียงของผู้บริหารทรัพย์สิน 

จุดเดน่ของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

1. ตั้งอยู่ในท าเลที่โดดเด่นใจกลางหาดป่าตองซึ่งเป็นหาดที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง

ของจังหวัดภูเก็ต 

หาดป่าตองเป็นหาดที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่าง
จากตัวเมืองภูเก็ตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตรและห่างจากสนามบิน
นานาชาติภูเก็ตเพียง 45 นาทีด้วยชายหาดมีลักษณะเป็นแนวโค้งยาว 4 กิโลเมตร มี
ทรายขาวละเอียด คล่ืนลมไม่รุนแรงมาก ทําให้หน้าหาดป่าตองเป็นที่เล่นน้ําทะเลยอดนิยม 
นอกจากนี้ ยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน และแหล่งบันเทิงครบวงจรเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน 

2. เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบ

สาธารณูปโภค 

โรงแรมไอบิส ป่าตองอยู่ห่างจากหาดป่าตองเพียง 500 เมตร มีห้องพักที่ตกแต่งอย่างทันสมัย
ภายในโรงแรมมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านอาหาร Taste สระว่ายน้ํา ห้อง
ประชุม ตลอดจนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกห้องพัก นอกจากนี้ โรงแรมยังประกอบไปด้วย
ระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานสากล  

3. ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การบริหารโดยผู้บริหารที่มีมาตรฐานสากลและความช านาญการ 

โรงแรมไอบิส ป่าตองอยู่ภายใต้การบริหารงานของแอคคอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรับบริหาร
โรงแรมชั้นนําของโลกและเป็นเจ้าของแบรนด์ไอบิสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลายทําให้
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เป็นที่มั่นใจได้ว่าคุณภาพการให้บริการ การทําการตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายของ
โรงแรมจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ 

4. มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โรงแรมไอบิส ป่าตองเปิดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายได้รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 83.5 ล้านบาท 
105.9 ล้านบาท 110.9 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท ตามลําดับ มีอัตราการเข้าพักเฉล่ีย
เท่ากับร้อยละ 63.7 ร้อยละ 71.7 ร้อยละ 75.1 และร้อยละ 78.6 และอัตราค่าห้องพักเฉล่ีย
ต่อคืนเท่ากับ 1,139 บาท 1,309 บาท 1,293 บาท และ 1,278 บาท ตามลําดับ  

 

3.2.3 ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมไอบิส พัทยา 

โรงแรมไอบิส พัทยา เป็นโรงแรมชั้นประหยัด ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดพัทยาตัวโรงแรมประกอบด้วย
อาคารสูง 7 ชั้น อยู่บนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน และ 34.3 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ
10,100 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลางและสระว่ายน้ํา)และห้องพักจํานวน 254 ห้อง โดยเปิด
ให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 

ที่ตั้งโรงแรมไอบิส พัทยา 

เลขที่ 463/79 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

ภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา 

 
ที่มา: ERAWAN  
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รายละเอียดทีด่ิน 

ล าดับที ่ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ 
เนื้อที่ดนิ 

ไร่ งาน วา 
1 182494 317 0 0 25.3 
2 174205 311 2 0 73 
3 19070 27 0 0 56 
4 19071 28 0 0 20 
5 19072 29 0 0 20 
6 19073 30 0 0 20 
7 19074 31 0 0 20 

รวมเนื้อที่ดนิ 2 2 34.3 
ที่มา: ERAWAN 
หมายเหตุ: ปัจจุบันโรงแรมไอบิส พัทยาใช้ทางเข้าออกโดยผ่านทางโฉนดเลขที่ 174204 ซึ่งถือกรรมสิทธิ์โดย 
ERAWAN  ทั้งนี้ ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกERAWAN จะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบน โฉนด
เลขที่ 174204 เพื่อให้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา รวมทั้งผู้พักอาศัย ผู้มาติดต่อและผู้ใช้บริการบนที่ดิน
ใช้ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 เป็นทางผ่านเข้าออกทางสาธารณะในเรื่องทางเดินและ
ทางรถยนต์ได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.10 ความเสี่ยงในการลงทุน) 

ระบบสาธารณูปโภค  

โรงแรมไอบิส พัทยามีระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดยระบบ
สาธารณูปโภคหลัก ประกอบด้วยระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า
สํารอง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและบําบัดน้ําเสีย และระบบลิฟท์ (ปัจจุบันมีลิฟท์
โดยสารท้ังหมด 2 ชุด และลิฟท์ขนของ 1 ชุด) 

รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส พัทยา 

ปัจจุบัน ERAWAN เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม
ไอบิส พัทยา โดย ERAWAN ได้ว่าจ้างแอคคอร์เป็นผู้บริหารโรงแรม ไอบิส พัทยา 

รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทนุ 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พัทยา โดยการรับโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม 
และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งได้แก่ 
ERAWAN ตามรายละเอียดที่เปิดเผยข้างต้น 
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ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ใช้บริการ 
ลูกค้าและ/หรือผู้เช่าพื้นที่ และการจํานองที่ดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว ให้กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ซึ่ง ERAWAN ได้แจ้งให้กองทุนรวมทราบแล้ว และจะ
ดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สินดังกล่าวก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกองทุนรวม 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิการใช้ประโยชน์ทางภาระจํายอมที่กองทุนรวมจะได้รับจาก 
ERAWAN ในการใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 ออกสู่ทางสาธารณะทั้งในส่วนทางเดินและทาง
รถยนต์ กองทุนรวมจะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส 
พัทยา เพื่อให้ที่ดินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลงคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 174206 เลขที่ดิน 312
ที่ดินโฉนดเลขที่ 178930 เลขท่ีดิน 315 และที่ดินโฉนดเลขที่ 19094 เลขที่ดิน 17 ใช้ประโยชน์จาก
ภาระจํายอมในการตั้งเสา วางท่อและเดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์) 
ผ่านที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยาเฉพาะส่วนของที่ดินที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.10 ความเส่ียงในการลงทุน) 

ข้อมูลผลการด าเนนิงานและการปฏิบัติการของโรงแรมไอบสิ พัทยา 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ปี พ.ศ. 
2552 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

อัตราการเขา้พักเฉล่ีย 
(ร้อยละของจํานวนห้องพัก) 

63.6 73.9 85.9 90.8 

อัตราคา่ห้องพักเฉล่ีย(บาทต่อคืน) 805 851 953 1,043 

รายได้คา่ห้องพัก(ล้านบาท) 47.5 58.3 75.8 88.0 

รายได้จากการจาํหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม (ล้านบาท) 

10.2 13.0 16.7 16.5 

รายได้รวม (ล้านบาท) 59.1 72.7 93.9 106.3 
กําไรจากการดําเนินงาน(1)(ล้านบาท) 10.9 21.7 34.0 44.8 

ที่มา: ERAWAN 
หมายเหตุ: 
(1) กําไรจากการดําเนินงานเป็นกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

สัดส่วนของรายไดค้่าหอ้งพกัตามประเทศของผู้มาพัก (ร้อยละของรายได้ค่าห้องพัก) 
ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

รัสเซีย 1 4 18 19 
ไทย 24 25 19 19 

อินเดีย 19 18 11 12 

ฮ่องกง 9 10 8 8 
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ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
อาหรับเอมเิรตส์ (UAE) 3 5 6 8 
จีน 8 8 5 6 
ไต้หวัน 12 7 10 4 
เกาหลี 2 2 2 2 
อังกฤษ (UK) 3 2 1 2 
ญี่ปุ่น 1 1 1 2 
มาเลเซีย 1 1 1 2 
ออสเตรเลีย 2 2 2 2 
เยอรมัน 2 1 1 1 
อินโดนีเซีย 1 1 1 1 
ฟิลิปปินส์ 0 0 0 1 
อื่นๆ 11 12 13 11 
รวม 100 100 100 100 

ทีม่า: ERAWAN 
 

ทั้งนี้ โรงแรมไอบิส พัทยามีช่องทางการขายที่หลากหลายเช่น การขายห้องพักผ่านอินเตอร์เน็ต 
การขายผ่านตัวแทนจําหน่าย การขายบัตรห้องพักในงานท่องเที่ยว  การขายตรงให้กับกลุ่มลูกค้า
ประชุม/สัมมนา  การทําสัญญาขายห้องพักล่วงหน้าให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรซึ่งมีพนักงานที่มีการ
เดินทางเป็นประจํา  ซึ่งช่วยทําให้การทําการตลาดและจัดหาผลประโยชน์มีความยืดหยุ่นสูง
เนื่องจากแต่ละช่องทางมีข้อดีแตกต่างกันไป โดยสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรม
ซึ่งมีอัตราการเข้าพักในระดับสูงและอัตราค่าห้องพักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สัดส่วนของ
แต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นและกลยุทธ์ในการ
สร้างผลตอบแทนและบริหารความเส่ียงของผู้บริหารทรัพย์สิน 

จุดเดน่ของโรงแรมไอบิส พทัยา 

1.  ตั้งอยู่ในท าเลที่โดดเด่นบนหาดพัทยาเหนือ ซึ่งเป็นหาดที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยและต่างชาติ 

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยการเดินทางที่
สะดวกสบายระหว่างเมืองพัทยากับกรุงเทพมหานคร ประกอบกับความเพียบพร้อมของส่ิง
อํานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง โรงพยาบาล รวมถึงความ
สะดวกสบายในการเดินทางจากพัทยาไปยังเกาะต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวทางน้ํา และสภาวะ
อากาศที่ค่อนข้างเอื้ออํานวยต่อการท่องเที่ยวแม้กระทั่งในฤดูมรสุม เมืองพัทยาจึง เป็นทั้ง
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จุดหมายหลักแห่งหน่ึงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยและเป็นบ้านพักตากอากาศ
ของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วย  

โรงแรมไอบิส พัทยาอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเหนือเพียง 500 เมตร โรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาและถนนคนเดิน (Walking Street) ซึ่งเป็นที่รวมของ
ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงยามค่ําคืนและสถานที่แสดงโชว์ต่างๆ ทําให้โรงแรมไอบิสพัทยา
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

2. เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบ

สาธารณูปโภค 

โรงแรมไอบิส พัทยาได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย และมีการจัดการพื้นที่ภายในห้องพัก
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน มีบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง รวมถึงห้องประชุมและสระว่ายน้ําโรงแรมไอบิส พัทยาจึงเป็นโรงแรมทันสมัย
ราคาประหยัดเหมาะสมสําหรับทั้งผู้ที่เดินทางมาทําธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ  

3. ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การบริหารโดยผู้บริหารที่มีมาตรฐานสากลและความช านาญการ 

โรงแรมไอบิส พัทยาอยู่ภายใต้การบริหารงานของแอคคอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรับบริหาร
โรงแรมชั้นนําของโลกและเป็นเจ้าของแบรนด์ไอบิสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลายทําให้
เป็นที่มั่นใจได้ว่าคุณภาพการให้บริการ การทําการตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายของ
โรงแรมจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ 

4.  มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โรงแรมไอบิส พัทยาเปิดดําเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายได้รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 59.1 ล้านบาท 
72.7 ล้านบาท 93.9 ล้านบาท และ106.3ล้านบาท ตามลําดับมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียเท่ากับ
ร้อยละ 63.6 ร้อยละ 73.9 ร้อยละ 85.9 และร้อยละ 90.8 และอัตราค่าห้องพักเฉล่ียต่อคืนที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่ากับ 805 บาท 851 บาท 953 บาท และ 1,043 บาท ตามลําดับ 
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สรุปข้อมูลส าคัญของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

ลักษณะการลงทนุของ
กองทุนรวม 

พื้นที ่
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

ปี พ.ศ. ที่
เปิด

ให้บริการ 

จ านวน
ห้องพัก 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

เดิม 

โรงแรมไอบิส 
ป่าตอง 

โรงแรม 

รับโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
พร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
งานระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม 
และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึงตรา และอุปกรณ์

ต่างๆจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
เดิม 

3-3-28.6 2551 260 

ERAWAN 

โรงแรมไอบิส 
พัทยา 

2-2-34.3 2551 254 

 

3.3  ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก 

ธุรกิจของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นธุรกิจโรงแรมชั้นประหยัดในจังหวัดภูเก็ตและเมือง
พัทยา  

ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมชั้นประหยัดมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการก้าวเข้ามามีบทบาท
ของประเทศเศรษฐกิจเกดิใหมใ่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของยูโรมอนิเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนลที่ระบุว่า ชนชั้นกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใน
กลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) จะกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวโลกจากการที่มี
นักท่องเที่ยวขาออกมากที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก  
โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะมาแทนที่นักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตก และการใช้
จ่ายเฉล่ียของการท่องเที่ยวต่อครั้งจะลดลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีการใช้
จ่ายเฉล่ียต่ํากว่าประเทศตะวันตก  

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักของ
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย  โดยในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมานักทอ่งเที่ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให้โรงแรมชั้นประหยัด
ได้รับอานิสงค์จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวไทยที่เป็นผลมาจาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศจากรัฐบาลอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็เป็นปัจจัยสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจโรงแรมชั้นประหยัดด้วยเช่นกัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยมีงบประมาณที่พักที่ค่อนข้าง
จํากัด ดังนั้น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างนักท่องเที่ยวดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก 
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3.3.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก 

ในปัจจุบันประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในซีกโลกตะวันออกมีบทบาทที่
สําคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ
จีนโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่าภายในปีพ.ศ. 2557 จีนจะมีส่วน
แบ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึงร้อยละ 15 ซึ่งเกือบเท่ากับสหรัฐฯ ที่จะมีส่วน
แบ่งร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกและภายในทศวรรษนี้จีนจะแซงหน้า
สหรัฐฯในการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก  (วัดจากอัตราแลกเปล่ียนใน
ตลาด)  

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มีการเติบโตของจํานวนการ
เดินทางขาออกอย่างมีนัยสําคัญโดยมีการเดินทางออก 325 ล้านเที่ยวในปีพ.ศ. 2554 และยูโร
มอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2558 ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มที่จะ
ครองส่วนแบ่งถึงร้อยละ 43 ของนักท่องเที่ยวขาออกทั่วโลกโดยจะมีจํานวนกว่า 400 ล้านเที่ยว ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของบริษัท
ท่องเที่ยวออนไลน์ และการเจาะตลาดของสายการบินต้นทุนต่ํา  

แผนภาพเปรียบเทียบจ านวนเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศและการใช้จ่ายเฉลี่ยเพื่อ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 
2553–2558* 

 
ที่มา:ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

หมายเหตุ:*ประมาณการ 

นอกจากนี้ ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คาดว่าประเทศที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางออก
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย ตามลําดับ โดยจีนจะมี
การเดินทางขาออกเพิ่มขึ้นประมาณ 28 ล้านเที่ยว รัสเซียเพิ่มขึ้น 17.5 ล้านเที่ยวและอินเดีย
เพิ่มขึ้น 10 ล้านเที่ยว โดยหากคิดเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวขาออกในปี พ.ศ. 2558 จีนจะเป็นผู้นํา
ด้วยจํานวน 62 ล้านคน ตามมาด้วยรัสเซีย (54 ล้านคน) และอินเดีย (22 ล้านคน) ซึ่งเป็นภาพที่



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 26 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอด
นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในเอเชียได้แก่ประเทศไทยและมาเลเซีย 

แผนภาพการเพิ่มขึ้นของจ านวนการท่องเที่ยวออกจากแต่ละประเทศระหว่างปี พ.ศ. 
2553–2558* 

 
ที่มา:ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

หมายเหตุ:*ประมาณการ 

(อ้างอิงจาก บทความเรื่อง Emerging Outbound Markets: Looking Ahead in Uncertain 
Times โดยยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  และจุลสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (eTAT Tourism Journal) ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2555) 
 

3.3.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการ
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม (Most Popular Destination) โดย 
ITB Berlin (ซึ่งเป็นผู้นําในการจัดงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก) และปลายทางการ
ท่องเที่ยวทางความคุ้มค่าเงิน (Best Value Destination) โดย Lonely Planet (ซึ่งเป็นสํานักพิมพ์
คู่มือนําเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั่วโลก) ในปี พ.ศ. 2555  ทั้งนี้ การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่
ทํารายได้เข้าประเทศไทยจํานวนมาก และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ  ดังจะเห็นได้จากรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 323.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ในปี พ.ศ. 2545  เป็น 734.6 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2554   
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แผนภาพแสดงรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและร้อยละของรายได้จากการทอ่งเที่ยวต่อ GDP 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2554 

 
ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

หมายเหตุ:*ประมาณการ 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 13.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 15.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 และเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วเป็น 19.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554  แม้ว่าไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นฤดูการ
ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดกลับเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลกระทบอย่าง
หนักรวมทั้งกรุงเทพมหานคร จนส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนให้ประชาชนของตนระมัดระวัง
การเดินทางมาประเทศไทยจึงทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายลดลง ทั้งนี้ กรมการ
ท่องเที่ยวคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2555 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยทั้งส้ิน 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

แผนภาพแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ. 2549 – 2555* 

 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว 

หมายเหตุ: *ประมาณการ 

2549 – 2554 CAGR = 6.8% 
8.8% 
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ประเทศที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีนและอินเดีย รองลงมาเป็นตลาดที่เป็นการเดินทาง
ระยะไกล (Long Haul) ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและฝรั่งเศสทั้งนี้ จํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แก่
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 รองลงมาคือรัสเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ15.6
และร้อยละ12.8 ตามลําดับ 

จ านวนและอตัราการเปลี่ยนแปลงของนกัทอ่งเที่ยวจ าแนกรายสัญชาติ 

ประเทศ 

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 
9 เดือนแรกของ          
ปี พ.ศ. 2555 

พันคน 
อัตราการ
ขยายตัว 
(%YoY) 

พันคน 
อัตราการ
ขยายตัว 
(%YoY) 

พันคน 
อัตราการ
ขยายตัว 
(%YoY) 

พันคน 
อัตราการ
ขยายตัว 
(%YoY) 

จีน 778 -5.9 1,122 44.3 1,721 53.4 1,941 42.7 
มาเลเซีย 1,758 -2.6 2,059 17.1 2,500 21.4 1,792 -4.3 
ญี่ปุ่น 1,004 -12.9 994 -1.1 1,128 13.5 998 12.8 
เกาหล ี 618 -30.5 805 30.3 1,006 24.9 843 8.3 
รัสเซีย 337 4.0 645 91.3 1,054 63.5 832 15.6 
อินเดีย 615 14.5 760 23.7 915 20.3 756 6.9 
ออสเตรเลีย 647 -6.9 698 7.9 830 18.9 686 8.6 
อังกฤษ (UK) 841 1.8 811 - 3.6 845 4.2 627 1.1 
สหรัฐอเมริกา 627 -6.3 612 -2.4 682 11.4 545 8.5 
ฝรั่งเศส 427 7.2 462 8.1 516 11.7 427 12.0 

ที่มา:กรมการท่องเที่ยว 

จากผลการสํารวจโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 69 ประเทศ พบว่า ทั้งจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยาอยู่ใน 5 อันดับแรกของ
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดการณ์ว่าโครงสร้าง
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะเปล่ียนไป โดยจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จาก
ประเทศจีน รัสเซีย อินเดีย และอาเซียนมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีกับพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่างจังหวัดภูเก็ต
และเมืองพัทยาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันดับแรกๆ สําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นี้  
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แผนภาพแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวสัญชาติต่างๆ ในปี พ.ศ. 2554 

 
ที่มา:SCB EIC 

 

3.3.3 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 

สภาวะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงปีพ.ศ. 2554 มีการขยายตัวอย่างมากโดยมีจํานวน
ผู้โดยสารเดินทางขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต จํานวน 4.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 คิด
เป็นร้อยละ20.1และสภาวะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 ยังคงมี
สัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีจํานวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต
รวมทั้งส้ิน 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ11.4 

แผนภาพแสดงจ านวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว่างปี 
พ.ศ. 2549 – 9 เดือนแรก พ.ศ. 2555 

 
ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

กลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีบทบาทมากขึ้น 

2549 – 2554 CAGR = 12.4% 
11.4% 
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การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่ม
เที่ยวบินแบบประจําและเช่าเหมาลําซึ่งสามารถบินมายังจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องผ่านสนามบินสุวรรณ
ภูมิดังจะเห็นได้จากจํานวนเที่ยวบินขาเข้าจากต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเที่ยวบินขาเข้ารวมกว่า 
8,000 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจาก  6,733 เที่ยวบินในปี พ.ศ. 2554 ทําให้สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีผู้โดยสาร
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย 

จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในสนามบินนานาชาติภูเก็ตจนเกินความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวของสนามบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จึงเริ่มพัฒนาส่วนต่อ
ขยายสนามบินภูเก็ต  เพื่อขยายลานจอดอากาศยาน พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ใหม่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ. 2558  ซึ่งโครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต
ดังกล่าว จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต 

แผนภาพแสดงจ านวนเที่ยวบินขาเข้าและจ านวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ณ สนามบิน

นานาชาติภูเก็ตปี พ.ศ. 2550 – ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2555 

 
ที่มา: C9 HotelworksMarket Research 

 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสัญชาติของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่านักท่องเที่ยว
จากประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสูงสุด 3 อันดับแรก ซึ่ง
การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและรัสเซียจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมชั้นประหยัด 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมีการใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจาก
กลุ่มประเทศตะวันตก  
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แผนภาพแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตจ าแนกรายสัญชาติป ี

พ.ศ.2553 –2554 

 
ที่มา: สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 

 

3.3.4 สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา 

จากการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) พบว่า พัทยาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออก และเมื่อ
พิจารณาโครงสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติของแหล่งท่องเที่ยวในภาค
ตะวันออก ส่วนใหญ่ประมาณกว่าร้อยละ 85 กระจายอยู่ในพัทยา รองลงมาคือ ระยอง (ร้อยละ 6) และ
เกาะช้าง (ร้อยละ 5) ตามลําดับ  

จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในพัทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2553 มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพักเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี พ.ศ. 2552 เมื่อพิจารณาจากสัญชาติของ
นักท่องเที่ยว พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 25  ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากความสะดวกสบายของการเดินทาง และการ
เติบโตของชนชั้นกลางในประเทศ รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 23 ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด และมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 211 จากปีก่อน ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีน คิด
เป็นร้อยละ 11 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 137 จากปีก่อนซึ่งโรงแรมชั้น
ประหยัดจะได้รับอานิสงค์จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทย จีน และรัสเซียมากที่สุดเนื่องจาก
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวค่อนข้างต่ํา 
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แผนภาพแสดงจ านวนผู้เข้าพักในเมืองพัทยาระหว่างปีพ.ศ.2550–2554* 

 
ที่มา: C9 HotelworksMarket Research 

หมายเหตุ:* ประมาณการ 

 

แผนภาพแสดงจ านวนนักท่องเที่ยว5อันดับแรกของเมืองพัทยาตามสัญชาติระหว่างปี

พ.ศ.2551–2553 

 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว และC9 Hotelworks Market Research  

(อ้างอิงจาก ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมและที่พักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี 
(เมืองพัทยา) โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.)และ Pattaya 2011 
Hotel Market Update โดย C9 Hotelworks Market Research เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
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3.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

3.4.1 โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ 

กองทุนรวมจะนําทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ซึ่ง
ได้แก่ บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท เพื่อนําไปจัดหา
ผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม และบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด จะ
ว่าจ้างให้แอคคอรเ์ป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติม
ของแอคคอร์อยู่ในหัวข้อ 21) 

โดยการนําทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกออกให้เช่าแก่บริษัท  เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ 
จํากัด กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาให้เช่าที่มีกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยคิดค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าแปรผันตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่าดังกล่าวทั้งนี้ ค่าเช่าคงที่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
หากกองทุนรวมและผู้เช่าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ตัวอย่างเช่น การยกเว้นค่าเช่าคงที่ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย 

นอกจากนี้ ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิซึ่งกันและกันในการต่ออายุสัญญาเช่ารวม 5 ครั้ง โดยครั้ง
ที ่1 ถึงครั้งที่ 4 จะมีสิทธิต่ออายุคราวละ 3 ปี และในครั้งที่ 5 จะมีสิทธิต่ออายุสัญญาอีกไม่เกิน 4 เดือน
เพื่อให้สัญญาเช่าส้ินสุดในวันเดียวกันกับสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน 
โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่ออายุสัญญาได้ ตราบเท่าที่
คู่สัญญาผ่ายที่ประสงค์จะใช้สิทธิไม่ได้กระทําผิดสัญญาเช่าในสาระสําคัญ ทั้งนี้ ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาเช่าที่ต่ออายุจะเหมือนกับสัญญาเช่าเดิมทุกประการอย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญาเช่าเพื่อประโยชน์ของการใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน  และ/
หรือเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ การเมือง ตามที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะได้ตกลงกันต่อไป 

ทั้งนี้ หากคู่สัญญามีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาแล้ว 4 ครั้ง คู่สัญญาตกลงที่จะเข้าเจรจาเกี่ยวกับการ
ต่ออายุสัญญานี้ออกไปอีกภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 โดยในส่วนของกองทุนรวม ให้บริษัท
จัดการมีอํานาจในการตัดสินใจ 
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โดยรายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

3.4.2 รายละเอียดค่าเช่าซึ่งบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จ ากัด จะต้องช าระให้แก่กองทุน
รวม 

ค่าเช่าที่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ในฐานะผู้เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทุนรวม
ประกอบด้วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน โดยจะคํานวณตามระยะเวลาการ
เช่าจริง นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มระยะเวลาการเช่าตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและ
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค่าเช่าคงที่(Fixed Rent) 

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากดั ตกลงจะชําระค่าเชา่คงที่สําหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกเป็นรายเดือนดังนี้ 

เดือน 
ค่าเช่าคงที่ (บาท) 

ส าหรับโรงแรม 
ไอบิส ป่าตอง 

ส าหรับโรงแรม 
ไอบิส พทัยา 

รวม 

มกราคม 6,401,000  3,656,000  10,057,000  
กุมภาพันธ ์ 6,401,000  3,656,000  10,057,000  

มีนาคม 6,401,000  3,656,000  10,057,000  
เมษายน 1,432,000  2,223,000  3,655,000  

พฤษภาคม 1,432,000  2,223,000  3,655,000  
มิถุนายน 1,432,000  2,223,000  3,655,000  
กรกฎาคม 838,000  1,473,000  2,311,000  
สิงหาคม 838,000  1,473,000  2,311,000  
กันยายน 838,000  1,473,000  2,311,000  

บริษัท เอราวัณ 
โกรท เมเนจ
เม้นท์ จาํกัด 

 

แอคคอร ์
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เดือน 
ค่าเช่าคงที่ (บาท) 

ส าหรับโรงแรม 
ไอบิส ป่าตอง 

ส าหรับโรงแรม 
ไอบิส พทัยา 

รวม 

ตุลาคม 4,245,000  3,898,000  8,143,000  
พฤศจิกายน 4,246,000  3,898,000  8,144,000  

ธันวาคม 4,246,000  3,898,000  8,144,000  
รวมปีปฏิทนิ 38,750,000 33,750,000 72,500,000 

โดยอัตราค่าเช่าคงที่ดังกล่าวจะมีผลบังคับตลอดระยะเวลาการเช่าตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่า และ
เมื่อมีการต่อสัญญาเช่า บริษัทจัดการจะใช้ความพยายามให้ค่าเช่าคงที่ไม่ต่ําจากเดิม 

สําหรับในกรณีที่สัญญาเช่าไม่ได้มีผลตั้งแต่วันแรกของเดือน และ/หรือไม่ได้ส้ินสุดลง ณ วันสุดท้าย
ของเดือน ค่าเช่าคงที่ของเดือนดังกล่าวจะถูกคํานวณตามสัดส่วนของจํานวนวันท่ีสัญญาเช่ามีผล
ในเดือนน้ันเทียบกับจํานวนวันท้ังหมดของเดือนนั้นๆ 

ทั้งนี้ การชําระค่าเช่าคงที่ของแต่ละเดือนจะต้องกระทําภายในวันส้ินเดือนของเดือนถัดไป (ยกเว้น
ในกรณีท่ีกล่าวถึงในวรรคต่อไป) โดยในกรณีท่ีบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ไม่สามารถ
ชําระค่าเช่าคงที่ภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้เต็มจํานวนจะไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี้ โดยให้ถือ
ว่าค่าเช่าในจํานวนที่กองทุนรวมไม่ได้รับชําระดังกล่าวเป็นค่าเช่าคงที่ค้างชําระและให้บริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ชําระค่าเช่าคงที่ค้างชําระให้แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับ
จากวันท่ีถึงกําหนดชําระซึ่งหากยังไม่สามารถชําระได้เต็มจํานวนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือ
เป็นการผิดนัดชําระหนี้โดยในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ หรือ
กําหนดให้ผู้เช่าชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีบนจํานวนค่าเช่าที่ผิดนัดชําระหนี้จนกว่า
กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้วน 

อย่างไรก็ตาม สําหรับเดือนแรกที่สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ ถ้าสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ในวันที่ 1บริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด จะชําระค่าเช่าของเดือนแรกทันทีในวันแรกที่สัญญาเช่ามีผลบังคับ
ใช้ แต่ในกรณีสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ 1 เป็นต้นไป บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์
จํากัด จะชําระ (ก) ค่าเช่าคงที่ของเดือนแรกตามสัดส่วนคิดเป็นรายวัน และ (ข) ค่าเช่าคงที่ของเดือน
ถัดไปเต็มเดือน ในวันแรกที่สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้  ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารายวันของเดือนแรกจะเท่ากับ
ค่าเช่าคงที่รายเดือนของเดือนนั้นหารด้วยจํานวนวันของเดือนนั้น 

ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ตกลงที่จะชําระ
ค่าเช่าแปรผันให้แก่กองทุนรวมทุกไตรมาส โดยคํานวณได้ดังนี ้
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ค่าเช่าแปรผันของแต่ละไตรมาส = [ก x (ข – ค – ง – จ)]– ค่าเช่าแปรผันที่ผู้เช่าพึงชําระนับแต่
ต้นปีปฏิทินจนถึงวันส้ินไตรมาสก่อนหน้า(Year-to-Date 
Variable Rent) 

โดยที ่

 ก  = อัตราร้อยละของค่าเช่าแปรผันในอัตราร้อยละ 90.00 

 ข = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่าตอง นับ
แต่ต้นปีปฏิทิน (รายได้จากการเช่าห้องพักค่าบริการและรายได้จากการดําเนินงาน
อื่นๆ ไม่รวมดอกเบี้ยรับ) และ/หรือค่าสินไหมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ได้รับจาก
บริษัทประกันนับแต่ต้นปีปฏิทิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า 

 ค     = ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารโรงแรมนับแต่ต้นปีปฏิทินซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ตามที่ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า ดังเช่นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

(1)  ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่า
ทําความสะอาด และต้นทุนจากการดําเนินงานอื่นๆ) 

(2)  ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น 
ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที่ชําระให้ผู้บริหาร
ทรัพย์สิน) 

(3)  ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ภาษี
โรงเรือนค่าธรรมเนียมประกันภัยใดๆ ค่าสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 
(ตามที่ผู้เช่าเห็นสมควร) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการอื่นๆ) 

 ง  =  ร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งหมดนับแต่ต้นปีปฏิทิน (หรือร้อยละ 4 ของ ข) ซึ่งผู้เช่า
สํารองไว้เพื่อเป็นทุนสํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital 
Expenditure) การปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการ
จัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E)  

 จ =  ค่าเช่าคงที่ตามที่กําหนดในสัญญา (Accrual Basis) นับแต่ต้นปีปฏิทิน 

การคํานวณค่าเช่าดังสูตรข้างต้นจะอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท์ จํากัด 
ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในรอบบัญชีที่
เกี่ยวข้อง 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ค่าเช่าแปรผันที่คํานวณได้จากสูตรข้างต้นมีค่าติดลบ ให้ถือว่าผู้เช่าไม่ต้องชําระค่าเช่า
แปรผันในงวดนั้นๆ และให้นําจํานวนดังกล่าวไปหักออกจากค่าเช่าที่จะต้องชําระในงวดถัดไป 

ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับแต่ละไตรมาสภายในวันส้ินเดือนของเดือนถัดไปหลังจาก
ส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

ในการชําระค่าเช่าแปรผันในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง ผู้เช่าอาจชําระค่าเช่าแปรผันให้แก่กองทุนรวมใน
จํานวนท่ีน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันของไตรมาสนั้นและไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหน้ี อย่างไรก็ดี หาก
ภายใน 45 วันหลังจากวันส้ินไตรมาส ผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าส่วนที่ชําระไม่ครบในส้ินไตรมาส
ก่อนได้จะถือว่าผู้เช่าผิดนัดชําระหนี้โดยในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ 
หรือกําหนดให้ผู้เช่าชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีบนจํานวนค่าเช่าที่ผิดนัดชําระหนี้จนกว่า
กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้วน 

ในรอบปีบัญชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทั้งหมดที่ผู้เช่าได้ชําระให้แก่กองทุนรวมมีจํานวนแตกต่าง
ไปจากค่าเช่าแปรผันซึ่งผู้เช่าควรจะชําระตามผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณข้าง
ต้นแบบรายปี โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏในงบการเงินประจําปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้คู่สัญญาปฏิบัติดังนี้  

(1) หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทั้งหมดที่ผู้เช่าได้ชําระให้แก่กองทุนรวมมีจํานวนมากกว่า ค่าเช่าแปร
ผันซึ่งผู้เช่าควรจะชําระ กองทุนรวมตกลงนําเงินส่วนต่างดังกล่าวไปหักกลบกันกับค่าเช่าที่ผู้เช่า
จะต้องชําระให้แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป หรือ  

(2) หากผู้เช่าจําต้องชําระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมเพิ่มเติม ให้ผู้เช่าชําระเงินดังกล่าวให้แก่กองทุน
รวมพร้อมกันกับค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป 

คู่สัญญาเข้าใจตรงกันว่าทุนสํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) 
การปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ 
ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) ที่ระบุใน ง. ข้างต้นนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลดจํานวนทรัพย์สินที่เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ทรัพย์สินที่เช่า
เสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที่เช่าการที่
คู่สัญญาตกลงกันให้โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งไม่เป็นทรัพย์สินที่เช่าอีกต่อไปหรือสาเหตุอื่นใด ผู้เช่า
จะยังคงมีหน้าที่ชําระค่าเช่าเฉพาะในส่วนของโรงแรมที่ยังเหลืออยู ่ 

อนึ่ง หากผลประกอบการของทรัพย์สินในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงไปจนทําให้สัดส่วนของค่าเช่า
คงที่ไม่เป็นสัดส่วนใหญ่ของค่าเช่าทั้งหมด คู่สัญญาจะร่วมกันพิจารณาปรับค่าเช่าคงที่ให้เป็น
สัดส่วนใหญ่ของค่าเช่าทั้งหมด 
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3.4.3  การเลื่อนการช าระค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวสิัย 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์ทราบ
และกองทุนรวมยินยอมให้เลื่อนการชําระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไป จนกว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงและการชําระค่าเช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคล่องแก่ผู้เช่าและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาเช่า 

1. เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เชา่โดยตรงหรือบริเวณใกล้เคยีงกับสถานท่ีตั้งของ
ทรัพย์สินท่ีเช่า เช่น อัคคีภัย น้ําท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้
เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available 
Room)) ของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ํากว่า
รายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ของในปีก่อนหน้า เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 

2. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้ 

ก.  รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อ
ห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 และ  

ข.  รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรี
สอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15 (ถ้ามี) 

ตัวอย่างของเหตุสุดวิสัยในกรณีนี้  ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การปิด
สนามบิน เป็นต้น 

3. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้
รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยา ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
50  และคู่สัญญาไม่สามารถหารายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยหรือข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใด
ที่สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้ 

4. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให ้

ก.  รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวของโรงแรมไอบิส ป่าตองหรือโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อ
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ห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 
และ  

ข.  รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรี
สอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้าไม่ถึงร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ใน
กลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิสัย
เกิดขึ้นหรือไม่โดยในกรณีที่ไม่สามารถหารายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยได้คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
หลักเกณฑ์หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแทนอนึ่งหากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ให้พิจารณาจากรายได้เฉล่ียของโรงแรมไอบิ
สป่าตองหรือโรงแรมไอบิสพัทยาเป็นหลักและในกรณีที่คู่สัญญากําหนดโรงแรมในกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งแห่งให้คํานวณรายได้เฉล่ียต่อห้องของกลุ่มการแข่งขัน
โดยอาศัยค่าเฉล่ีย (Simple Average) ของรายได้เฉล่ียต่อห้องของแต่ละโรงแรม 

ในกรณีท่ีมีการเลื่อนการชําระค่าเช่าออกไปให้นําเงินที่ผู้เช่าชําระให้แก่กองทุนรวมในครั้งถัดไปมา
ชําระหนี้ค่าเช่าตามลําดับดังนี้ 

ก. ค่าเช่าคงทีท่ี่ได้มีการเลื่อนชําระออกไป 
ข. ค่าเช่าคงที่ท่ีพึงชําระในรอบนั้นๆ 
ค. ค่าเช่าแปรผันท่ีได้มีการเลื่อนชําระออกไป (ถ้ามี) 
ง. ค่าเช่าแปรผันท่ีพึงชําระในรอบนั้นๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกัน
ได้ ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

 “โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย” 
หมายถึง โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดเดียวกันใน
ประเทศไทยของโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่าตองแต่ละโรงแรมตามที่คู่สัญญาอาจ
กําหนดหรือตกลงกันขึ้นในแต่ละปีภายหลังจากวันแรกที่สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทั้งนี้กองทุนรวม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของโรงแรมดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการตก
ลงกันระหว่างคู่สัญญาหรือทุกครั้งที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลง 
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3.4.4 การยกเว้นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
และกองทุนรวมยินยอมยกเว้นค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า โดยผู้เช่าไม่จําต้องชําระ
ค่าเช่าของช่วงระยะเวลานั้น ท้ังนี้เฉพาะในส่วนของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ 

1. เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เชา่โดยตรงหรือบริเวณใกล้เคยีงกับสถานท่ีตั้งของ
ทรัพย์สินท่ีเช่า เช่น อัคคีภัย น้ําท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้
เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available 
Room)) ของโรงแรมไอบิส ป่าตองหรือโรงแรมไอบิส พัทยาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ํากว่า
รายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ของในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 50 
 

2. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้ 
ก.  รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อ
ห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 
และ  

ข.  รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรี
สอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

3.  เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้
รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยา ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 และคู่สัญญาไม่
สามารถหารายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ในประเทศไทยหรือข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้
จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้ 

ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ใน
กลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิสัย
เกิดขึ้นหรือไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหารายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยได้ คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแทน อนึ่ง หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้พิจารณาจากรายได้เฉล่ียของโรงแรมไอบิส 
ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยาเป็นหลักและในกรณีที่คู่สัญญากําหนดโรงแรมในกลุ่มการแข่งขันที่มี
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มาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้คํานวณรายได้เฉล่ียต่อห้องของกลุ่มการแข่งขัน 
โดยอาศัยค่าเฉล่ีย (Simple Average) ของรายได้เฉล่ียต่อห้องของแต่ละโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่ายังคงมีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงินสํารองเพื่อเป็นทุนสํารองค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึง
ตราและอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะเกิดเหตุสุดวิสัยข้างต้น ผู้เช่ายังคงมีหน้าที่ในการจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุน
รวมในจํานวนที่ไม่มากไปกว่ากําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงินสํารองเพื่อเป็นทุนสํารองค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึง
ตราและอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวตราบเท่าที่การชําระค่าเช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคล่องแก่ผู้เช่าและไม่
ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาเช่า (โดยในกรณีนี้ให้ถือเป็นการลดค่าเช่า
โดยกองทุนรวม) 

อนึ่ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ 
ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมาย
ได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

 “โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย  ”
หมายถึง  โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดเดียวกันใน

ประเทศไทยของโรงแรมไอบิส พัทยา และ โรงแรมไอบิส ป่าตองแต่ละโรงแรมตามที่คู่สัญญาอาจ
กําหนดหรือตกลงกันขึ้นในแต่ละปีภายหลังจากวันแรกที่สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ กองทุนรวม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมลูของโรงแรมดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการตกลง
กันระหว่างคู่สัญญาหรือทุกครั้งที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลง 

 

3.4.5  การรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ าจากผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม 

ข้อมูลของผู้รับประกันรายได้ 

ชื่อ   : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู่   : อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 เลขที่ 2 

    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพมหานคร10110 

โทรศัพท ์  : 0-2257-4588 

โทรสาร   : 0-2257-4577 
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สรุปสาระส าคัญของการประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ า 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กองทุนรวม ในช่วง 4ปีแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ERAWAN ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําที่กองทุนรวม
จะได้รับจากบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัดเป็นจํานวนดังต่อไปนี้ 

(ก) ตั้งแต่วันที่1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจํานวน 83.701 
ล้านบาท หากสัญญาเช่ามีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงิน
รับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน  

(ข) พ.ศ. 2557 
 เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 
(ค) พ.ศ. 2558 
 เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 
(ง) พ.ศ. 2559  
 เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 
(จ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ครบรอบส่ีปี นับแต่วันที่สัญญาเช่ามีผลใช้

บังคับเป็นจํานวนเท่ากับ 111.5 ล้านบาท หักด้วยจํานวนเงินตามข้อ (ก) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลดจํานวนทรัพย์สินที่เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหาย
ทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที่เช่าหรือการที่คู่สัญญา
ตกลงกันให้โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งไม่เป็นทรัพย์สินที่เช่าอีกต่อไป วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
ของโรงแรมนั้นๆ ตามตัวอย่างดังนี ้
 
ตัวอย่างการค านวณค่าเช่า 

ระยะเวลา วงเงนิรับประกัน
ส าหรับโรงแรม
ไอบิส พทัยา

(บาท) 

วงเงนิรับประกัน
ส าหรับโรงแรม 
ไอบิส ป่าตอง 

(บาท) 

รวม (บาท) 

ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556(1) 

38,967,000 44,734,000 83,701,000 

พ.ศ. 2557 51,910,000  59,590,000  111,500,000 
พ.ศ. 2558 51,910,000  59,590,000  111,500,000 
พ.ศ. 2559 51,910,000  59,590,000  111,500,000 

ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 จนถึงวนัที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2560(2) 

12,942,000 14,857,000  27,799,000 
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หมายเหตุ: 
(1) หากสัญญาเช่ามีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน

รายวัน 

(2) หากสัญญาเช่ามีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกันจะเพิ่มขึ้นตาม

สัดส่วนรายวัน 

ในทุกๆ ส้ินปีบัญชีใดๆ (ภายใต้ระยะเวลาการประกันรายได้) หากผลรวมของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปร
ผันตามที่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ได้ชําระไว้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
รวมต่ํากว่าจํานวนรายได้ของกองทุนรวมขั้นต่ําซึ่ง ERAWAN ตกลงรับประกันให้ไว้กับกองทุนรวม
ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ผู้เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบในส่วนต่างระหว่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ํากับรายได้ค่า
เช่าที่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ชําระจริงให้แก่กองทุนรวม โดยการจ่ายส่วนต่างของค่า
เช่าดังกล่าวจะกระทําใน 45 วันหลังจากส้ินปีบัญชี 

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถชําระส่วนต่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ERAWAN จะให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้เช่า เพื่อนํามาชําระส่วนต่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําดังกล่าว  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างจํานวนเงินค่าเช่าที่ผู้รับประกันรายได้ต้องจ่าย
สมทบเพิ่มเติมให้กับกองทุนรวม ซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินการของทรัพย์สินตาม
รายงานผู้ประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของ ERAWAN ในฐานะผู้รับประกันรายได้ได้ใน
ภาคผนวกของโครงการฉบับนี ้

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ํา
ให้แก่กองทุนรวมในจํานวนที่สูงกว่าผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเป็น
ครั้งแรกเป็นกลไกที่จะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับค่าตอบแทนบนความสามารถในการสร้างรายได้ใน
อนาคตของโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ณ วันแรกที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยอัตรา
การเข้าพักเฉล่ียและอัตราค่าห้องพักเฉล่ียของโรงแรมไอบิสป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา มีโอกาส
ในการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในอนาคตอันใกล้ การประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําซึ่งคํานวณจาก
การประมาณการผลประกอบการของโรงแรมทั้งสองในช่วงเวลา 4 ปีข้างหน้าจะช่วยทําให้กองทุนรวมมี
รายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับโครงสร้างที่ไม่มีการประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ํา 

อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากผู้เช่าหลังระยะเวลา 4 ปีแรกอาจสูงหรือต่ํากว่าจํานวน
ค่าเช่าขั้นต่ําได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในอนาคตของโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ/หรือโรงแรมไอ
บิส พัทยา  
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3.4.6  การประมูลทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ําเสมอจากรายได้ค่าเช่าแล้ว บริษัท
จัดการมีความประสงค์ที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากมลูค่าทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกที่มีโอกาสเพิ่มค่าในอนาคตจากหลายปัจจัย เช่น การปรับตัวขึ้น
ของราคาที่ดิน และ/หรือผลประกอบการที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมโรงแรม 

โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการประมูลหน่ึงในทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ในทุกๆ 
รอบ 5 ปีนับจากวันที่กองทุนรวมได้ทําการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ามี) สงวนสิทธิ์ในการกําหนดวิธีการ
และรูปแบบของการประมูล ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกทรัพย์สินที่จะนํามาประมูลในแต่ละรอบ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีราคาที่ดีที่สุดที่กองทุนรวมได้รับจากการประมูลนั้นก่อให้เกิดกําไรจากการ
จําหน่ายที่คิดเป็นอัตรารายปี (Annualized Capital Gain) สําหรับกองทุนรวมที่ต่ํากว่าร้อยละ 6 
ต่อปีเมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สินชิ้นนั้น (“ก าไรขั้นต่ าจากการขาย”) 
บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการให้กองทุนรวมจําหน่ายทรัพย์สินชิ้นดังกล่าวทั้งนี้ การจําหน่าย
ทรัพย์สินในราคาขั้นต่ําดังกล่าวคิดเป็นกําไรขั้นต่ําจากการจาํหน่ายเท่ากับร้อยละ 30 ของราคาทุน
ของทรัพย์สินชิ้นนั้นซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นว่าเป็นกําไรขั้นต่ําที่ยอมรับได้ 

ทั้งนี้ หลังจากช่วงเวลา 5 ปีแรกนับจากวันที่กองทุนรวมได้ทําการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ามี) สงวนสิทธิ์ใน
การเปล่ียนแปลงตัวเลขกําไรขั้นต่ําจากการขายให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหากตัวเลขกําไรขั้นต่ําจากการขายมีการ
เปล่ียนแปลง 

หมายเหตุ: กําไรขั้นต่ําจากการขายจะเป็นกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายทรัพย์สินนั้นๆ ซึ่ง
รวมถึงค่ายกเลิกสัญญาที่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด อาจจะต้องเสียให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สินในกรณีที่
สัญญาบริหารทรัพย์สินถูกยกเลิกเนื่องมาจากการจําหน่ายดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก
การว่าจ้างพนักงานของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นนั้นๆ โดยกองทุนรวมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

อนึ่ง กระบวนการประมูลทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เป็นการจํากัดสิทธิของกองทุนรวมในการ
พิจารณาโอกาสอื่นในการจําหน่ายทรัพย์สิน เช่น ในกรณีที่กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการได้รับ
ข้อเสนอที่มีเงื่อนไขที่น่าพอใจจากบุคคลอื่น หรือในกรณีใดๆ ที่กองทุนรวมสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านการจําหน่ายทรัพย์สินได้ 
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3.5 มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก และข้อมูลราคาประเมิน 

มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ทรัพย์สิน 
มูลค่าทีก่องทนุ
รวมเข้าลงทุนไม่
เกิน (ล้านบาท) 

ราคาประเมินตาม
วิธีรายได้ตาม
โครงสร้างของ
กองทุนรวม 
(ล้านบาท) 

ผู้ประเมินราคา วันที่ประเมิน 

โรงแรมไอบิส 
ป่าตอง 

975.7 

887 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จาํกัด 

11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

911 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

17 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

โรงแรมไอบิส 
พัทยา 

854.7 

782 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จาํกัด 

11 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

777 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

17 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

รวม  1,830.4 

1,669 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จาํกัด 

11 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

1,688 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

17 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

ที่มา:บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัดและ บริษัท ไนทแ์ฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด 

โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวมนั้นได้คํา นึงถึงโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมในลักษณะการให้เชา่กลับตามที่เปิดเผยในหัวข้อ3.4การจดัหาผลประโยชนจ์าก
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  

มูลค่าโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมินก่อนการปรับปรุงตามโครงสร้างของกองทนุรวม 

ราคาประเมินของผู้ประเมินบนทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก หากไม่ได้ปรับปรุงด้วยโครงสร้าง
การจัดหาผลประโยชน์ตามหัวข้อ 3.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรก จะส่งผลให้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีมูลค่าประเมินดังนี้ 
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ทรัพย์สิน 

ราคาประเมนิตาม
วิธีรายได้กอ่น
ปรับปรุง 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินตาม
วิธีรายไดห้ลัง
ปรับปรุง 

(ล้านบาท) 

ผู้ประเมินราคา วันที่ประเมิน 

โรงแรมไอบิส 
ป่าตอง 

915 887 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จาํกัด 

11 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

948 911 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

17 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

โรงแรมไอบิส 
พัทยา 

807 782 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จาํกัด 

11 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

809 777 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

17 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

รวม 

1,722 1,669 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จาํกัด 

11 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

1,757 1,688 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

17 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

ที่มา:บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัดและ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกและแนวโน้มภาพอุตสาหกรรมโรงแรมชั้นประหยัดในภูเก็ตและพัทยา อย่างไรก็ตาม ผล
ประกอบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้  

 

3.6 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

3.6.1  สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคาร และงานระบบ) 

ผู้ซื้อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม”
หรือ “ผู้ซื้อ”) 

ผู้ขาย บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ( “ERAWAN” หรือ 
“ผู้ขาย”) 
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ทรัพย์สินท่ีซื้อขาย (ก) โรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่งรวมทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ดินโฉนดเลขที่174205 182494 19070 19071 19072 

19073 และ 19074 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรีเนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่ 2  งาน 34 .3 
ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา รวมถึง
ส่ ว น ค ว บ ข อ ง ที่ ดิ น แ ต่ ไ ม่ ร ว ม เ สา  สา ย  แ ล ะ ท่ อ
สาธารณูปโภคที่อยู่ในแนวภาระจํายอมที่ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยา 

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมทั้งสาธารณูปโภค 
งานระบบอุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง
เป็นส่วนควบของอาคารส่ิงปลูกสร้าง  

(3) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งได้ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E) 

(ข) โรงแรมไอบิส ป่าตองซึ่งรวมทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 521 ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัด

ภูเก็ต เนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตาราง
วา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส ป่าตอง รวมถึงส่วน
ควบของที่ดิน 

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมทั้งสาธารณูปโภค 
งานระบบอุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง
เป็นส่วนควบของอาคารส่ิงปลูกสร้าง  

(3) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งได้ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E) 

ราคาทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย  (ก) โรงแรมไอบิส พัทยา 

(1) 831,730,000 บาท สําหรับที่ดินและอาคารที่จะซื้อขาย
(“อสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยา”) 

(2) 22,970,000 บาท สําหรับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(ข) โรงแรมไอบิส ป่าตอง 
(1) 956,000,000 บาท สําหรับที่ดินและอาคารที่จะซื้อขาย 

(“อสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส ป่าตอง”) 
(2)   19,700,000 บาท สําหรับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และ

อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
การรับผิดชดใชค้วามเสียหาย ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ที่ผู้ซื้อ
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ต้องชําระภายหลังจากหักค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที่ผู้ซื้อได้รับจาก
บริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว) แก่ผู้ซื้อในการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายอันเนื่องมาจากคํารับรองของผู้ขายตามที่กําหนดในสัญญา
จะซื้อจะขายทรัพย์สินไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงในสาระสําคัญ
ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
(ก) ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อเข้ารับ

โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่ละแห่ง พร้อมระบุรายละเอียด
ของเหตุที่ถือว่า ผู้ขายผิดคํารับรองรวมถึงประมาณการ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ และ 

(ข) ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริ ง  อัน เกิดจากการผิดคํารับรองเกี่ ยวกับสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยาและอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมไอบิส ป่าตอง เป็นจํานวนรวมทั้งส้ินไม่เกินกว่า 2.5% 
ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้
ซื้อจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบได้เฉพาะในกรณีที่
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องมีจํานวนรวมกันทั้งส้ินเกิน
กว่า 0.1% ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง และ 

(ค) ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงอันเกิดจากการผิดคํารับรองอื่นๆ นอกเหนือจากคํารับรอง
เกี่ยวกับสภาพของอสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยาและ
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส ป่าตอง ดังนี้ 
(1) ในกรณีที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าความเสียหายนั้น

เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยาหรือ
อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมไอบิส ป่าตอง  ผู้ขายจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็น
จํานวนรวมกันทั้งส้ินไม่เกินกว่า 2.5% ของราคาขาย
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนที่ ได้รับความเสียหายภายใต้
เงื่อนไขที่ว่าผู้ซื้อจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบ
ได้เฉพาะในกรณีที่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องมี
จํานวนรวมกันทั้งส้ินเกินกว่า 0.1% ของราคาขาย
อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ได้รับความเสียหาย 

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าความเสียหายนั้น
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยาหรือ
อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมไอบิส ป่าตอง  ผู้ขายจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็น
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จํานวนรวมกันทั้งส้ินไม่เกินกว่า 2.5% ของราคาขาย
อสังหาริมทรัพย์ทั้งสองส่วน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ซื้อจะ
สามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบได้เฉพาะในกรณีที่
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องมีจํานวนรวมกัน
ทั้งส้ินเกินกว่า 0.1% ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์ทั้ง
สองส่วน 

ภาระภาษีและคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายทรัพย์สิน 

(ก) ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ที่เกิดจากกําไรจากการขาย
ทรัพย์สิน 

(ข) ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สิน 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์
ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อภายใน 30วัน ภายหลังจากวันที่ของสัญญา
ฉบับนีห้รือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน 

เงื่อนไขบังคับก่อน ให้เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุใน
สัญญา โดยจะต้องรวมถึงเงื่อนไขที่ผู้ขายจะต้องดําเนินการไถ่ถอน
จํานองบนอสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยาและอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมไอบิส ป่าตอง 
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ภาระจํายอมที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส 
พัทยา 

(ก) เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิการใช้ทางภาระจํายอมที่จะได้รับ
ตาม (ข) ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส 
พัทยา ผู้ขายจะต้องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบน
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 174204 เลขที่ดิน 310 เพื่อให้ที่ดินที่เป็น
ที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา รวมถึงผู้พักอาศัย ผู้มาติดต่อ
และผู้ใช้บริการบนที่ดินใช้ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที่ดิน 
โฉนดเลขที่ 174204 เลขที่ดิน 310 เป็นทางผ่านเข้าออกทาง
สาธารณะในเรื่องทางเดินและทางรถยนต์ 

 (ข) เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิการใช้ทางภาระจํายอมที่จะได้รับ
ตาม (ก) ณ วันโอนกรรมสิทธ์ในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส 
พัทยา กองทุนรวมจะต้องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอม
โดยไม่มีกําหนดเวลาบนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส 
พัทยา เพื่อให้ที่ดินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลง คือ ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 174206 เลขที่ดิน 312 ที่ดินโฉนดเลขที่ 178930 
เลขที่ดิน 315 และ ที่ดินโฉนดเลขที่ 19094 เลขที่ดิน 17 ใช้
ประโยชน์จากภาระจํายอมในการตั้งเสา วางท่อและเดินสาย
สาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์) ผ่านที่ดิน
ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยาเฉพาะส่วนของที่ดินที่
กําหนดตามผังท้ายตารางสรุปร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน 
(ที่ดิน อาคาร และงานระบบ) 

คํารับรองของผู้ขาย นับแต่วันทําสัญญาฉบับนี้จนถึงวันจดทะเบียน ผู้ขายขอยืนยันและ
รับรองว่า 
(ก) ผู้ขายเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นและดํารง

คงอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย 
(ข) ผู้ขายมีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเข้าทําและปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 
(ค) การเข้าทําและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้มีผล

สมบูรณ์และผูกพันผู้ขาย รวมทั้งสามารถใช้บังคับต่อผู้ขายเพื่อ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้ได้ทั้งหมดภายใต้การปฏิบัติตาม
บทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(ง) การเข้าทําและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้โดย
ผู้ขายไม่มีลักษณะเป็นการขัด แย้ง ฝ่าฝืนต่อหนังสือบริคณห์
สนธิและข้อบังคับของผู้ขาย และ/หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คําส่ัง หมาย คําพิพากษา หรือคําชี้ขาดใดๆ 
และ ผู้ขายได้ดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการเข้าทํา
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สัญญาฉบับนี้โดยครบถ้วนแล้ว 
(จ) ผู้ขายได้รับความยินยอมเพื่อเข้าทําและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

ภายใต้สัญญาฉบับนี้จากคู่สัญญาต่างๆ ของผู้ขายและ/หรือ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยครบถ้วนแล้ว 

(ฉ) การเข้าทําและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่
มีผลทําให้ผู้ขายตกหรืออาจตกเป็นผู้ผิดสัญญาหรือข้อผูกพัน
ใดๆ ทีผู้่ขายมีอยู่กับบุคคลภายนอกที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญกับธุรกิจของผู้ขาย 

(ช) ทรัพย์สินที่จะซื้อขายอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้และไม่มี
การชํารุดบกพร่องอย่างมีนัยสําคัญ ผู้ขายดูแลและซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่จะซื้อขายในมาตรฐานที่ใช้โดยทั่วไปกับทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกัน 

(ซ) ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีจะซื้อขายที่ผู้ขายส่งมอบให้แก่
กองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญและไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ ที่มิได้เปิดเผยหรือแจ้ง
ให้กองทุนรวมทราบ ซึ่งการที่มิได้ดําเนินการดังกล่าวจะส่งผล
ให้กองทุนรวมเข้าใจผิดในสาระสําคัญในข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะซื้อขาย 

(ฌ) ในช่วงเวลาก่อนวันจดทะเบียนผู้ขายไม่ได้ดําเนินการใดๆ ให้
บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซื้อ
ขายในลักษณะใดๆ เว้นแต่ ผู้ใช้บริการ ลูกค้าและ/หรือผู้เช่า
พื้นที่ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นการประกอบธุรกิจ
โดยปกติ 

(ญ) ณ วันจดทะเบียน ผู้ขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อ
ขายและทรัพย์สินดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้หรืออาจอยู่ภายใต้
ภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่  (1) ภาระผูกพันตามสัญญากับ
ผู้ใช้บริการ ลูกค้าและ/หรือผู้เช่าพื้นที่ (2)การจํานองตาม
สัญญาจํานองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 521
สําหรับโรงแรม ไอบิสป่าตองระหว่าง ERAWAN กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ (3) การจํานองตามสัญญา
จํานองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 182494  
174205  19070  19071  19072  19073 และ 19074สําหรับ
โรงแรม ไอบิส พัทยา ระหว่าง ERAWAN กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้ขายจะดําเนินการไถ่ถอน
จํานองดังกล่าวภายในวันจดทะเบียน 
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(ฎ) ทรัพย์สินที่จะซื้อขายและ/หรือผู้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาท
หรือคดีความใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ขายตามสัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสําคัญ 

(ฏ) การเข้าทําและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้โดย
ผู้ขายไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งการเพิกถอนกลฉ้อฉลภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  

(ฐ) ผู้ขายมีใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องสําหรับการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ซื้อ
ขาย รวมถึงการก่อสร้าง การเปิดใช้งาน การประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ซื้อขาย และใบอนุญาต และ/หรือการ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ
อย่างสมบูรณ์อยู่ในวันที่ทําสัญญา 

(ฑ) ผู้ขายมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้ใบอนุญาตหรือการ
ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ซื้อขาย  

(ฒ) ผู้ขายมิได้ดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ใบอนุญาต และ/หรือ
การได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ซื้อขายถูกระงับ 
ยกเลิก หรือเพิกถอน 

(ณ) ในการก่อสร้างและประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่
จะซื้อขายของผู้ขายผู้ขายได้คํานึงถึงและปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข 

(ด) ผู้ขายมิได้ดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายมีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 

(ต) ผู้ขายไม่ได้เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงในลักษณะใดๆ กับ
บุคคลภายนอกที่ส่งผลให้บุคคลภายนอกดังกล่าวมีสิทธิดีกว่า
กองทุนรวมในการเข้าทําและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ 
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แผนผังแสดงต าแหน่งภาระจ ายอมของโรงแรมไอบิส พทัยา 
 

 
 

3.6.2 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่า  

ผู้ให้เช่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม” 
หรือ “ผู้ให้เช่า”) 

ผู้เช่า บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้เช่า”) 
ทรัพย์สินท่ีเช่า (ก) โรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่งรวมทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 174205 182494 19070 19071 
19072 19073 และ 19074 ตําบลหนองปรือ อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรีเนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่ 2งาน 34.3 
ตารางวาซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา รวมถึง
ส่ ว น ค ว บ ข อ ง ที่ ดิ น แ ต่ ไ ม่ ร ว ม เ สา  สา ย  แ ล ะ ท่ อ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ที่ อ ยู่ ใ น แ น ว ภ า ร ะ จํ า ย อ ม ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยา 

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมทั้งสาธารณูปโภค 
งานระบบอุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง
เป็นส่วนควบของอาคารส่ิงปลูกสร้าง  

(3) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งได้ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E) 

(ข) โรงแรมไอบิส ป่าตองซึ่งรวมทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 521 ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัด
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ภูเก็ต เนื้อท่ีรวมประมาณ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตาราง
วา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส ป่าตอง รวมถึงส่วน
ควบของที่ดิน 

(2) อาคาร ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมทั้งสาธารณูปโภค 
งานระบบอุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง
เป็นส่วนควบของอาคารส่ิงปลูกสร้าง  

(3) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งได้ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E) 

คํานิยาม ในสัญญาเช่า 
 

 “ทรัพย์สินที่เช่า” หมายความรวมถึง โรงแรมไอบิส พัทยาและ
โรงแรมไอบิส ป่าตอง ท้ังสองแห่ง เว้นแต่ในกรณีท่ีบริบทจะกล่าวถึง
โรงแรมใดโรงแรมหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง   
อย่างไรก็ดี เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหากมีการลดจํานวนทรัพย์สินที่
เช่าลงไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดให้สัญญาเช่าดําเนินต่อไปโดยผู้
เช่าและผู้ให้เช่าจะยังคงมีหน้าที่ตามสัญญาเช่าต่อไปเฉพาะในส่วน
ของโรงแรมที่ยังเหลืออยู่ ท้ังนี้ ไม่เป็นการจํากัดสิทธิของคู่สัญญาใน
การเรียกค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของโรงแรมที่ไม่เป็น
ทรัพย์สินท่ีเช่าอีกต่อไป 
 

 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็
ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจ
ควบคุมได้แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

ระยะเวลาการเชา่และการต่ออายุ
สัญญาเชา่ 

ให้สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิ 
(Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่ารวม 5 ครั้ง โดยทําเป็นหนังสือ
บอกกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อย 60 วันล่วงหน้าก่อน
ส้ินสุดระยะเวลาเช่าตามสัญญา โดยครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 จะมีสิทธิ
ต่ออายุคราวละ 3 ปี และในครั้งที่ 5 จะมีสิทธิต่ออายุสัญญาอีกไม่
เกิน 4 เดือนสําหรับทรัพย์สินที่เช่าแต่ละแห่ง เพื่อให้สัญญาเช่านี้
ส้ินสุดในวันเดียวกันกับสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและ
ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิเรียกให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่ออายุสัญญาได้ ตราบเท่าที่คู่สัญญาฝ่ายที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ไม่ได้กระทําผิดสัญญาฉบับน้ีในสาระสําคัญ 
ทั้งนี้ หากคู่สัญญามีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาแล้ว 4 ครั้ง คู่สัญญา
มีสิทธิที่จะเข้าเจรจาเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก
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นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2570 ทั้งนี้  ขั้นตอนการตัดสินใจเข้าทําสัญญาโดยกองทุนรวม
หลังจากที่คู่สัญญามีการใช้สิทธิต่ออายุ สัญญาแล้ว 4 ครั้ง จะ
เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ณ 
เวลานั้น 

ค่าเสียหายจากการไมต่่ออายุ
สัญญาเชา่ 

(ก) ในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญา
เช่าและผู้เช่าปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ว่าในส่วนของ
โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งหรือทั้งสองโรงแรม โดยกองทุนรวม
ไม่ได้กระทําผิดสัญญาฉบับนี้ในสาระสําคัญ กองทุนรวมมี
สิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ดังต่อไปนี้ 
(1) หากการปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว เกิดขึ้น

ก่อนวันที่ครบ 4 ปี นับแต่วันที่สัญญาเช่ามีผลใช้บังคับ 
ผู้เช่าจะต้องชําระค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่า
เช่าในส่วนของโรงแรมนั้นๆ นับแต่วันที่สัญญาเช่าที่
บังคับใช้ในขณะน้ันส้ินสุดลง จนถึงวันท่ีครบ 4 ปี นับแต่
วันที่สัญญาเช่ามีผลใช้บังคับในอัตราค่าเช่าขั้นต่ําที่ผู้
เช่าได้ประกันให้แก่กองทุนรวมโดยผู้เช่าจะต้องชําระ
ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้แก่กองทุนรวมภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีสัญญาเช่าที่บังคับใช้ในขณะน้ันส้ินสุดลง 

(2) หากการปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว เกิดขึ้น
หลังวันที่วันที่ครบ 4 ปี นับแต่วันที่ สัญญาเช่ามีผลใช้
บังคับ ให้สัญญาเช่าที่บังคับใช้ในขณะนั้นดําเนินต่อไป
จนส้ินอายุสัญญา โดยผู้เช่าไม่จําต้องชําระค่าเสียหาย
ใดๆ ให้แก่กองทุนรวม 

(ข) ในกรณีท่ีผู้เช่าใช้สิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าและ
กองทุนรวมปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ว่าในส่วนของ
โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งหรือทั้งสองโรงแรมโดยผู้เช่าไม่ได้
กระทําผิดสัญญาฉบับนี้ในสาระสําคัญ ผู้เช่ามีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมได้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายทีต่้องจา่ยเมื่อเลิกสัญญาจา้ง
งาน (HR Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้สัญญา
จ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน รวมทั้ง
ความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เช่าต้องชําระ 

ค่าเช่า ค่าเช่าแบ่งเป็นค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันดังนี้ 
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(ก) ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) 
ผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าคงที่ในอัตรารวม 72,500,000 บาท
ต่อปี โดยแบ่งชําระเป็นรายเดือนแยกตามทรัพย์สินดังนี้ 
เดือน ค่าเช่าคงที่

ส าหรับ
โรงแรมไอ
บิส พัทยา 
(บาท) 

ค่าเช่าคงที่
ส าหรับ

โรงแรม ไอ
บิส ปา่ตอง 
(บาท) 

รวม (บาท) 

มกราคม 3,656,000  6,401,000  10,057,000  
กุมภาพันธ์ 3,656,000  6,401,000  10,057,000  
มีนาคม 3,656,000  6,401,000  10,057,000  
เมษายน 2,223,000  1,432,000  3,655,000  
พฤษภาคม 2,223,000  1,432,000  3,655,000  
มิถุนายน 2,223,000  1,432,000  3,655,000  
กรกฎาคม 1,473,000  838,000  2,311,000  
สิงหาคม 1,473,000  838,000  2,311,000  
กันยายน 1,473,000  838,000  2,311,000  
ตุลาคม 3,898,000  4,245,000 8,143,000  
พฤศจิกายน 3,898,000  4,246,000 8,144,000  
ธันวาคม 3,898,000  4,246,000  8,144,000  

รวม 33,750,000  38,750,000  72,500,000  
 

ผู้เช่าจะต้องชําระค่าเช่าคงที่เป็นรายเดือนภายในวันส้ินเดือน
ของเดือนถัดไป ยกเว้นสําหรับเดือนแรกที่สัญญาเช่ามีผล
บังคับใช้ โดยถ้าสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ให้ผู้เช่า
ชําระค่าเช่าของเดือนแรกทันทีในวันแรกที่สัญญาเช่ามีผล
บังคับใช้ แต่ในกรณีสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ 1 
เป็นต้นไป ให้ผู้เช่าชําระ (ก) ค่าเช่าคงที่ของเดือนแรกตาม
สัดส่วนคิดเป็นรายวัน และ (ข) ค่าเช่าคงที่ของเดือนถัดไปเต็ม
เดือน ในวันแรกที่สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้  ทั้งนี้อัตราค่าเช่า
รายวันของเดือนแรกจะเท่ากับค่าเช่าคงที่รายเดือนของเดือน
นั้นหารด้วยจํานวนวันของเดือนนั้น  
ในการชําระค่าเช่าคงที่ในเดอืนใดเดือนหน่ึง ผู้เช่าอาจชําระค่า
เช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมในจํานวนที่น้อยกว่าค่าเช่าคงที่ราย
เดือนและไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี้ (ยกเว้นการชําระค่า
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เช่างวดแรก ณ วันแรกที่สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้) อย่างไรก็ดี 
หากภายใน 45 วันหลังจากวันส้ินเดือน ผู้เช่าไม่สามารถชําระ
ค่าเช่าส่วนท่ีชําระไม่ครบในเดือนก่อนได้ จะถือว่าผู้เช่าผิดนัด
ชําระหนี้ โดยในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าได้ หรือกําหนดให้ผู้เช่าชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีบนจํานวนค่าเช่าที่ผิดนัดชําระหนี้จนกว่ากองทุน
รวมจะได้รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้วน 
ทั้งนี้  ค่าเช่าคงที่ในจํานวนที่กองทุนรวมไม่ได้รับชําระใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นค่าเช่าคงที่ค้างชําระ (Accrued 
Fixed Rent Amount) และให้ผู้เช่าชําระค่าเช่าคงที่ดังกล่าว
คืนให้แก่กองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 
ก. ค่าเช่าค้างชําระ (Accrued Fixed Rent Amount) 
ข. ค่าเช่าคงที่ตามจํานวนที่กําหนดในสัญญา 

 
 (ข) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ผู้เช่าตกลงที่จะชําระค่าเช่าแปรผันทุกไตรมาสโดยคํานวณ
ดังนี ้

ค่าเช่าแปรผันของแต่ละไตรมาส = [ก x (ข – ค – ง – จ)] – ค่า
เช่าแปรผันที่ผู้เช่าพึงช าระนับแต่ต้นปีปฏิทินจนถึงวันสิ้นไตร
มาสก่อนหน้า (Year-to-Date Variable Rent) 
โดยที ่

ก    = อัตราร้อยละของค่าเช่าแปรผันในอัตราร้อยละ 
90.00 

ข  = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส 
พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่าตอง นับแต่ต้นปีปฏิทิน 
(รายได้จากการเช่าห้องพักค่าบริการและรายได้
จากการดําเนินงานอื่นๆ ไม่รวมดอกเบี้ยรับ) และ/
หรือค่าสินไหมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ได้รับ
จากบริษัทประกันนับแต่ต้นปีปฏิทิน ตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินของผู้เช่า 

ค  = ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารโรงแรมนับแต่ต้นปี
ปฏิทินซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามที่ปรากฏใน
งบการเงินของผู้เช่า ดังเช่นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1)  ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม 
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(เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทําความ
สะอาด และต้นทุนจากการดําเนินงานอื่นๆ) 

(2)  ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการ
ประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่าใช้จ่าย
ทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที่
ชําระให้ผู้บริหารทรัพย์สิน)  

(3)  ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอื่นจากการ
ประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ภาษีโรงเรือน
ค่าธรรมเนียมประกันภัยใดๆ ค่าสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน (ตามที่ผู้เช่าเห็นสมควร) 
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการอื่นๆ) 

ง  =  ร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งหมดนับแต่ต้นปีปฏิทิน 
(หรือร้อยละ 4 ของ ข) ซึ่งผู้เช่าสํารองไว้เพื่อเป็นทุน
สํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance 
Capital Expenditure) การปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(Renovation Capital Expenditure) และการ
จัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและ
อุปกรณ์ต่างๆ (FF&E)  

จ =  ค่าเช่าคงที่ตามที่กําหนดในสัญญา (Accrual 
Basis) นับแต่ต้นปีปฏิทิน 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค่าเช่าแปรผันท่ีคํานวณได้จากสูตรข้างต้นมีค่าติดลบ 
ให้ถือว่าผู้เช่าไม่ต้องชําระค่าเช่าแปรผันในงวดนั้นๆ และให้นํา
จํานวนดังกล่าวไปหักออกจากค่าเช่าที่จะต้องชําระในงวดถัดไป 
ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับแต่ละไตรมาสภายใน
วันส้ินเดือนของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
ในการชําระค่าเช่าแปรผันในไตรมาสใดไตรมาสหน่ึง ผู้เช่าอาจชําระ
ค่าเช่าแปรผันให้แก่กองทุนรวมในจํานวนที่น้อยกว่าค่าเช่าแปรผัน
ของไตรมาสนั้นและไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี้ อย่างไรก็ดี หาก
ภายใน 45 วันหลังจากวันส้ินไตรมาส ผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่า
ส่วนที่ชําระไม่ครบในส้ินไตรมาสก่อนได้จะถือว่าผู้เช่าผิดนัดชําระ
หน้ี  โดยในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า
ได้ หรือกําหนดให้ผู้เช่าชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีบน
จํานวนค่าเช่าที่ผิดนัดชําระหนี้จนกว่ากองทุนรวมจะได้รับค่าเช่า
ดังกล่าวครบถ้วน 
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ในรอบปีบัญชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทั้งหมดที่ผู้เช่าได้ชําระ
ให้แก่กองทุนรวมมีจํานวนแตกต่างไปจากค่าเช่าแปรผันซึ่งผู้เช่าควร
จะชําระตามผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณข้าง
ต้นแบบรายปี โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏในงบ
การเงินประจําปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้คู่สัญญาปฏิบัติดังนี้  
(1) หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทั้งหมดที่ผู้เช่าได้ชําระให้แก่กองทุน

รวมมีจํานวนมากกว่า ค่าเช่าแปรผันซึ่งผู้เช่าควรจะชําระ 
กองทุนรวมตกลงนําเงินส่วนต่างดังกล่าวไปหักกลบกันกับค่า
เช่าที่ผู้เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป หรือ  

(2) หากผู้เช่าจําต้องชําระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมเพิ่มเติม ให้ผู้
เช่าชําระเงินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมพร้อมกันกับค่าเช่าที่ผู้
เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป 

คู่สัญญาเข้าใจตรงกันว่าทุนสํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
(Maintenance Capital Expenditure) การปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(Renovation Capital Expenditure) และการจัดซื้อจัดหา
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) ที่ระบุ
ใน ง. ข้างต้นนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการลดจํานวนทรัพย์สินท่ีเช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจาก
การท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายท้ังหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ (Total Loss) 
การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินท่ีเช่าการท่ีคู่สัญญาตกลงกันให้โรงแรม
ใดโรงแรมหน่ึงไม่เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าอีกต่อไปหรือสาเหตุอื่นใด ผู้เช่าจะ
ยังคงมีหน้าท่ีชําระค่าเช่าเฉพาะในส่วนของโรงแรมที่ยังเหลืออยู่ 

การเลื่อนการชําระค่าเช่าอัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี กองทุนรวมจะแจ้ง
ให้ผู้รับประโยชน์ทราบและกองทุนรวมยินยอมให้เลื่อนการชําระค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไป จนกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุด
ลงและการชําระค่าเช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคล่องแก่ผู้เช่าและไม่
ส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาเช่า 
1. เกิดเหตุสุดวิสัยท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่าโดยตรงหรือ

บริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีตั้งของทรัพย์สินท่ีเช่า เช่น อัคคีภัย 
นํ้าท่วม  แผ่นดินไหว   ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดย
ผู้เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้รายได้เฉลี่ยต่อห้อง  (REVPAR 
(Revenue Per Available Room))  ของโรงแรมไอบิส  พัทยา 
หรือโรงแรมไอบิส ป่าตองในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ํากว่า
รายได้เฉลี่ยต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมน้ันๆ      
ของในปีก่อนหน้าเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม ่
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ถึงร้อยละ 50 
2. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า

อย่างมีนัยสําคัญและทําให้ 
ก. รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per 

Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ 
โรงแรมไอบิส พัทยา หรือโรงแรมไอบิส ป่าตอง ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
นั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่
ถึงร้อยละ 50 และ  

ข. รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการ
แข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 15 (ถ้ามี) 

3. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่างมีนัยสําคัญและทําให้รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR 
(Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของ โรงแรมไอบิส พัทยา หรือโรงแรมไอบิส ป่าตอง ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ 
ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
50  และคู่สัญญาไม่สามารถหารายได้เฉล่ียต่อห้องของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทยหรือข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือ
อัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้  

4. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่างมีนัยสําคัญและทําให้ 
ก. รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per 

Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ 
โรงแรมไอบิส พัทยา หรือโรงแรมไอบิส ป่าตอง ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
นั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 และ  

ข. รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการ
แข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
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และรีสอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้าไม่ถึงร้อยละ 30 
(ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องใชค้วามพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉล่ียต่อ
ห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตุ
สุดวิสัยเกิดขึ้นหรือไม่ โดยในกรณีท่ีไม่สามารถหารายได้เฉล่ียต่อห้อง
ของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ในประเทศไทยได้ คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลที่เป็น
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้จาก
ธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑใ์นการพิจารณาแทน อนึ่ง หาก
คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ให้พิจารณาจากรายได้เฉล่ียของ
โรงแรมไอบิส พัทยา หรือโรงแรมไอบิส ป่าตองเป็นหลัก และในกรณี
ที่คู่สัญญากําหนดโรงแรมในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ในประเทศไทยมากกว่าหน่ึงแห่ง ให้คํานวณรายได้เฉล่ียต่อห้องของ
กลุ่มการแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉล่ีย (Simple Average) ของรายได้
เฉล่ียต่อห้องของแต่ละโรงแรม 

การชาํระคา่เชา่ที่มกีารเลื่อนชําระ
ออกไป 

ในกรณีที่มีการเล่ือนการชําระค่าเช่าออกไปให้นําเงินที่ผู้เช่าชําระ
ให้แก่กองทุนรวมในครั้งถัดไปมาชําระหนี้ค่าเช่าตามลําดับดังนี้ 
ก. ค่าเช่าคงที่ที่ได้มีการเลื่อนชําระออกไป 
ข. ค่าเช่าคงที่ท่ีพึงชําระในรอบนั้นๆ 
ค. ค่าเช่าแปรผันท่ีได้มีการเลื่อนชําระออกไป (ถ้ามี) 
ง. ค่าเช่าแปรผันท่ีพึงชําระในรอบนั้นๆ (ถ้ามี) 

การยกเว้นค่าเชา่อันเนื่องมาจาก
เหตุสุดวิสัย 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ กองทุนรวม
จะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบและกองทุนรวมยินยอมยกเว้นค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า โดยผู้เช่าไม่จําต้องชําระค่าเช่า
ของช่วงระยะเวลานั้น ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของโรงแรมที่ได้รับ
ผลกระทบ 
1. เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่าโดยตรงหรือ

บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เช่า เช่น อัคคีภัย 
น้ําท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้
เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR 
(Revenue Per Available Room)) ของโรงแรมไอบิส พัทยา 
หรือโรงแรมไอบิส ป่าตองในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ํากว่า
รายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ ของ
ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 
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2. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่างมีนัยสําคัญและทําให้ 
ก. รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per 

Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ 
โรงแรมไอบิส พัทยา หรือโรงแรมไอบิส ป่าตอง ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
นั้นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 และ  

ข. รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการ
แข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

3.  เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่างมีนัยสําคัญและทําให้รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR 
(Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของ โรงแรมไอบิส พัทยา หรือโรงแรมไอบิส ป่าตอง ลดลงต่ํา
กว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนั้นๆ 
ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 และคู่สัญญาไม่
สามารถหารายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่ม
การแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยหรือข้อมูลที่
เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหา
ได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แทนได้ 

ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉล่ีย
ต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตุ
สุดวิสัยเกิดขึ้นหรือไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหารายได้เฉล่ียต่อ
ห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยได้ คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้
จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง 
หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้พิจารณาจากรายได้เฉล่ีย
ของโรงแรมไอบิส พัทยา หรือโรงแรมไอบิส ป่าตองเป็นหลักและใน
กรณีที่คู่สัญญากําหนดโรงแรมในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหน่ึงแห่ง ให้คํานวณรายได้เฉล่ียต่อ
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ห้องของกลุ่มการแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉล่ีย (Simple Average) 
ของรายได้เฉล่ียต่อห้องของแต่ละโรงแรม 
อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่ายังคงมีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงิน
สํารองเพื่อเป็นทุนสํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุง
ภาพลักษณ์ และการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในขณะเกิดเหตุสุดวิสัยข้างต้น ผู้เช่ายังคงมีหน้าที่ในการ
จ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจํานวนท่ีไม่มากไปกว่ากําไรจากการ
ดําเนินงานหลังจากหักเงินสํารองเพื่อเป็นทุนสํารองค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ 
ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าว ตราบเท่าที่การชําระ
ค่าเช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคล่องแก่ผู้เช่า และไม่ส่งผลกระทบต่อ
หน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาเช่าโดยในกรณีนี้ให้ถือ
เป็นการลดค่าเช่าโดยกองทุนรวม 

โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย (Local Competitive 
Set) 

ให้หมายถึง โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในจังหวัดเดียวกันในประเทศไทยของโรงแรมไอบิส พัทยา 
และโรงแรมไอบิส ป่าตองแต่ละโรงแรมตามที่คู่สัญญาอาจกําหนด
หรือตกลงกันขึ้นในแต่ละปีภายหลังจากวันแรกที่สัญญาเช่ามีผล
บังคับใช้ ทั้งนี้กองทุนรวมขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของ
โรงแรมดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการตกลงกัน
ระหว่างคู่สัญญาหรือทุกครั้งที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลง 

การประกันรายได้คา่เชา่ให้แก่
กองทุนรวม 

ผู้เช่าตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําที่กองทุนรวมจะได้รับ
เป็นจํานวน ดังต่อไปน้ี 
(ก) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 เป็นจํานวน 83.701 ล้านบาท หากสัญญาเช่ามีผลใช้
บังคับภายหลังจากวันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงิน
รับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน  

(ข) พ.ศ. 2557 
เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 

(ค) พ.ศ. 2558 
เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 

(ง) พ.ศ. 2559  
เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 

(จ) ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันครบรอบส่ีปีนับแต่
วันที่สัญญาเช่ามีผลใช้บังคับ เป็นจํานวนเท่ากับ 111.5 ล้าน
บาท หักด้วยจํานวนเงินตามข้อ (ก) 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 64 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการลดจํานวนทรัพย์สินท่ีเช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมา
จากการที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ 
(Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที่เช่าหรือการที่
คู่สัญญาตกลงกันให้โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งไม่เป็นทรัพย์สินที่เช่าอีก
ต่อไป วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนของโรงแรมนั้นๆ ตาม
ตัวอย่างดังนี้ 
ตัวอย่างการค านวนค่าเช่า 

ระยะเวลา วงเงนิ
รับประกัน
ส าหรับ

โรงแรมไอ
บิส พัทยา
(บาท) 

วงเงนิ
รับประกัน
ส าหรับ

โรงแรม ไอ
บิส ป่าตอง
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ตั้งแตว่ันที่ 1 
เมษายน 
พ.ศ. 2556 
ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2556(1) 

38,967,000 44,734,000 83,701,000 

พ.ศ. 2557 51,910,000  59,590,000  111,500,000 
พ.ศ. 2558 51,910,000  59,590,000  111,500,000 
พ.ศ. 2559 51,910,000  59,590,000  111,500,000 
ตั้งแตว่ันที่ 1 
มกราคม 
พ.ศ. 2560 
จนถึงวนัที่ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2560(2) 

12,942,000 14,857,000  27,799,000 

หมายเหตุ: 
(1) หากสัญญาเช่ามีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 

วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน 
(2) หากสัญญาเช่ามีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 

วงเงินรับประกันจะเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนรายวัน 

ในทุกๆ ส้ินปีบัญชีใดๆ หากผลรวมของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปร
ผันที่ผู้เช่าได้ชําระไว้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม 
ต่ํากว่าจํานวนรายได้ขั้นต่ําตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นไม่ว่าจะมีเหตุมา
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จากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใด ผู้เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบในส่วนต่าง
ระหว่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ํากับรายได้ค่าเช่าที่ผู้เช่าชําระจริงให้แก่
กองทุนรวม (“ส่วนต่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ า”) โดยผู้เช่าจะต้อง
ชําระส่วนต่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําของปีนั้นให้แก่ผู้ให้เช่า ภายใน 45 
วันหลังจากสิ้นปีบัญชี 
ในกรณีท่ีผู้เช่าไม่สามารถชําระส่วนต่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าจะต้องขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้ถือ
หุ้นของผู้เช่า (ERAWAN) เพื่อนํามาชําระส่วนต่างรายได้ค่าเช่าขั้น
ต่ําดังกล่าว 

สิทธิของผู้เชา่ (ก) ผู้เช่ามีสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า 
ตามรายละเอียดที่ กํ าหนดในสัญญาฉบับนี้ และตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า 

(ข) ผู้เช่ามีสิทธิในการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ 
ดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของทรัพย์ที่ เช่า 
ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการหาประโยชน์
หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมหรือเพื่อการ
พาณิชยกรรม โดยในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ
เป ล่ียนแปลงดั งกล่าวจะต้องได้ รับความยินยอมจาก
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้เช่าจะต้องได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมด้วย ทั้งนี้ กองทุนรวม
จะพิจารณาให้หรือไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้ส่วนที่ก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง ส่ิงปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าและเมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
กองทุนรวมตกลงที่จะซื้อและผู้เช่าตกลงที่จะขายทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมในราคาเท่ากบัมูลค่าตามบัญชี บวก
ด้วยร้อยละ 2.5 ของมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว*  ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวยังอยู่ในสภาพที่กองทุนรวมสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น 
ในกรณีที่การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไข
ดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์ที่เช่าตามความในวรรคก่อน
ก่อให้เกิดความเสียหายแกบุ่คคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระทํา
ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง ผู้ เช่าตกลงรับผิดชด ใช้
ค่าเสียหายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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หน้าที่ของผู้เช่า (ก) ผู้เช่าตกลงจะไม่ให้กู้หรือให้สินเชื่อใดๆ แก่บุคคลภายนอก 
เว้นแต่ เป็นการให้กู้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้เช่า (ERAWAN) หรือแก่
กองทุนรวมที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่กระทบกับความสามารถของผู้
เช่าในการชําระหนี้ตามสัญญาเช่าเท่านั้น โดยในการให้
ความเห็นของผู้เช่าในข้อนี้ ผู้เช่าจะต้องใชค้วามระมัดระวัง ดั่ง
จะพึงคาดหมายได้จากวิญญูชนที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน 

(ข) ผู้เช่าจะไม่ค้ําประกันหรือรับผิดชดใช้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามปกติวิสัยของธุรกิจ 
หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากกองทุนรวม 

(ค) ผู้เช่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ง) ผู้เช่าตกลงจะไม่ทําการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือ

บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นของผู้เช่า
เท่านั้น 

(จ) ผู้เช่าจะจัดให้มีผู้บริหารทรัพย์สินบริหารโรงแรมภายใต้เงื่อนไข
ที่กองทุนรวมยอมรับตลอดระยะเวลาเช่า  

(ฉ) ผู้เช่าจะไม่ทําการเปล่ียนแปลง รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
ของบริษัท รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน 

(ช) ผู้เช่าจะจัดการให้มีใบอนุญาตต่างๆ ที่จําเป็นในการบริหาร
ทรัพย์สินท่ีเช่า เช่น ใบอนุญาตโรงแรม 

(ซ) ผู้เช่าจะไม่นําทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วง เว้นแต่ตามธุรกิจ
ปกติหรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ให้เช่า 

(ฌ) หน้าที่อื่นๆ ท่ีระบุภายใต้สัญญาเช่าเช่น นําส่งรายงานผลการ
ดําเนินงาน (Management Account) รายเดือนให้แก่กองทุน
รวมนําส่งงบการเงินรายปีที่ได้รับการตรวจสอบให้แก่กองทุน
รวม ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แต่ละปี เป็นต้น 

การประกันภัย ผู้เช่ามีหน้าที่จัดหาและชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัย
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาเช่าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(ก) ประกันวินาศภัย (Property All Risks Insurance) 

ในวงเงินประกันไม่ต่ํากว่าต้นทุนทดแทน (Replacement 
Cost) ไม่รวมค่าที่ดินที่ระบุในรายงานการประเมินที่จัดทําขึ้น
ฉบับล่าสุด โดยให้ผู้เช่าผู้ให้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้
เอาประกันภัย  
ในกรณีที่เงินสินไหมน้อยกว่า 3 ล้านบาทให้ผู้เช่าเป็นผู้รับค่า
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สินไหมจากบริษัทประกันโดยตรงเพื่อนํามาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
และในกรณีที่เงินสินไหมมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาทให้
กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์  

(ข) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) 
ในวงเงินประกันไม่ต่ํากว่า EBITDA ที่คาดว่าจะได้รับจาก
ทรัพย์สินท่ีเช่าเป็นระยะเวลา 2 ปี บวกด้วยค่าใช้จ่ายคงที่ของ
ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งรวมค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าด้วย โดย
ให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้เอาประกันภัย 
และให้ผู้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ 

(ค) ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities 
Insurance) 
ภายใต้จํานวนทุนประกัน ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ผู้ เช่าและ
ผู้ให้เช่าเห็นชอบร่วมกัน โดยให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่าและผู้บริหาร
ทรัพย์สินเป็นผู้เอาประกันภัย และให้บุคคลที่สามที่ได้รับ
ความเสียหายหรือผู้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ 

กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรอื
ถูกทําลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ 
(Total Loss) 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ และผู้เช่ามีความเห็นว่า 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้การดําเนินกิจการโรงแรม
ต่อไปนั้นเป็นการไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมควร ให้ถือว่า
ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญ 
(Total Loss) 
เมื่อเกิดความเสียหายแบบ Total Loss เกิดขึ้น กองทุนรวมจะ
ปรึกษากับผู้เช่าเพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขปัญหา 
โดยกองทุนรวมจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบภายใน 60 วันนับ
จากวันที่ เกิดความเสียหายว่ากองทุนรวมประสงค์ที่จะ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเสียหายหรือไม่ 
(ก) ถ้ากองทุนรวมตัดสินใจไม่ซ่อม ให้ถือว่าทรัพย์สินที่ให้

เช่าในส่วนของโรงแรมที่ใช้การไม่ได้ไม่เป็นทรัพย์สินที่
เช่าอีกต่อไป และกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
ค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเมื่อ
เลิกสัญญาจ้างงาน (HR Severance Pay) ค่าเสียหาย
ใดๆ ภายใต้สัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและ
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ผู้บริหารทรัพย์สินรวมทั้งความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จริงที่ผู้เช่าต้องชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญา
เช่าในส่วนน้ัน 

(ข) ถ้ากองทุนรวมตกลงดําเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
ขึ้นหรือซ่อมแซมอาคารที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวมกองทุนรวมจะต้องเริ่มการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่กองทุนได้รับใบอนุญาต
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อการเริ่มการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ดังกล่าวและจะต้องก่อสร้างหรือซ่อมแซมให้เสร็จ
ภายใน 2 ปีนับแต่เกิดความเสียหายเพื่อให้ทรัพย์สินที่
เช่ากลับมามีมาตรฐานอย่างเดิม 
(1) กรณีที่ซ่อมทั้งหมดเพื่อให้ทรัพย์สินกลับสู่สภาพ

เดิมก่อนการเ สียหาย  เช่น จํ านวนห้องและ
มาตรฐานของห้องเหมือนเดิมให้ถือว่าสัญญาเช่า 
จะยังคงมีผลบังคับใช้ 

(2) กรณีที่ซ่อมแล้วจะทําให้ทรัพย์สินไม่กลับมาเป็น
เหมือนเดิมไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ เช่น จํานวนห้อง
ลดลงหรือมาตรฐานของห้องเปล่ียนไปจากเดิม ให้
ผู้เช่าและกองทุนตกลงค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาเช่ากันใหม่ ทั้งนี้  ภายหลังจากที่มีการ
ซ่อมแซมแล้วเสร็จคู่สัญญาจะเจรจาปรับลดค่าเชา่
เพื่อชดเชยการขาดประโยชน์ในการใช้งาน
ทรัพย์สินที่เช่าระหว่างระยะเวลาที่มีการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

(ค) ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนรวมไม่มีความชํานาญในการ
บริหารการก่อสร้าง เมื่อต้องมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
เกิดขึ้น กองทุนรวมและบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้นท์ จํากัดจะตกลงร่วมกันว่า บริษัท เอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากัด จะเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 
(Project Manager) หรือไม่ โดยบริษัท เอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากัด จะบริหารการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ตามงบประมาณการก่อสร้างที่กองทุนจะกําหนด โดย
กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากถ้า
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่าเงินสินไหมที่ได้จาก All 
Risks Insurance (Cost Overrun) 
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(ง) ในกรณีที่เกิด Total Loss และมีการต่ออายุสัญญาจ้าง
บริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินออกไป 
คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาจะเจรจาตกลงกันถึงความ
เป็นไปได้ในการต่ออายุสัญญาเช่าด้วย 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายบางส่วน (Partial 
Loss) 
ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายบางส่วนจะถือว่ากองทุน
รวมตกลงให้มีการซอ่มแซมทุกกรณี ด้วยค่าใช้จา่ยของกองทุน
รวมโดยบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดจะเป็น
ผู้ดําเนินการซ่อมแซมให้เสร็จภายใน 2 ปีนับแต่เกิดความ
เสียหายทั้ งนี้  ให้ถือว่ า สัญญา เช่ ายังคงมีผลบังคับใช้
เหมือนเดิมด้วยเงื่อนไขเดิมในช่วงเวลาที่มีการซ่อมแซมโดย
กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ เพียง ผู้เดียวหากถ้า
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่าเงินสินไหมที่ได้จาก All Risks 
Insurance (Cost Overrun) 
กรณีที่ซ่อมแล้วจะทําให้ทรัพย์สินไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม 
(ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ) ให้คู่สัญญาตกลงเจรจาเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าใหม่และ/หรือปรับลดค่าเช่าตามสมควรในส่วนของ
โรงแรมที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการซ่อมแซมแล้ว
เสร็จคู่สัญญาจะเจรจาปรับลดค่าเช่าเพื่อชดเชยการขาด
ประโยชน์ในการใช้งานทรัพย์สินที่เช่าระหว่างระยะเวลาที่มี
การซ่อมแซมโรงแรมที่เกี่ยวข้อง 

การจา่ยคา่สินไหมทดแทน
ประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก 
(Business Interruption 
Insurance) 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ 
(Total Loss) หรือเสียหายบางส่วน (Partial Loss) และกองทุนรวม
ตัดสินใจสร้างหรือซ่อมแซม ผู้เช่าจะเป็นผู้ได้รับเงินสินไหมทดแทน
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยที่ผู้เช่าจะต้องนําเงินที่ได้มาจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามลําดับดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้เช่า 

และกองทุนรวม 
2. ค่าเช่าคงที่  หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ที่

เกี่ยวกับกองทุนรวมที่ชําระแล้วตาม 1. 
3. ค่าเช่าแปรผัน 
ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีนี้ จะไม่ถือว่าผู้เช่าผิดนัดชําระหนี้ค่า
เช่าคงที่หากผู้เช่านําเงินที่ได้มาชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามลําดับ
ข้างต้นและมีการชําระค่าเช่าคงที่ล่าช้ากว่ากําหนดชําระปกติ 
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การบํารงุรักษา ปรับปรุง
ภาพลักษณ์และ การจัดซื้อจัดหา
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา
และอุปกรณ์ต่างๆ ของทรัพย์สินที่
เช่า 

(ก) ผู้ เ ช่ ามี หน้ าที่ เ กี่ ยว กั บกา รบํ า รุ ง รั ก ษ า และ ซ่ อม แ ซ ม 
(Maintenance) การปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) และ
การจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์
ต่างๆ (FF&E) สําหรับทรัพย์สินที่เช่า เพื่อให้การประกอบ
กิจการของทรัพย์สินที่เช่ามีมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่ามาตรฐาน
ในการให้บริการธุรกิจของโรงแรม 
ทั้งนี้  ให้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ ทรัพย์สินติดตรึงตราและ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ผู้เช่าจัดหามาภายหลัง
วันที่ของสัญญาฉบับนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าและเมื่อ
สัญญาเช่าส้ินสุดลงกองทุนรวมตกลงที่จะซื้อและผู้เช่าตกลงที่
จะขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมในราคาเท่ากับ 
Book Value บวกด้วยร้อยละ 2.5 ของทรัพย์สินดังกล่าว*ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวยังอยู่ในสภาพท่ีกองทุนรวม
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น 

(ข) ในกรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะขายเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
กองทุนรวม ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องนําส่งเงินท่ีได้จากการขาย
ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมโดยไม่ชักช้า รวมทั้งจัดหา
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) 
ทดแทนของเดิมที่ขายไปเพื่อไม่ให้การประกอบธุรกิจต้อง
หยุดชะงัก 

การเวนคืนทรัพย์ที่เช่า (ก) ในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์สินที่เช่าและผู้เช่ามีความเห็นว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้การดําเนินกิจการโรงแรม
ต่อไปนั้นเป็นการไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมควรให้ถือว่าเป็น
การเวนคืนในส่วนที่สําคัญ  
ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าทรัพย์สินที่ให้เช่าในส่วนของโรงแรม
ที่ใช้การไม่ได้ไม่เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าอีกต่อไป และให้เงินชดเชย
ที่ได้รับจากการเวนคืนทั้งหมดตกเป็นของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที่
ต้องจ่ายเมื่อเลิกสัญญาจ้างงาน (HR Severance Pay) 
ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้สัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่า
และผู้บริหารทรัพย์สิน รวมทั้งความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้เช่าต้อง
ชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญาเช่าในส่วนน้ัน 
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(ข) ในกรณีนอกเหนือจาก (ก) ข้างต้น 
1. หากการดําเนินงานไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ให้สัญญาเช่า

ยังคงมีผลต่อไปและให้เงินจากการเวนคืนเป็นของกองทุน
ทั้งหมด  

2.  หากการดําเนินงานได้รับผลกระทบ ให้ถือว่าสัญญาเช่ายัง
มีผลบังคับต่อไปทั้งนี้เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่
เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่
ให้กองทุนรวมและผู้เช่าเจรจาเงื่อนไขในสัญญาเช่าใหม่ 
ภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเวนคืน และกองทุนรวม
จะจัดให้มีการปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้เสร็จภายใน 2 ปี
นับแต่เกิดความเสียหาย โดยในกรณีที่ค่าชดเชยที่ได้จาก
การเวนคืนไม่เพียงพอกองทุนรวมจะรับผิดชอบส่วนท่ีขาด 

(ค) หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินชดเชยที่ได้รับจากการเวนคืนส่วน
ใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เป็นเงินที่จ่ายเพื่อชดเชยสําหรับส่ิง
ปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ที่ผู้เช่าสร้างขึ้นโดยชอบ  ให้ถือว่า
เงินในส่วนดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าและให้ผู้ให้ เช่า
นําส่งเงินดังกล่าวแก่ผู้เช่าภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่ผู้ให้
เช่าได้รับเงินน้ัน 

การโอนขายทรัพย์สินท่ีเช่า กองทุนรวมจะไม่ทําการขายหรือโอนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลใดๆ 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้เช่า 
ทั้งนี้ ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่เช่าจะต้องเข้าทําข้อตกลงกับผู้เช่า
เพื่อตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ในฐานะผู้ให้เช่า  
ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ กองทุนรวมมีสิทธิขายทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยทําเป็นหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้เช่าและให้ถือว่าทรัพย์สิน
ที่ให้เช่าในส่วนของโรงแรมที่กองทุนรวมใช้สิทธิขายไปนั้น ไม่เป็น
ทรัพย์สินที่เช่าอีกต่อไป โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
ค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ค่าชดเชย
พนักงานตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเมื่อเลิกสัญญาจ้างงาน (HR 
Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน
ระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินรวมทั้งความเสียหายอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นจริงที่ผู้เช่าต้องชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญาเช่าใน
ส่วนน้ัน 

การเลิกสัญญาจา้งบริหารงาน หากสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินถูก
ยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้เช่าและกองทุนรวมดําเนินการแต่งตั้ง
ผู้บริหารทรัพย์สินรายใหม่ที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ 
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กองทุนรวมจะไม่คัดค้านการแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สินรายที่ผู้เช่า
เป็นผู้เสนอชื่อ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร 
ทั้งนี้ ผู้เช่ายังคงต้องจ่ายค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันตามสัญญา
ให้แก่กองทุนรวมตามปกติตลอดระยะเวลาที่หาผู้บริหารทรัพย์สิน
รายใหม่ โดยกองทุนรวมและผู้เช่าจะพิจารณาการปรับลดค่าเช่า
สําหรับระยะเวลาดังกล่าวในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม (เว้นแต่ในกรณีที่สัญญาดังกล่าวเลิกกันเพราะ
ความผิดของผู้เช่า) 

เหตุผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้เช่า (ก) ผู้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งเป็นสาระสําคัญใน
สัญญาฉบับน้ีหรือเมื่อสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและ
ผู้บริหารทรัพย์สินถูกยกเลิกโดยความผิดของผู้เช่าตามสัญญา
จ้างบริหารงาน หรือเนื่องมาจากการท่ีผู้เช่ามีการเปล่ียนแปลง
ผู้ถือหุ้นหลักอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าหรือผิดคํารับรองที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้
หรือสัญญาจ้างบริหารงาน และผู้เช่าไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุผิดสัญญา เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย 

(ข) ผู้เช่าผิดนัดชําระค่าเช่า  
(ค) มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต 

หนังสือรับรอง สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้เช่าได้รับจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่ง ผู้เช่าจําเป็นต้องมีไว้ในการ
ประกอบธุรกิจหลักของผู้เช่า และผู้เช่าไม่สามารถแก้ไขเหตุผิด
นัดดังกล่าวได้ภายใน 90 วันหรือเวลาอื่นใดที่คู่สัญญากําหนด
ร่วมกัน 

(ง) ผู้เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมายอันมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา
ของผู้เช่า หรืออํานาจในการประกอบธุรกิจของผู้เช่าต้องสะดุด
ลง 

(จ) ผู้เช่าถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ หรือให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้
ฟื้นฟูกิจการต่อศาลหรือหน่วยงานราชการอื่นหรือกระบวนการ
อื่นใดในทํานองเดียวกัน  

(ฉ) ผู้เช่าได้หยุดประกอบกิจการซึ่งทําให้กองทุนรวมไม่สามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินได้อย่างมีนัยสําคัญ 

(ช) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เช่ามีมติให้ขาย โอนกิจการ หรือควบ
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บริษัทกับบุคคลอื่น ซึ่งมีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญกับ
ความสามารถของผู้เช่าในการปฏิบัติตามสัญญา 

ในกรณีท่ีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาและผู้เช่าไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น (ถ้ามี) กองทุนรวมมี
สิทธิเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวให้แก่ผู้เช่าทราบและ/หรือฟ้องร้องให้
ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้  โดย
ในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กองทุนรวมจะได้รับ
ค่าเสียหายโดยคํานวณตามสูตรดังต่อไปนี้ 
(1) หากการปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนวันที่ครบ 4 ปี 

นับแต่วันที่ สัญญาเช่ามีผลใช้บังคับ ผู้เช่าจะต้องชําระ
ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าสําหรับระยะเวลา
การเช่าในส่วนที่เหลือจนถึงวันที่ครบ 4 ปี นับแต่วันที่สัญญา
เช่ามีผลใช้บังคับในอัตราค่าเช่าขั้นต่ําที่ผู้เช่าได้ประกันให้แก่
กองทุนรวมตามที่ระบุข้างต้น 

(2) หากการปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว เกิดขึ้นหลังวันที่ครบ 4 ปี 
นับแต่วันที่ สัญญาเช่ามีผลใช้บังคับ ผู้เช่าจะต้องชําระ
ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าส่วนที่ เหลือที่
กองทุนรวมจะได้รับโดยคํานวณตามสูตรคํานวณดังต่อไปนี้ 
ค่าเช่าส่วนที่เหลือทีก่องทนุรวมจะได้รับ= ค่าเช่าเฉล่ียราย
เดือน x จํานวนเดือนที่เหลือภายใต้สัญญาเช่าที่บังคับอยู่ใน
เวลาที่มีการเลิกสัญญา 
ค่าเช่าเฉลี่ยรายเดือน= ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันท่ีผู้เช่า
ชําระแก่กองทุนรวมในรอบระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด / 12 

เหตุผิดสัญญาโดยฝ่ายกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระสําคัญ หรือ
ผิดคํารับรองที่ให้ไว้และกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขภายใน 90 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุผิดสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิเลิก
สัญญาฉบับนี้โดยบอกกล่าวให้แก่กองทุนรวมทราบและสามารถ
ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเรียกค่าเสียหายจากกองทุน
รวมได้ 

เหตุเลิกสัญญาจากกรณีอื่นท่ีไมใ่ช่
จากความผิดของผู้เชา่หรือกองทนุ
รวม 
 

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา 
(ก) เมื่อสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน

ถูกยกเลิกโดยความผิดของผู้บริหารทรัพย์สิน และผู้เช่าไม่
สามารถหาผู้บริหารทรัพย์สินรายใหม่ภายในเวลา 18 เดือน 

(ข) เมื่อสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน
หมดอายุ และผู้เช่าไม่สามารถหาผู้บริหารทรัพย์สินรายใหม่



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 74 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

ภายในเวลา 18 เดือน 
(ค) กรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีทําให้ไม่

อาจใช้ทรัพย์สินดําเนินธุรกิจต่อไปได้   
(ง) เมื่อเกิดความเสียหายแบบ Total Loss และกองทุนรวม

ตัดสินใจไม่ซ่อม 
(จ) คู่สัญญาตกลงเลิกการเช่าในส่วนของโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง

หรือทั้งสองโรงแรม โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

(ฉ) มีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทุนรวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรือ คําส่ังของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม 

หากเกิดกรณีตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ในส่วนของโรงแรมใด
โรงแรมหนึ่ง ให้ถือว่าทรัพย์สินท่ีให้เช่าในส่วนของโรงแรมนั้นๆ ไม่ได้
ไม่เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าอีกต่อไป โดยในกรณีของ (ค) และ (ง) กองทุน
รวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียง ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเมื่อเลิก
สัญญาจ้างงาน (HR Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้
สัญญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน รวมทั้ง
ความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เช่าต้องชําระอันมีสาเหตุมาจาก
การเลิกสัญญาเช่าในส่วนน้ัน 
หากเกิดกรณีตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แก่โรงแรมทั้งสองแห่ง หรือ
เกิดกรณีตาม (ฉ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
เช่าโดยทําเป็นหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยใน
กรณีของ (ค) (ง) หรือ (ฉ) กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ค่าชดเชย
พนักงานตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเมื่อเลิกสัญญาจ้างงาน (HR 
Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน
ระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน รวมทั้งความเสียหายอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นจริงที่ผู้เช่าต้องชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญาเช่า
อย่างไรก็ดีหาก คู่สัญญาประสงค์ที่จะให้มีการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไป  กองทุนรวมและผู้เช่าจะพิจารณาการปรับลดค่าเช่าสําหรับ
ระยะเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ หากเกิดกรณีตาม (ก) หรือ (ข) ในส่วนของโรงแรมใดโรงแรม
หน่ึงหรือทั้งสองแห่ง  คู่สัญญาตกลงที่จะเจรจากันเกี่ยวกับความรับ
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ผิดในค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเมื่อเลิกสัญญาจ้างงาน 
(HR Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้สัญญาจ้าง
บริหารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน รวมทั้งความ
เสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง 

ผลของการเลิกสัญญาหรือการเลกิ
เช่าบางส่วน 

(ก) เมื่อสัญญาฉบับนี้เลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือเมื่อมีการเลิก
การเช่าในส่วนของโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง ผู้เช่าจะต้อง
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(1) ส่งมอบและยินยอมให้กองทุนรวมเข้ายึดถือครอบครอง

ทรัพย์สินที่เช่าได้ทันทีและดําเนินการใดๆ ภายในเวลา
อันสมควรเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดําเนินกิจการ
โรงแรมได้อย่ างต่อ เนื่ อง  รวมถึงการดํา เนินการ
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ในการดําเนินการดังกล่าวเว้นแต่ในกรณีที่กองทุนรวม
ปฏิบัติผิดสัญญา 
1. โอนใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรมให้แก่บุคคลที่

กองทุนรวมกําหนดโดยไม่ขัดต่อประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต.  

2. ยื่นคําขอเพื่อยกเลิกและ/หรือคืนใบอนุญาตดาํเนิน
กิจการโรงแรมแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการช่วยเหลือ
กองทุนรวมหรือบุคคลท่ีกองทุนรวมมอบหมาย ใน
การให้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรม 

4. ไม่ดําเนินการโต้แย้งการดําเนินการโอนหรือร้องขอ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรมของกองทุนรวม 

5. ดําเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่ผู้เช่ามี
อยู่กับลูกค้า รวมทั้งนําส่งเงินค่าเช่าล่วงหน้าใดๆ 
ที่ได้รับจากลูกค้าให้แก่กองทุนรวม และจัดให้
ลูกค้าให้ความยินยอมในการโอนสิทธิ  หรือ
ช่วยเหลือกองทุนรวมในการเข้าทําสัญญาฉบับ
ใหม่กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ให้ความยินยอม
ในการโอนสิทธิตามสัญญา รวมถึ ง ส่งมอบ
ผลประโยชน์ให้กองทุน ในกรณีท่ีลูกค้าไม่ให้ความ
ยินยอมในการโอนสิทธิตามสัญญาและไม่ยอมเข้า
ทําสัญญาฉบับใหม่   
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6. ดําเนินการใดๆ ทุกประการที่จําเป็นตามที่กองทุน
รวมร้องขอเพื่อให้กองทุนรวมสามารถประกอบ
กิจการต่อไปได้โดยกองทุนรวมจะให้ความร่วมมือ
ตามที่จําเป็นเพื่อการดําเนินการของผู้เช่าตามที่
ระบุข้างต้น 

(2) ผู้เช่าไม่จําต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมหาก
ทรัพย์สินไม่อยู่ในสภาพท่ีส่งมอบได้  

(3) ชําระค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันตามกําหนดใน
สัญญาเช่า โดยคํานวณตามสัดส่วนจากระยะเวลาการ
เช่าจริง และให้ชําระภายใน 15วันนับจากวันเลิกสัญญา 

(ข) กรณีที่สัญญาเช่าเลิกกัน คู่สัญญาไม่ส้ินสิทธิในการเรียก
ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่มีอยู่ก่อนการเลิกสัญญา  

(ค) เมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง กองทุนรวมอาจจะให้ผู้เช่ายังคงเช่า
ทรัพย์สินต่อไปก่อนจนกว่ากองทุนรวมจะหาผู้เช่ารายใหม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 18 เดือนนับจาก
สัญญาเช่าส้ินสุดลง ซึ่งกองทุนรวมจะแจ้งความประสงค์ให้ ผู้

เช่าทราบเพื่อให้ผู้เช่าพิจารณาว่าจะเช่าทรัพย์สินต่อไปหรือไม่
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

หมายเหตุ: *บริษัทจัดการมีความเห็นว่าข้อตกลงการซื้อทรัพย์สินในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีบวกด้วย
ร้อยละ 2.5 ของทรัพย์สินดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจาก (1) ทรัพย์สินที่กองทุนจะซื้อเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนรวมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง (2) ราคาในการเข้าซื้อจะอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และ (3) การ
บวกเพิ่มร้อยละ 2.5 เป็นส่วนต่างที่ไม่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการ 

 

3.6.3  สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการ 

ผู้รับสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม” 
หรือ “ผู้รับสัญญา”) 

ผู้ให้สัญญา บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ERAWAN” หรือ “ผู้ให้
สัญญา”) 

การประกันรายได้คา่เชา่ให้แก่
กองทุนรวม 

ERAWAN ตกลงจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีจําเป็นแก่บริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ในการชําระส่วนต่างรายได้ค่าเชา่
ขั้นต่ําที่ บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดจะต้องชําระให้แก่
กองทุนรวมภายใต้สัญญาเช่าระหว่างบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้นท์ จํากัดกับกองทุนรวม โดยหากบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
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เม้นท์ จํากัด ไม่สามารถชําระส่วนต่างรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําดังกล่าว
ได้ ERAWAN จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด  

การดาํรงสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม 

ERAWAN ตกลงจะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ตามจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และ 
ERAWAN ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ 
บนหน่วยลงทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หน่วย
ลงทุนเริ่มมีการซื้อขายวันแรก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
กองทุนรวม ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการจําหน่าย จ่าย โอน ให้แก่บริษัทย่อย
ของERAWAN ที่ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายของบริษัทนั้น และ
การจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าวกับสถาบันการเงินซึ่งให้กู้ยืมเงินแก่ 
ERAWAN เพื่อเป็นประกันการชําระหนี้ 

การถือหุ้นและดาํรงสัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้นท์ จํากัด 

ERAWAN ตกลงที่จะถือหุ้นและดํารงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99.99 ตลอดระยะเวลาที่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ 
จํากัด เป็นผู้เช่าโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ/หรือ โรงแรมไอบิส พัทยา
จากกองทุนรวมเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินกิจการโรงแรมตาม
สัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้นท์ จํากัด 
ERAWAN จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในหุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอื่นใด อันมี
ผลทําให้หุ้นของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด และหรือ
อํานาจการจัดการงานของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด 
ตกไปอยู่กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากกองทุนรวมก่อน เว้นแต่เป็นการจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นของ
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ให้แก่บริษัทในกลุ่มของ 
ERAWAN 

สิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินของ 
ERAWAN  

ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ ERAWAN จดทะเบียนโอนโรงแรมไอบิส 
ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา ให้แก่กองทุนรวมหาก ERAWAN 
ประสงค์ที่จะขายโรงแรมไอบิสของ ERAWAN ที่ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทย หรือนําโรงแรมดังกล่าวออกให้เช่าในระยะยาว ERAWAN จะ
เสนอที่จะขายหรือให้เช่าโรงแรมดังกล่าว ให้แก่กองทุนรวมหรือ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( Real Estate 
Investment Trust: REIT) ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม (ใน
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กรณีที่มีการแปลงสภาพ) โดย  
(ก) ERAWAN จะต้องบอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษรซึ่งหนังสือบอกกล่าวข้อเสนอจะต้องระบุถึง
รายละเอียดของโรงแรมที่จะขายหรือให้เช่า ทั้งนี้  ต้องรวมถึง
ช่วงราคาด้วย 

(ข) ระยะเวลาและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ ERAWAN ได้
แจ้งกับทางกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเป็น
ดังต่อไปนี้  

 กองทุนรวมจะต้องแจ้งความประสงค์ในการลงทุนหรือ
ตอบปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลา 30 
วันนับจากวันท่ีได้รับข้อเสนอหรือภายในระยะเวลาอื่นที่
คู่สัญญาตกลงกัน  

 กองทุนรวมจะต้องดําเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากผู้
ถือหน่วยภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับ
ข้อเสนอหรือภายในระยะเวลาอื่นท่ีคู่สัญญาตกลงกัน 

 กองทุนรวมจะต้องดําเนินการทําธุรกรรมซื้อหรือเช่าให้
เสร็จสิ้นภายใน 90 วันหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือ
หน่วยหรือ ภายใน 150 วันหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจาก 
ERAWAN หรือภายในระยะเวลาอื่นท่ีคู่สัญญาตกลงกัน 

 ERAWAN จะต้องดําเนินการให้ได้รับการอนุมัติที่
เกี่ยวข้องก่อนการทําธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้น 

(ค) ถ้ากองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้
เสร็จส้ินได้ภายในระยะเวลาใดๆ ที่กําหนดข้างต้น ให้ถือว่า
กองทุนรวมสละสิทธิในการซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่ ERAWAN 
เสนอต่อกองทุนรวมในคราวนั้นๆ 
ในการนี้ ERAWAN สามารถทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นต่อไปได้ 
ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่าเงื่อนไขที่เสนอให้แก่
กองทุนรวม อย่างไรก็ดี หากธุรกรรมดังกล่าวจะทําภายหลัง
จาก 150 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถ
ดําเนินการทําธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ ERAWAN สามารถเข้าทาํ
ธุรกรรมกับบุคคลอื่นภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ 

(ง) หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน คู่สัญญาจะร่วมมือกันใน
การดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(จ) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่อยู่ในสถานะที่จะลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้เนื่องมาจากข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย ให้ถือว่า
กองทุนรวมสละสิทธิในการซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่ ERAWAN 
เสนอต่อกองทุนรวมในคราวนั้นๆ 

สิทธิของ ERAWAN ในการเช่า
ทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีความประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
กองทุนรวมตกลงให้สิทธิ ERAWANและ/หรือบริษัทในเครือที่จะเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น โดยกองทุนรวมจะต้องบอกกล่าว
ให้ ERAWAN และ/หรือบริษัทในเครือทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และหนังสือบอกกล่าวข้อเสนอจะต้องระบุถึงรายละเอียดของข้อ
สัญญาในการเช่าทรัพย์สินรวมถึงค่าเช่าด้วย ทั้งนี้ กองทุนรวม
จะต้องมีความสามารถและได้รับการอนุญาตใดๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การลงทุนดังกล่าว 
หากกองทุนรวมและ ERAWAN และ/หรือบริษัทในเครือไม่สามารถ
ทําความตกลงเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้เสร็จส้ินได้
ภายในระยะเวลา 120 วันหลังจากวันที่ ERAWAN และ/หรือบริษัท
ในเครือได้รับข้อเสนอจากกองทุนรวม (หรือระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญา
จะตกลงกัน) กองทุนรวมสามารถทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นต่อไปได้ 
แต่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่า  

 

3.7 จุดเด่นในการลงทุน  

(ก) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกตั้งอยู่ในท าเลแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของ
ประเทศไทย  

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตั้งอยู่ที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และหาดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้งสองแห่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้หลายล้านคนต่อปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.3 
ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก) 

(ข) เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพทั้งด้านผลประกอบการและการให้บริการ 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้แก่ โรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา  
เป็นโรงแรมชั้นประหยัดชั้นนําของประเทศไทยที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งอัตราค่าห้องพักเฉล่ีย และอัตรา
การเข้าพักเฉล่ียตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการ และโรงแรมทั้งสองแห่งยังได้รับรางวัล Trip Advisor 
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Certificate of Excellence for the Year 2012 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทาง TripAdvisor หนึ่งในผู้ให้
บริการข้อมูลและเป็นส่ือกลางด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่ สุดในโลกได้มอบให้แก่โรงแรม 
ร้านอาหาร หรือสถานท่ีท่องเที่ยวที่ได้จํานวนโหวตในรอบปีที่ผ่านมาจากผู้ใช้เป็นจํานวนมากกว่า
จํานวนขั้นต่ําที่กําหนด และคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการโหวตโดยผู้ใช้เว็บไซต์อยู่ในระดับที่
ดีมาก กล่าวคือได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 โดยในปี พ.ศ. 2555 มี
โรงแรมจากทั่วโลกที่อยู่บนเว็บไซต์เพียงร้อยละ 10 ที่ได้รับรางวัลนี้ทั้งนี้ TripAdvisorมีจํานวนผู้
เยี่ยมชมเว็บไซตท์ี่มี IP Address ไม่ซ้ํากัน (Unique Visitors) ต่อเดือนมากกว่า 60 ล้านผู้เยี่ยมชม 
ซึ่งถือเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

(ค) เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีฐานลูกค้ากว้างขวาง 

โรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็นโรงแรมชั้นประหยัดที่มุ่งเน้นการทําตลาดใน
กลุ่มลูกค้าระดับกลางซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ (เมื่อเทียบกับระดับบน หรือระดับหรูหรา) โดยฐาน
ลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการเติบโตสูงสุดในขณะน้ีเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง (โดยเฉพาะประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เป็นตลาดสําคัญของประเทศไทย) และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่วนใหญ่
เลือกเข้าพักในโรงแรมระดับกลาง หรือชั้นประหยัดมากกว่าโรงแรมระดับบน การลงทุนในโรงแรม
ทั้งสองจึงเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีจํานวนมากและมีศักยภาพในการเติบโต และใน
ขณะเดียวกันมีความเส่ียงต่อความผันผวนต่อสภาพเศรษฐกิจที่น้อยกว่าโรงแรมระดับอื่นๆ 

(ง) ทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรกมีการบริหารในมาตรฐานสากลและอยู่ภายใต้
แบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียง 

โรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา จะดําเนินงานภายใต้แบรนด์ไอบิสซึ่งเป็นแบรนด์
โรงแรมชั้นประหยัดของแอคคอร์  โดยแอคคอร์เป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมชั้นนําของ
โลกซึ่งมีประสบการณ์ในการดําเนินงานมากว่า 45 ปีโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   
แอคคอร์บริหารโรงแรมทั่วทุกมุมโลกใน 92 ประเทศกว่า 3,500 โรงแรม ทั้งโรงแรมระดับบน 
ระดับกลาง และชั้นประหยัด  

แบรนดไ์อบิสถือเป็นหน่ึงในแบรนดสํ์าหรับโรงแรมชั้นประหยัดที่เป็นท่ีรู้จักและได้รับความไว้วางใจ
จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดของกลุ่มแอคคอร์ ดังจะเห็นได้จากรางวัล
ต่างๆ ท่ีได้รับเช่น Best Budget Hotel Brand ปี พ.ศ. 2555 จาก TTG ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอ
ข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับโลก มอบให้แก่กลุ่มโรงแรมที่ได้รับคะแนนโหวต
สูงสุดจากกลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรม เช่น บริษัททัวร์และที่ปรึกษาด้าน
การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยปัจจุบันแอคคอร์บริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ไอบิสเป็นจํานวนกว่า 1,000 
โรงแรมทั่วโลก 

ดังนั้น บริษัทจัดการมั่นใจว่าโรงแรมทั้ง 2 แห่งภายใต้แบรนด์ไอบิสจะสามารถดําเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายการตลาด การประชาสัมพันธ์และระบบการจองห้องพักในระดับ
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สากลที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลก และผ่านการให้บริการอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างดีในกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานและคุณภาพในการบริการที่ลูกค้าจะ
ได้รับจากโรงแรมภายใต้แบรนด์ไอบิสจะเป็นจุดขายสําคัญที่ทําให้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกมีความโดดเด่นและได้เปรียบอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับโรงแรมชั้นประหยัดทั่วไปใน
ประเทศไทย(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอคคอร์ในหัวข้อ 21) 

(จ) เป็นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมชั้นประหยัดที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตสูง 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย 
โดยนักท่องเที่ยวจากทั้งสามประเทศนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่สําคัญต่อประเทศไทยดังจะเห็นได้
จากอัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 
พ.ศ.2554 อยู่ในระดับที่สูงมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 34 ร้อยละ 30 และร้อยละ 68 ตามลําดับ และมี
แนวโน้มทีจ่ะขยายตัวมากขึ้นในอนาคตนอกจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วนักท่องเที่ยว
ไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
จากรัฐบาลอย่างจริงจังในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จะเลือกพักในโรงแรมชั้น
ประหยัด หรือระดับกลางมากกว่าโรงแรมระดับบนซึ่งสภาวะดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เนื่องจากโรงแรมทั้งสองตั้งอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อีกทั้ง ยังเป็นโรงแรมชั้นประหยัด ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
นักท่องเที่ยวจากประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีการใช้จ่ายต่อหัวค่อนข้างจํากัด และนักท่องเที่ยวไทย 

(ฉ) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนครั้งแรกประกอบด้วยโครงการมากกว่า 1 โครงการตามหลักการ
กระจายความเส่ียงซึง่จะสามารถชว่ยลดความเส่ียงจากปัจจัยเชิงลบท่ีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจาก
กรณีที่ทรัพย์สินใดทรัพย์สินหน่ึงเกิดความเสียหายขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งอาจ
ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินใดทรัพย์สินหน่ึงตามที่ประมาณการไว้  

ดังนั้น การลงทุนในสองโครงการที่มีทําเลแตกต่างกัน จึงช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผลการ
ดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นสําคัญ  นอกจากนี้ การที่โรงแรมไอบิส ป่าตอง และ
โรงแรมไอบิส พัทยาตั้งอยู่ ในทําเลที่ต่างกันส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีความแตกต่างกันด้วย 
ตัวอย่างเช่น โรงแรมไอบิส พัทยา ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จะมีสัดส่วนลูกค้าชาวไทยมากกว่า
โรงแรมไอบิส ป่าตอง โดยสัดส่วนของสัญชาติของผู้เข้าพัก 5 อันดับแรกตามสัดส่วนรายได้ค่า
ห้องพักของปี พ.ศ. 2555 ของโรงแรมไอบิส พัทยา จะมาจากประเทศ 1.รัสเซีย 2.ไทย 3.อินเดีย 4.
ฮ่องกง และ 5.อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ตามลําดับ ขณะที่โรงแรมไอบิส ป่าตองมีสัดส่วนของ
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สัญชาติของผู้เข้าพัก 5 อันดับแรกตามสัดส่วนรายได้ค่าห้องพักของปี พ .ศ.2555 จะมาจาก
ประเทศ 1.รัสเซีย 2.อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 3.ออสเตรเลีย 4.เกาหลี และ 5.ไทย ตามลําดับ 

แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ค่าห้องพักตามประเทศของลูกค้าในปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ
ของโรงแรมนั้นๆ) 

 
ที่มา: ERAWAN 
 

ในขณะเดียวกัน การที่ทั้งสองโรงแรมตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีฤดูการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกัน (จังหวัด
ภูเก็ตจะเผชิญกับมรสุมในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ภาคใต้ฝ่ัง
ทะเลอันดามัน ในขณะที่เมืองพัทยาจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมที่ไม่ค่อยรุนแรงนักเมื่อเทียบ
กับจังหวัดภูเก็ต) จะช่วยลดปัญหาการชะลอตัวของจาํนวนนักท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นจากสภาวะอากาศ
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งส่งผลให้รายได้ของกองทุนรวมมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหน่ึงเพียงแห่งเดียว 

(ช) มีการลดความเสี่ยงของผลตอบแทนผ่านค่าเช่าคงที่และการรับประกันรายได้ขั้นต่ า 

จากโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าคงที่จากบริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า (นอกจากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ซึ่งค่า
เช่าคงที่ดังกล่าวจะช่วยให้กองทุนรวมมีรายได้ที่แน่นอนและสม่ําเสมอ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่า
เช่าคงที่เพิ่มเติมในหัวข้อ 3.4.2 ซึ่งบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด จะต้องชําระให้แก่
กองทุนรวม) 

อีกทั้ง ในช่วง 4 ปีแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
ERAWAN ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําที่กองทุนรวมจะได้รับจากบริษัท เอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์จํากัด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.4.5 การรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําจากผู้
รับประกันรายได้ของกองทุนรวม)ซึ่งกระบวนการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําดังกล่าวเป็นการ
เพิ่มความแน่นอนในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แม้ว่าผลประกอบการที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 
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(ซ) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยเพิ่มเติมผ่านการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

นอกเหนือไปจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับในรูปแบบของเงินปันผลที่เกิดขึ้น
จากค่าเช่าที่กองทุนรวมได้รับจากการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้แก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์
จํากัด แล้ว กองทุนรวมมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านการ
จําหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 

โดยนอกเหนือไปจากการพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สินในกรณีที่กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการได้รับ
ข้อเสนอที่น่าพอใจจากบุคคลอื่นแล้ว กองทุนรวมมีนโยบายในการเปิดให้บุคคลภายนอกทําการ
ประมูลทรัพย์สินของกองทุนรวมในทุกๆ รอบ 5 ปีนับจากวันที่กองทุนรวมได้ทําการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก และในการประมูลแต่ละครั้งจะทําการกําหนด
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่กองทุนรวมจะไม่จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปหากผลตอบแทนที่จะได้
จากการประมูลต่ํากว่าผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดขึ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.4.6การ
ประมูลทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก) 

ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกรวมถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทําเลที่ดีของ
ชายหาดพัทยาและชายหาดป่าตอง โอกาสที่มูลค่าที่ดินดังกล่าวและมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สินท่ี
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นในอนาคตภายใต้สถานการณ์ปกตินั้นมีอยู่ค่อนข้างสูง 
ซึ่งกลไกในการประมูลทรัพย์สินท่ีกล่าวมาข้างต้นจะช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม โดยที่กองทุนรวมจะทําการแจกจ่ายผลกําไรที่ได้รับจากการประมูล
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในโครงการและตามข้อกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(ฌ) กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
การลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมอื่นเพิ่มเติมหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกเสร็จส้ิน ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะมีผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาวเนื่องจาก
ขนาดของกองทุนรวมที่ใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคล่องมาก
ขึ้น และในขณะเดียวกันการท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเป็นการช่วยกระจายความ
เส่ียงให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปในตัว 

อีกทั้ง กองทุนรวมได้รับสิทธิ จาก ERAWAN ในการลงทุนในโรงแรมเครือไอบิสที่ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยที่ ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคต 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่วันท่ีมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม  

โดย ณ ปัจจุบัน โรงแรมไอบิสที่ ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองที่
นอกเหนือจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีอยู่ทั้งส้ิน 7 แห่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในทําเล
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ที่มีศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สมุย และหัวหิน โดยมีจํานวน
ห้องรวมกว่า 1,500 ห้อง 

 

3.8 การประกันภัยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

กรมธรรม์ประกันภัยที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งปัจจุบัน ERAWAN เป็น
ผู้เอาประกันมีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี้ 

(ก) การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks Insurance)  

โรงแรมไอบิส ป่าตอง– บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด  เป็นผู้รับประกันภัยหลัก
เพื่อประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 292,000,000 บาท ซึ่งคุ้มครองทรัพย์สินประเภท 
ส่ิงปลูกสร้าง อาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ 
ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ  (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดิน)ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยERAWANและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้
เอาประกันภัย และเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ 

โรงแรมไอบิส พัทยา– บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์  จํากัด เป็นผู้รับประกันภัยหลัก
เพื่อประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 255,000,000 บาท ซึ่งคุ้มครองทรัพย์สินประเภท 
ส่ิงปลูกสร้าง อาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ 
ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ  (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดิน)ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยERAWANและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้
เอาประกันภัย และเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ 

(ข) การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

โรงแรมไอบิส ป่าตอง– บริษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จํากัด เป็นผู้รับประกันภัยสําหรับความ
บาดเจ็บร่างกายและเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท 
ตลอดระยะเวลาประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556โดยมี ERAWAN และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้ชําระ
ค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียต่อบุคคลภายนอกผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้กับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่า



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 85 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

วงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นวงเงินที่น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครอง
ความบาดเจ็บและเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก 

โรงแรมไอบิส พัทยา–บริษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จํากัด เป็นผู้รับประกันภัยสําหรับความ
บาดเจ็บร่างกายและเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท 
ตลอดระยะเวลาประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี ERAWAN และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้ชําระ
ค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้กับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่า
วงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นวงเงินที่น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครอง
ความบาดเจ็บและเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก 

(ค) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

โรงแรมไอบิส ป่าตอง–บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัดเป็นผู้รับประกันภัยหลัก
เพื่อชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายกับทรัพย์สินที่เอาประกันในวงเงิน 212,100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย ERAWAN และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้
เอาประกันภัย และเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้กับผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการชดเชย
ความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื่องจากหากเกิด
ความเสียหายแก่โรงแรมทั้งหมดระยะเวลาในการก่อสร้างโรงแรมใหม่ทั้งหมดไม่น่าจะเกิน 24 
เดือน 

โรงแรมไอบิส พัทยา–บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์  จํากัดเป็นผู้รับประกันภัยหลักเพือ่
ชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับ
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันในวงเงิน 156,090,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 ถึงวันที่31 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยERAWAN และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เอาประกันภัย 
และเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอา
ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการชดเชยความ
เสียหายจากการสูญเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื่องจากหากเกิดความ
เสียหายแก่โรงแรมทั้งหมด ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงแรมใหม่ทั้งหมดไม่น่าจะเกิน 24 เดือน 

(ง) การประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 

ERAWAN ได้จัดให้มีการทําประกันภัยคุ้มครองภัยที่เกิดจากการก่อการร้ายตามเงื่อนไขที่ระบุใน
กรมธรรม์ของทุกทรัพย์สิน โดยมีบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน เพื่อ
คุ้มครองอสังหาริมทรัพย์ทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของERAWANซึ่งครอบคลุมความ
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เสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียรายได้กรณีธุรกิจหยุดชะงักเมื่อทรัพย์สินเสียหายจากภัย
ดังกล่าว ท้ังนี้ได้กําหนดวงเงินชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินและ/หรือความเสียหายทั้งหมดต่อ
ครั้งและต่อปีไม่เกิน 250,000,000 บาท  โดยมีระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

3.9 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ /หรือสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่มีคุณภาพ 

นอกไปจากนี้ กองทุนรวมได้รับสิทธิ จาก ERAWAN ในการลงทุนในโรงแรมเครือไอบิสที่ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยที่ ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคต ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม กล่าวคือ ในระยะเวลา 5 ปีดังกล่าวหาก 
ERAWAN มีความประสงค์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าของโรงแรมเครือไอบิสในประเทศไทย 
ERAWAN จะต้องเสนอโอกาสในการลงทุนดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม 

อย่างไรก็ตาม ถ้ากองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้เสร็จส้ินได้ภายในระยะเวลา
150 วันหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจาก ERAWAN หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่า
กองทุนรวมสละสิทธิในการลงทุนทั้งนี้ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ี ERAWAN เสนอต่อกองทุนรวม 

ในคราวนั้นๆในการน้ี ERAWAN สามารถทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือ
ดีกว่าเงื่อนไขที่เสนอให้แก่กองทุนรวม อย่างไรก็ดี หากธุรกรรมดังกล่าวจะทําภายหลังจาก 150 วันนับแต่
วันที่กองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้เสร็จส้ินได้ERAWAN สามารถเข้าทํา
ธุรกรรมกับบุคคลอื่นภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า หรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนใน
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื่นใด ตามที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะ
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

3.10 ความเสี่ยงในการลงทุน 
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การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ
ฉบับนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเส่ียงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ก่อนตัดสินใจในการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวม
หรือราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปัจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้แล้วยังอาจ
มีปัจจัยความเส่ียงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะน้ีหรือเป็นความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาใน
ขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสําคัญ แต่ความเส่ียงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญต่อไปในอนาคต 
ความเส่ียงทั้งหลายที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้และความเส่ียงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการในการป้องกันความเส่ียง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นคํารับรองของกองทุนรวมว่า 
กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเส่ียงตามที่กําหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือ
เป็นข้อยืนยันว่าความเส่ียงต่างๆ ตามที่ระบุในโครงการฉบับนี้จะลดลงหรือทําให้หมดไป ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเส่ียงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของกองทุนรวม 

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” 
“ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ 
แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม 
นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทจัดการ
กองทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือบุคคลใดๆ มิได้เป็นการรับรอง
ความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต
ดังกล่าว อีกทั้งมิได้เป็นการรับประกันและ/หรือรับรองว่าผลการดําเนินงานจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะ
เป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

ข้อมูลในส่วนน้ีที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมมา
จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยหรือจากส่ิงพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่
กองทุนรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่
ควรคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะส้ัน นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของ
หน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดต่ําลงหรือสูงขึ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์
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จะซื้อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากสัญญา  

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าทําสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินที่มีทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์สัญญาให้เช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สัญญาตกลงกระทําการ และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม และดําเนินการใดๆ เพื่อให้ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา 

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ 
อันเป็นเหตุแห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี้ แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ตามทีก่องทุนรวมชําระราคาไปแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ
ของกองทุนรวมตามข้อกําหนดในสัญญา หรือคู่สัญญาอาจปฏิเสธไม่ชําระค่าเสียหายตามที่
กองทุนรวมเรียกร้อง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจต้องนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดย
การฟ้องร้องต่อศาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้
ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะได้รับชดเชย 
เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากนี้ ผลแห่งคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ศาลที่
เกี่ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับ
ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้  

2) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเนื่องจากแม้ว่ากองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที่
คุ้มครองความเส่ียงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นความสูญเสียจากสงคราม(หรือแม้ว่ากองทุน
รวมสามารถจัดหาประกันภัยแต่อัตราเบี้ยประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
กองทุนรวมอาจได้รับ) หรือกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในกรมธรรม์
ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความ
เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม 
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กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวม
อาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยประเภท
ดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ภายใต้การ
ประกันภัยในกรมธรรม์ต่างๆ ตามแนวทางที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 3.8การประกันภัยของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

3)   ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากบริษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดตามสัญญาเช่าจะเป็น
ที่มาของรายได้หลักเพียงแห่งเดียวของกองทุนรวม รายได้ของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบ
โดยตรงหากบริษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดมีปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระค่าเช่า หรือบริษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ไม่ชําระค่าเช่า 
หรือบริษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ยอมยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนดและกองทุน
รวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนบริษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดได้ 

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้จัดให้มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําเป็นระยะเวลา 4ปีเพื่อ
ป้องกันผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งกองทุนรวมสามารถใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าที่มีอยู่กับ
บริษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ในกรณีที่บริษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ทํา
ผิดสัญญาและสามารถนําทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนมาให้ผู้อื่นเช่าหรือขายทอดตลาดได้ 

นอกจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ํา กองทุนรวมมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ซึ่งเป็นหน้าที่ที่บริษัท เอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์จํากัด จะต้องปฏิบัติตามภายใต้สัญญาเช่าในฐานะผู้เช่า เช่น บริษัท เอราวัณ โก
รท เมเนจเม้นท์จํากัด จะไม่ให้กู้หรือให้สินเชื่อใดๆ แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการให้กู้แก่ผู้
ถือหุ้นหรือกองทุนรวมที่จะไม่กระทบกับความสามารถในการชําระค่าเช่า และบริษัท เอราวัณ 
โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด จะไม่เข้าค้ําประกันบุคคลใดๆ เว้นแต่ เป็นการดําเนินการตามปกติ
วิสัยของธุรกิจ หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากกองทุนรวม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.6 สรุป
สาระสําคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง) 

4)  ความเสี่ยงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ า 

ถึงแม้ว่ากองทุนรวมจะได้รับการประกันค่าเช่าขั้นต่ําตลอดระยะเวลา 4 ปีแรกของการลงทุน ตาม
รายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ 3.4.5การรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําจากผู้รับประกันรายได้ของ
กองทุนรวม ERAWAN ซึ่งเป็นผู้รับประกันรายได้มิได้จัดให้มีหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
พาณิชย์หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมตามจํานวนและระยะเวลาที่ผู้รับประกัน
รายได้ได้รับประกันไว้ ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในกรณีที่ ERAWAN ประสบปัญหาทาง
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การเงินและไม่สามารถให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์
จํากัด ในการชําระค่าเช่าขั้นต่ําที่ได้รับประกันไว้ให้แก่กองทุนรวมได้ 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจัดการได้วิเคราะห์งบการเงินของ ERAWAN (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก) และมีความเห็นว่าผู้รับประกันค่าเช่าขั้นต่ํามีฐานะทางการเงินที่มั่นคงพอที่จะปฏิบัติ
ตามการประกันได้ 

5)  ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ผู้เช่าจะรับโอนหรือดําเนินกิจการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม หากผู้เช่าไม่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงแรมหรือใบอนุญาตเปิด
โรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทํา
ให้ผู้เช่าไม่สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ทั้งนี้ อาจเป็นผลให้ผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่ากับกองทุนรวมได้ 

การท่ีผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่ากับกองทุนรวมได้จะเป็น
เหตุเลิกสัญญา โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ และกองทุนรวมจะมีสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสัญญา อนึ่ง จนกว่ากองทุนรวมจะดําเนินการ
หาคู่สัญญารายใหม่แทนผู้เช่าและสามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ได้สําเร็จ กระแส
รายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม 

6)  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในโครงการ 
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการชําระหนี้ของคู่สัญญาที่เกี่ ยวข้องซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ 
กองทุนรวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว เช่น การป้องกัน
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือการขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการใดๆ ดังกล่าว กองทุนรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

อย่างไรก็ดี ความเส่ียงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานค่อนข้างต่ํา เนื่องจากกองทุน
รวมไม่สามารถกู้ยืมเงินได้มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 
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7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั้งแรก และผู้เช่าประกอบกิจการโรงแรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม 

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทเอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์จํากัดในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับบุคคล
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นยังอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ERAWAN ซึ่งเดิมถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก และเป็นบริษัทแม่ของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด มี
ธุรกิจหลักคือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2555 ERAWAN เป็น
เจ้าของโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วจํานวน 16 โรงแรม และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือตกแต่ง
เป็นจํานวน 2โรงแรม (รวมโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา) 

อย่างไรก็ตาม โรงแรมต่างๆ ท่ี ERAWAN เป็นเจ้าของนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ทําเลที่ตั้ง ราคา การให้บริการ สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ส่ิงอํานวยความสะดวก และขนาด
ของห้องพัก ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเข้าใช้บริการของแขกผู้มาพัก ลูกค้าจึงเป็น
ผู้กําหนดและตัดสินใจที่จะเลือกเข้าพักอาศัยในโรงแรมที่ตรงกับความต้องการของตนเองเป็นหลัก 
จึงทําให้โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวลดลง 

ตัวอย่างเช่น โรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตั้งอยู่ใกล้กับ
โรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์ พัทยา ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ERAWAN และไม่ได้จําหน่ายให้แก่กองทุน
รวม ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบแก่กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากโรงแรมไอบิส พัทยา 
เป็นโรงแรมชั้นประหยัดที่มีค่าห้องพักเฉล่ียที่ต่ํากว่าโรงแรมระดับกลาง เช่น โรงแรม ฮอลลิเด ย์ 
อินน์ พัทยา เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันหนึ่งในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกคือ 
โรงแรมไอบิส ป่าตอง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับโรงแรมไอบิส กะตะ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ERAWAN และไม่ได้จําหน่ายให้แก่กองทุนรวม โดยแม้ว่าทั้งสองโรงแรมจะเป็นโรงแรมชั้ น
ประหยัดภายใต้แบรนด์ไอบิสที่มีมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน แต่โรงแรมทั้งสองแห่งตั้งอยู่คน
ละชายหาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างกัน โดยหาดป่าตองจะมีความคึกคักมากกว่าหาดกะตะ 
ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของสองโรงแรมจึงแตกต่างกัน 

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจหลักของ ERAWAN คือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ในอนาคต ERAWAN 
อาจพัฒนาโรงแรมชั้นประหยัดและบริหารจัดการเอง หรือใช้แบรนด์โรงแรมชั้นประหยัดอื่นซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทุนรวมและ ERAWAN ดังนั้น บริษัทจัดการจึง
ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไม่ขัดแย้งหรือด้อยกว่าผลประโยชน์ของ 
ERAWAN ในสถานการณ์ดังกล่าว 
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8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารโรงแรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด จะว่าจ้างแอคคอร์ให้เป็นผู้บริหารโรงแรม โดยแอคคอร์
เองมีธุรกิจหลักในการบริหารโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นที่อาจเป็นคู่แข่งทางตรงหรือ
ทางอ้อมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ .ศ.2555 
แอคคอร์เป็นผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทยทั้งหมดจํานวน 56 โรงแรม (รวมโรงแรมไอบิส ป่าตอง 
และโรงแรมไอบิส พัทยา)  

อย่างไรก็ดี โรงแรมที่แอคคอร์รับจ้างบริหารนั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําเลที่ตั้ง 
ราคา การให้บริการ สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ส่ิงอํานวยความสะดวก และขนาดของห้องพัก 
ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเข้าใช้บริการของแขกผู้มาพัก ลูกค้าจึงเป็นผู้กําหนด
และตัดสินใจที่จะเลือกเข้าพักอาศัยในโรงแรมที่ตรงกับความต้องการของตนเองเป็นหลัก จึงทําให้
โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวลดลง  

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจหลักของแอคคอร์คือการรับจ้างบริหารโรงแรม ในอนาคตแอคคอร์อาจรับจ้าง
บริหารโรงแรมไอบิสที่มิได้มี ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีที่ตัง้อยูใ่กล้เคียงกับทรัพย์สินท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม
และแอคคอร์ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไม่
ขัดแย้งหรือด้อยกว่าผลประโยชน์ของแอคคอร์ในสถานการณ์ดังกล่าว 

9) ความเสี่ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดค ารับรองของ ERAWAN เกี่ยวกับสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีกองทุนรวมเข้ารับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนครั้งแรก  
ERAWAN จะรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเกิดจากการผิดคํารับรอง
ของ ERAWAN เกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย์ เป็นจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 2.5 ของราคาขาย
อสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง (ซึ่งเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 23.90 ล้านบาท และไม่เกิน 20.79 ล้านบาท 
สําหรับโรงแรมไอบิส ป่าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา)ภายหลังหักค่าสินไหมทดแทนใดๆ ท่ีกองทุน
รวมได้รับจากบริษัทประกันภัยแล้ว   ซึ่งเป็นการจํากัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายบนทรัพย์สินที่เกิดจากการผิดคํารับรองเกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
ยังมีความเส่ียงจากการตรวจพบความเสียหายเกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย์ภายหลังการครบ
กําหนดระยะเวลาที่ ERAWAN ตกลงจะรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ดี จากการสํารวจสภาพทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกและการศึกษารายงานตรวจสอบสภาพอาคารประจําปี พ.ศ. 
2554 ที่จัดทําโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัทจัดการมี
ความเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงดังนั้น วงเงินที่จะได้รับจาก 
ERAWAN น่าจะเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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ในขณะเดียวกัน บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด จะทําการเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมรับ
โอนกรรมสิทธิ์มาในครั้งแรกและมีหน้าที่ชําระค่าเช่าให้กับกองทุนรวม ดังนั้น ผู้เช่าจึงมีหน้าที่บํารุง
ดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมให้อยูใ่นสภาพดีเพื่อให้สามารถจัดหาผลประโยชน์และชําระคา่
เช่าให้กับกองทุนรวมได้ นอกจากนี้ ในช่วง 4 ปีแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สิน 
ERAWAN ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําที่กองทุนรวมจะได้รับจากบริษัท เอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากัด ดังนั้น หากมีความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมจะยังคงได้รับค่ารายได้เช่าขั้นต่ําตามการ
ประกันรายได้ 

ทั้งนี้ การกําหนดความเสียหายอันเกิดจากผิดคํารับรองเอาไว้ล่วงหน้านั้นสามารถกระทําได้ตาม
กฎหมาย และมีการปฏิบัติโดยทั่วไปในการซื้อขายทรัพย์สิน ดังเช่นกรณีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ าควอลิตี้  เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่มีการกําหนดวงเงินสูงสุดที่ผู้ขายจะชดใช้
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแก่ผู้ซื้อในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การท่ีคํารับรองของผู้ขายตามที่กําหนดในสัญญาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริง  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหารโรงแรม 

เมื่อระยะเวลาประกันรายได้ส้ินสุดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับนั้นจะขึ้ นอยู่กับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งสําหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน
ครั้งแรกนั้นบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดจะให้แอคคอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินดังกล่าว
โดยแอคคอร์จะมีหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรกตามที่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดจะมอบหมายให้รวมถึงการร่วมกําหนด
นโยบายการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าวดังนั้น การบริหารจัดการทรัพย์สินของแอคคอร์
จะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งมีผลกระทบต่อ
รายได้ค่าเช่าของกองทุนรวม 

นอกจากนี้หากแอคคอร์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารทรัพย์สินเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด อาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทําหน้าที่บริหาร
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของแอคคอร์ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ กองทุนรวมสามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากับบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ในกรณีท่ี
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด เป็นต้นเหตุทําให้สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกกับแอคคอร์ส้ินสุดลงก่อนวันหมดอายุสัญญาบริหาร
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อสังหาริมทรัพย์(และไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด) และสามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ได้ 

2) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน   

กองทุนรวมมีความเส่ียงในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งทําให้กองทุนรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
ได้ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน 
หรือได้รับค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าที่กองทุนรวมใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน 
ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนทีjผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณ
การไว้ทั้งในส่วนของเงินปันผลและเงินลดทุน  

ในส่วนของข้อมูลเท่าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้ในเบื้องต้นพบว่าที่ตั้งของทรัพย์สิน
ของกองทุนที่จะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่
สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเป็นนโยบายและความ
จําเป็นในการใช้พื้นที่ของรัฐบาลในเวลานั้น 

3) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนมีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

นอกจากนี้ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่น 
ปัจจัยทางการเมือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดที่จะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ทําให้มีการ
แข่งขันสูงขึ้น 

5) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงให้ปลอดภัย ดูใหม่ 
ทันสมัย และสอดคล้องกับความพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดําเนินงานมากนัก ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพื่อ
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เปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นการเปล่ียนแปลงงานระบบ
ที่สําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามระยะเวลาที่ผู้บริหารทรัพย์ สินหรือผู้เช่าหรือกองทุนรวมเห็นว่า
เหมาะสม และซึ่งโดยปกติจะไม่มีการหยุดการดําเนินการของกิจการในระหว่างช่วงการปรับปรุง
นั้นๆ อย่างไรก็ดี การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนๆ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน
รวมในส่วนท่ีถูกปรับปรุง 

ทั้งนี้ ท่ีผ่านมาทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมกีารบํารุงรักษาสม่ําเสมอเป็นประจาํทุก
ปี โดยโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยามีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบํารุงรักษาเฉล่ีย
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 –  พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 3.22 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท ต่อปี ตามลําดับ 
ดังนั้น ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจึงได้รับการดูแลและปรับปรุงเป็นอย่างดีและมี
ศักยภาพพร้อมใช้งาน และทางผู้เช่าทรัพย์สินมีนโยบายในการตั้งสํารองค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษา
และซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซื้อหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในอัตราร้อยละ 4 ของรายได้ทั้งหมดจากการประกอบกิจการโรงแรมในทุกๆ ปี จึง
ช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดําเนินธุรกิจของทั้งสอง
โรงแรมหากมีการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ เนื่องจากมีการบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํา
ทุกป ี

6) ความเสี่ยงจากการลดลงของนักท่องเที่ยว 

การดําเนินกิจการของผู้เชา่และผู้บริหารทรัพย์สินอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ 
ที่ลดความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลัก
ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบดังกล่าวอาจ
รวมถึงการเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของค่าเงิน
บาท มุมมองที่เป็นทางลบของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อ
วินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเส่ียงเกี่ยวกับอธิปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศไทยด้วย ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุน
รวมด้วย 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ลงทุน 

1) ความเสี่ยงในการเข้าออกสู่ทางสาธารณะของโรงแรมไอบิส พัทยา 

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยานั้นไม่ได้อยู่ติดกับทางสาธารณะ ในปัจจุบันการเข้าออก
จากโรงแรมไอบิส พัทยา สู่ถนนที่เป็นทางสาธารณะจะต้องกระทําผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ ERAWAN  ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง ERAWAN และ
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กองทุนรวม ERAWAN จะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบนท่ีดินโฉนดเลขที่ 174204 ในวันที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อให้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา และผู้พักอาศัยบน
ที่ดินใช้ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทาง
สาธารณะในเรื่องทางเดินและทางรถยนต์ได้ โดยภาระจํายอมดังกล่าวจะไม่มีกําหนดเวลา   

ทั้งนี้ กองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่าในทางปฏิบัติ ERAWAN หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 174204 จาก ERAWAN จะปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องที่กําหนดให้ ERAWAN ยอม
ให้ท่ีดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา และผู้พักอาศัยบนที่ดินใช้ประโยชน์ถนนภาระจํายอม
บนที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะในเรื่องทางเดินและทางรถยนต์
ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ซึ่งหากเกิดกรณีโต้แย้งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โรงแรมของโรงแรมไอบิส พัทยา  อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาระจํายอมดงักล่าวเมื่อจดทะเบียนแล้วจะ
ตกติดไปกับที่ดินและผูกพันผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 ทุกทอด กองทุนรวมจึง
สามารถใช้สิทธิฟ้องศาลเพื่อบังคับภาระจํายอมดังกล่าวได้ 

2)   ภาระจ ายอมบนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา 

เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิการใช้ประโยชน์ทางภาระจํายอมที่กองทุนรวมจะได้รับตาม 1) ในวันที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะต้องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมโดยไม่มี
กําหนดเวลา บนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยา เพื่อให้ที่ดินของ ERAWAN จํานวน 3
แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 174206 เลขที่ดิน 312  ที่ดินโฉนดเลขที่ 178930 เลขที่ดิน 315 และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 19094 เลขที่ดิน 17 ใช้ประโยชน์จากภาระจํายอมในการตั้งเสา วางท่อและ
เดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์) ผ่านที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส 
พัทยาเฉพาะส่วนของที่ดินท่ีกองทุนรวมและ ERAWAN ตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมไอบิส พัทยาน้อยที่สุด  

ในการนี้ การจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว และบริษัทจัดการเห็นว่าการจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ที่ดิน
ของโรงแรมไอบิส พัทยา เนื่องจาก ERAWAN ได้มีการให้ภาระจํายอมในส่วนของทางเข้าออกสู่
ทางสาธารณะในเรื่องทางเดินและทางรถยนต์แก่ที่ดินของโรงแรมไอบิส พัทยา เป็นการตอบแทน 
และการให้ภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบในด้านลบอย่างมีนัยสําคัญกับทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก อีกทั้ง การตั้งเสา วางท่อและเดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า 
ประปาและโทรศัพท์)ผ่านที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมไอบิส พัทยานั้นจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 
2557 ซึ่งอยู่ภายใต้ช่วงระยะเวลาการประกันค่าเช่าขั้นต่ํา จึงไม่ส่งผลกระทบกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น 
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ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และ
นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น 
อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้
ภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากว่าราคาที่
ได้เสนอขาย  

นอกจากนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความ
เคลื่อนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ
และต่างประเทศ  อัตราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลต่อ
นําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเส่ียงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผัน
ผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของ
รัฐบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหาร
จัดการโครงการของกองทุนรวม 

2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

แม้ว่าในปัจจุบันสภาวะทางการเมืองเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
หรือความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 
หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทุนรวม 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่
บ่อยครั้งนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุน นอกจากจะสร้าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
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ของผู้เช่าและผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนอย่างประเมินค่าไม่ได้  อย่างไรก็
ดี กองทุนรวมจะได้ทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การ
ก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไว้สําหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.8 การประกันภัยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก)
ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งกองทุนรวมได้จัดให้มีตามมาตรฐาน
ทั่วไปธุรกิจโรงแรมและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนบริษัทจัดการได้ทําการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) 
ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้จัดทําขึ้นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอย่างเต็มที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพของที่ปรึกษานั้นๆ อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า 
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนที่บริษัทจัดการใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมี
ข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์อาจจะตรวจ
พบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือ
วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคา
และวิศวกร     

นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่บริษัทจัดการได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทุนหรือ
ก่อให้เกิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าวที่ถูกกําหนด
โดยหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับ
ใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญช ีซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ /หรือ คําส่ังของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มี
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อํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม่
สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุนรวม 

6) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวัน
เริ่มต้นของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งราคาดังกล่าวอาจไม่
สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม โดยราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนนั้น
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 

7) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับ
หากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ได้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมต้องจําหน่ายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเพื่อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื่อการเลิกกองทุนรวม มูลค่าดังกล่าวอาจ
มิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าว 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 

เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณความต้องการ
ของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการในการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทุนนี้จะขาด
สภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง 
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9) ความเสี่ยงด้านภาษี 

ในการขายโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการขายโอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตนั้น 
อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์หรือโอน
หรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระท้ังหมดหรือบางส่วนโดย
ที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้องชําระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือภาระภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับ
การซื้อขายหน่วยลงทุนและการได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจากอัตราใน
ปัจจุบัน  

10) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินประเภทต่างๆ 

11) ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถ
ของผู้บริหารทรัพย์สิน ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การ
แข่งขัน การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทาง
การเมือง ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ หรือ
กองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ 

12) ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการก าหนดราคาซื้อ
ขายหน่วยลงทุน 

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เป็นการคํานวณ
โดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการ
กําหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
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3.11 การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
ของบริษัทจัดการ และเป็นผู้ให้เงินกู้ยืมรายใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) แก่ ERAWAN ในการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมในที่ถือครองโดย 
ERAWAN ซึ่งรวมถึงโรงแรมไอบิส ป่าตองและไอบิส พัทยา โดย ERAWAN ได้จดจํานองที่ดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิได้มีผลต่อความเป็นอิสระของบริษัทจัดการในการ
เจรจาเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแต่อย่างใด โดยก่อนที่จะมีการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนในครั้งแรก  บริษัทจัดการได้ทําการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence)ประกอบกับ
การศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดทําขึ้นจาก
การดําเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของที่ปรึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เงินท่ีกองทุนรวมสามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก จะนํามาชําระค่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโรงแรมไอ
บิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยาให้กับ ERAWAN และ ERAWAN จะนําเงินท่ีได้รับบางส่วนมา
ชําระคืนเงินกู้ยืมที่มีต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่ อดําเนินการไถ่ถอนจํานอง
ทรัพย์สินและทําการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกองทุนรวม 

2) กองทุนรวมจะลงทุนในกรรมสิทธิ์ในโรงแรมไอบิส ป่าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา ที่มี  ERAWAN 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น ERAWAN และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
ERAWAN จึงมีสิทธิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในโรงแรมไอ
บิส ป่าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา กองทุนรวมจะให้บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 99.99 ของ
บริษัท เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม 

 

3.12 เงื่อนไขการลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตามที่ระบุไว้ในโครงก ารนี้ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุน 
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
(แล้วแต่กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่กําหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
โครงการ หรือมีเหตุอื่นใดอันทําให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ 
และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจัดการเห็นว่าเหตดุังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายในหกเดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปล่ียนข้อกําหนด และ/หรือเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื่นใด หรือข้อสัญญาหรือข้อกําหนดใดๆ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลังจากกองทุนรวมได้ลงทุนแล้ว หากมีจํานวนเงินส่วนท่ีเหลือจาก
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการลดทุนและคืนเงินท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ 

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หากทรัพย์สินที่
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังหกเดือนนับแต่วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ
ถึงแม้ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริษัทจัดการอาจเลือกที่
จะไม่ลงทุนโดยให้เลิกกองทุนรวมตามข้อ (2.2) ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกที่จะ
ลงทุนตามที่กําหนดไว้ในข้อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หากบริษัทจัดการประสงคจ์ะนําเงนิท่ีได้
จากการระดมทุนส่วนท่ีเหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินตามที่กําหนด
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ง
ในกรณีดังกล่าวบริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียกับการ
ลงทุนในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

 ในกรณีที่ต้องเลิกกองทุนรวมตาม (2 .2) ข้างต้น เงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนจะ
เป็นไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งอาจใกล้เคียงกับจํานวนเงินทุนของ
โครงการท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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จัดตั้งกองทุนรวม ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงที่จะได้รับเงิน
ลงทุนคืนในจํานวนที่ต่ํากว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน  

 

4.  การกู้ยืมเงิน 

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็
ตาม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์  

 (ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิ
การเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 (ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินท่ีมีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์  และ/หรือสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริษัท
จัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย  และ 

(3) จํานวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและใน กรณีที่ต่อมาภายหลัง
จํานวนเงินที่กู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการ
กู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 เงื่อนไขพิเศษ 

 กองทุนรวมอาจเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรืออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม
เงินไม่ว่าทั้งจํานวนหรือบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบี้ยกับคู่สัญญาที่เป็น
ธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย 
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5.  หลักเกณฑ์การลงทุน 

5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

5.1.1 ต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) แล้ว และมี
ความเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป 

 (ข) มีศักยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั้งอยู่ในทําเลที่ดีและมีทางเข้าออกที่เหมาะสมตาม
สภาพ ไม่มีลักษณะผูกติดกับการใช้งานของผู้เช่า และ/หรือผู้เช่าช่วงอันจะทําให้เปล่ียน
ลักษณะการใช้งานเป็นประการอื่นได้ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้เช่า และ/หรือผู้
เช่าช่วงรายใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีความเห็นของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 (ค) มีเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตามกฎหมายและเพียงพอต่อ
การที่กองทุนรวมจะใช้ดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชน์ได้ 

 ในกรณีที่อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนตามวรรคหนึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงที่
ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5.1.2  อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย 

5.1.3 ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ 
หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าที่ดินท่ีเป็นที่ตั้งของโครงการ ท้ังนี้ สัดส่วนความ
คืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

5.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยินยอมที่จะขาย ให้เช่า หรือ
ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น 
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5.1.5 อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาท
ใดๆ  เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

5.1.6 อสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที่ดินว่างเปล่า  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้เกิด
รายได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

5.1.7 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
หน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็นปกติที่ผู้เช่าพึงต้องกระทําเมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง หรือทําสัญญาเช่า
ช่วงเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มี สิทธิที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเป็นที่ดิน ที่ดินนั้นจะต้องมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ให้แล้ว 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีท่ีเป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือ
ส่ิงปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้
รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรือใน
กรณีที่มิได้จัดให้ผู้รับประกันความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้น  บริษัท
จัดการต้องเปิดเผยความเส่ียงให้ผู้ลงทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวม หากผู้มี
กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์
บอกเลิกสัญญา 

5.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี และดํารงอัตราส่วน
การลงทุนดังกล่าวทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสุดท้ายก่อนส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทุน
ไว้อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

5.1.10 ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะจัด
ให้มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวม โดยจะจัดให้มีการ
ประกันภัยดังต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรก 

(1) การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks Insurance) 

 กองทุนรวมและผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมและผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้เอาประกันภัย
ทรัพย์สินสําหรับความเส่ียงทุกประเภทอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว โดยที่ ผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมจะเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันภัย และ
กําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับประโยชนร์่วมทั้งนี้วิธีจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่การทําประกันภัยดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันภัย
ระหว่างกองทุนรวมและบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ในหัวข้อ 3.6 สรุป
สาระสําคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง) 

(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

กองทุนรวมและผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมและผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้เอาประกัน
ประกันภัยสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหาย และ/หรือ
บาดเจ็บจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างและ/หรือเกิด
อุบัติเหตุ  โดยที่ผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันภัย (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันภัยระหว่างกองทุนรวมและบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้นท์จํากัด ในหัวข้อ 3.6 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง)ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เช่า
ทรัพย์สินจากกองทุนรวมได้ทําประกันภัยนั้นไว้แล้ว กองทุนรวมสามารถทําประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี้ยให้ต้องรับผิด 
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(3) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

กองทุนรวมและผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมและผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้เอาประกัน
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยกําหนดให้ผู้เช่าชําระค่าเบี้ยประกันภัย และเป็นผู้รับ
ประโยชนภ์ายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการประกันภัยระหว่างกองทุนรวมและบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ใน
หัวข้อ 3.6 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง) 

5.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหน่าย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะ
ลงทุนในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที่จะ
ลงทุนซึ่งเปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาต่ําสุดที่ได้ จากรายงานการ
ประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการลงทุน
ในราคาดังกล่าวในไว้ในรายละเอียดโครงการ 

(2) การขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มา
จากการลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปิดเผยและเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของกองทุน
รวมเป็นสําคัญ หากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มี
ราคาที่ต่ํากว่าราคาสูงสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัท
จัดการจะชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลสําคัญที่จัดทําขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ(2)บริษัทจัดการจะ
จัดทําขึ้นล่วงหน้าก่อนการลงทุนในหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประเมินค่า
ทรัพย์สินใหม่หากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยใดๆ ที่ทําให้มูลค่าทรัพย์สินที่ทําการประเมินมี
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

5.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)   ในการลงทุนครั้งแรก หากเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
ยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และ
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รับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมใน
ลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปท่ีมิได้มีความ
เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
แต่งตั้งบุคคลที่ทําการรับรองดังกล่าวเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   ในการลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ 
สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
จัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และ/หรือการได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกล่าวเป็น
การลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการทํา
ธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ(At Arm’s Length 
Transaction) 

5.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื้นที่โดยตรง หรือให้
เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผู้
ประกอบกิจการโรงแรมเท่านั้น 

(2) หากเป็นการให้เช่าพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น 
ServicedApartment บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้เช่าเครื่องใช้
อุปกรณ์ตกแต่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการให้เช่าพื้นที่นั้น เช่น ชุดรับแขก ชุด
ครัว เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด
ที่ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปีใดๆ  
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(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละ
อาคารให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินรอบ
ปีบัญชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที่กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้ผู้ประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือ
เลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และ
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัท
จัดการได้ดําเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 

5.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของรายได้ทั้งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีแรกและประจําปีสุดท้ายของปีท่ีส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

5.2 การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้เพื่อการบริหาร
สภาพคล่องของกองทุนรวม  

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ตั๋วเงินคลัง 

(3) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้  หากเป็นบัตรเงินฝากที่ มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรือการชําระเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา
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ใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตัวแปร ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(7) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ 
World Federations of Exchange (WFE) 

(ข) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้และ 

(ค) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป 

(10) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ใน
กรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่เป็น
ตราสารแห่งหนี้  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

(11) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้
ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย ผู้ค้ําประกัน หรือผู้รับฝากเงิน ต้องมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง ไม่นับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันโดยต้องเป็น
การรับอาวัลแบบไม่มีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมี สิทธิไล่เบี้ย หรือค้ําประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข 

 

5.3 การลงทุนในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษ 

กองทนุรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษได้ไม่เกิน 1 หุ้น ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) หุ้นดังกล่าวออกโดยบริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม โดยหุ้นนั้นให้สิทธิพิเศษในการ
อนุมัติการดําเนินงานบางประการของบริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ (golden share) ทั้งนี้  ตามที่ได้
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และ 

(2) บริษัทท่ีเช่าอสังหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการ
ของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า 

เงื่อนไขพิเศษ 

การลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้นั้น กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการให้เช่าพื้นท่ี
โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื่อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที่บริษัทจัดการ หรือคณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย แต่
ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเช่า (เงินมัดจํา) ที่ได้เรียกเก็บจากผู้เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้      
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6.  ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

6.1 ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1ครั้งอย่างไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัท
จัดการมีความเห็นว่ามีความจําเป็นและสมควร 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไม่รวมกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือ
การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจํารอบระยะเวลา
บัญชีนั้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น 

การจ่ ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดํ าเนินการจ่ ายเงินปันผลดั งกล่าวให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร  

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันใน
งวดส้ินปีบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น   
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6.2 เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะ
ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่
ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปันผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนส่วนดังกล่าวให้เป็นรายไดแ้ผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้
รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และในระหว่างที่กองทุนรวมยังมิได้ดําเนินการดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื่นของกองทุน
รวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 7.1 (1) 

บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 
50 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่
ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีเงินปันผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น 
บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนส่วนดังกล่าวให้เป็นรายไดแ้ผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนน้ัน
รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และในระหว่างที่กองทุนรวมยังมิได้ดําเนินการดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื่นของกองทุน
รวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 
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(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 7.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที่บุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่า
ในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามข้อ (1) โดยอนุโลม 

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

2.  ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้
ที่ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

3.  ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

(6)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่น
ใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

7. หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให้
เป็นไปตามนั้น  

7.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเป็นและ
สมควร 

(2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ใน
ส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว 

7.2  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

7.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 25/2552  

7.4   ภายใต้บังคับข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้
ถึงเหตุดังกล่าว  

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนท่ีบุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

7.5 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 7.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุดังกล่าว  

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(4)  แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

7.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 7.1 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน 
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีรับหน่วยลงทุน   

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุดังกล่าว 

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  ให้บริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

7.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
ข้อ 7.4 โดยอนุโลม 
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7.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วน
เกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ดังนั้น กองทุนรวมนี้มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนท่ีจะมีผลทําให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว 

7.9  เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียน
การโอนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

 

8. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

เมื่อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถทําการซื้อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื้อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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9. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้นแต่ที่เป็นไปตามข้อ 7. หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

9.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทใบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอน
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงใบหน่วยลงทุนที่มีลายมือชื่อสลักหลังทั้งของผู้โอนและผู้รับโอนแก่
นายทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลใช้กล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกได้โดยสมบูรณ์และให้ถือว่า
ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

สําหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้การโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด 

9.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด 

 

10. การรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี้ได้  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 

10.1 ก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับ
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ชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย 
พรอ้มเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี้  

10.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจัดการลงทุนกาํหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ดังนี้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้  

 ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจา่ยจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 

11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment 
Committee) ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การพิจารณาให้แนว
ทางการลงทุนในการซื้อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการตัดสินใจถึงแนวทางการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ เกิดความเสียหายทั้งหมด
หรืออย่างมีนัยสําคัญกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการโดนเวนคืนจะกระทําผ่านมติของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุนรวมมีดังต่อไปนี้ 

11.1 องค์ประกอบ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้วย 
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(1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัท
จัดการท่ีได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะตัวแทนของบริษัท
จัดการ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

(2) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
จํานวน 1 คน ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอรายชื่อของกรรมการลงทุนเกินกว่าจํานวนของกรรมการ
ลงทุนที่กําหนด ให้บริษัทจัดการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้ จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดและ
กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด และกรรมการลงทุนตามข้อ (2) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามที่กําหนด
ไว้ในโครงการ 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการลงทุนได้อีก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการและพิจารณาถอด
ถอนกรรมการท่ีเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการดังกล่าวมีการกระทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุนรวม หรือมีการกระทําที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม และบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการเป็นสมควร โดยหากมีการ
ถอดถอนกรรมการที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
เสนอชื่อบุคคลใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 11.1(2) ข้างต้น 

หากตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเข้าดํารง
ตําแหน่งแทนกรรมการท่ีว่างลงได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ข้างต้น โดยให้กรรมการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
ใหม่ดังกล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการลงทุนผู้ที่ตน
ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนที่  

 อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมแทนจนกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมขึ้นใหม่ 
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11.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรียกประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุม 
ซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม  
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินไม่จําเป็นต้องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม 
หากกรรมการได้เข้าร่วมในการประชมุแล้ว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิทธิในการได้รับหนังสือ
เชิญประชุม  

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย หรือตามที่กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้มกีารประชุมด้วยวธิีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึง
การประชุมทางโทรศัพท์หรือลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอ
มติที่ทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเวียนให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติ
ดังกล่าว  ทั้งนี้จะแยกลงชื่อในแต่ละต้นฉบับของมติ หรือลงชื่อร่วมกันในต้นฉบับเดียวกันก็ได้  

(4)  องค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการรวมกัน ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้น อาจเป็น
ในลักษณะการน่ังประชุมร่วมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้  

(5)  มติของที่ประชุม 

กรณีจัดให้มีการประชุม  

ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เข้าประชุม ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

กรณไีม่จัดให้มีการประชุม 
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คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมติ
ดังกล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดส่งมติที่ได้ลงนามแล้วมายังบริษัทจัดการ
ทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งส่ง
ทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที่นําส่งมติทาง
โทรสารดังกล่าวจะต้องนําส่งต้นฉบับของมติให้บริษัทจัดการต่อไป  เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษา
ต้นฉบับของมติที่ได้รับมาไว้เป็นหลักฐานที่บริษัทจัดการถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ทั้งนี้ หากมติเสียงข้างมากดังกล่าวหรือการดําเนินการตามมตดิังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนคําส่ังใดๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด 
และ/หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใช้สิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto 
Right)  

(6) ประธานที่ประชุม  

ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการทําหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหน้าที่ในการ
ดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อน้ี  

(7) รายงานการประชุม  

บริษัทจัดการจะต้องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและ
เก็บรักษาไว้ รวมทั้งจัดให้มีสําเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท
จัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

11.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม 
ดังนี้  

(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้
จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กําหนดวิธีการและรูปแบบของการประมูลอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม รวมถึงการคัดเลือก
อสังหาริมทรัพย์ที่จะทําการประมูล ตามนโยบายการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
รวม ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้า 
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(3) พิจารณาเปล่ียนแปลงกําไรขั้นต่ําจากการจําหน่ายที่คิดเป็นอัตรารายปี (Annualized Capital Gain) 
ทีเ่ป็นเงื่อนไขในการประมูลอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ตามนโยบายการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้า 

(4) พิจารณาแนวทางการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมี
นัยสําคัญกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการโดนเวนคืนทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้า 

(5) ดําเนินการอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและ
ที่จะมีขึ้นในภายหน้า   

(6) คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็นความลับ และไม่นําไป
เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้น
แต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้
ลงทุนทั่วไปทราบแล้ว 

(7) คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและทีจ่ะมีขึ้นในภายหน้า 

 

12. ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

12.1  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ชื่อ   : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ที่อยู่  : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะกรุงเทพมหานคร 10140 

 โทรศัพท ์  : 0-2470-3201 

 โทรสาร  : 0-2470-1996-7 
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หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ต่อไป 

 

12.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบตามที่ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
กฎหมาย หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้
สอดคล้องกับประกาศคําส่ัง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมี
ผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

(จ) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และ
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จส้ิน  

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจาก สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทน ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอื่น  

(ฉ) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ  บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์นี้ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุน
รวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย   

(ช) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟู
กิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่น
ใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ  บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์น้ีได้ทันท ี

(ซ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์น้ีได้ทันที 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 12.2 เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทําหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอันสมควรที่
สามารถทํางานได้ต่อเนื่อง 

ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลงเนื่องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญาหากบริษัท
จัดการยังไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวันส้ินสุดสัญญาดังกล่าวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ส้ินสุดการทํา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์นับตั้งแต่วันส้ินสุดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 
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ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั้งหมดและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มาแทนหรือดําเนินการอย่างอื่นตามคําส่ังของบริษัท
จัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆที่จําเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 

12.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ชื่อ   : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่   :  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะกรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศัพท ์  : 0-2470-3201 

โทรสาร  : 0-2470-1996-7 

และ/หรือสถานที่อื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญ
ของกองทุนรวมไว้ทีสํ่านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม ่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ที่
สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

 

13.  ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

 ชื่อ  :  วรรณาพร จงพีรเดชานนท ์

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 

 ที่อยู่  :  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

    เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์   : 0-2677-2000 

 โทรสาร  : 0-2677-2222 
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หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวม  และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

14.  ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ชื่อ   :  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

 ที่อยู่  :  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

    สายงานปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์  

 ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท ์  : 0-2256-2323-8 

 โทรสาร  : 0-2256-2405-6  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

15. ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจ าหน่าย 

 ชื่อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

 ที่อยู่  : 1. สํานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
    กรุงเทพมหานคร 10900 

   2.  สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ 

   3.  หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั้น 9 โซน Bสํานักงาน
ใหญ่  เลขที่  9  ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงจตุ จั กร เขตจตุ จั กร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์  : 0-2544-6679  

โทรสาร  : 0-2544-2185  
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16. ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแต่งตั้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการและ
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน 

 

17. ชื่อ ท่ีอยูู ่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่ งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที่
เปิดเผยของบริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน 

 

18. ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ    :  บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด 

ที่อยู่                     : ชั้น 20 เลขที่ 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์  

    เลขที่ 62 ถนนหลังสวน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท์             :           0-2652-6300 

โทรสาร   : 0-2652-6399 

 

ชื่อ    : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่อยู่  : 65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ 

    ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศัพท ์   :           0-2643-8223 

โทรสาร   :          0-2643-8224 
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ในการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการได้ทําการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย 
เพื่อทําการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน 

อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครั้ง
ต่อไป  โดยบริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ทําการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง 

 

19. ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษา ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือที่
ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษา ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งที่
ปรึกษารายใหม่ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการแต่งตั้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบต่อไป 

19.1 ที่ปรึกษาของกองทุนรวมซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เกี่ยวกับการซื้อ จําหน่าย โอน รับโอน กรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 

 บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจทําการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากองทุนรวม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

19.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ให้กับกองทุนรวม  

บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินของกองทุนรวม โดยที่บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อกําหนด 

19.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมหรือการ
จัดการกองทุนรวม เช่น ท่ีปรึกษาเฉพาะด้าน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น 
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20. ข้อมูล ERAWAN 

ERAWAN จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2525 ภายใต้ชื่อ บริษัทอัมรินทร์
พลาซ่าจํากัด โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนพัฒนาและดําเนินธุรกิจโรงแรม  

ERAWAN ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนําหุ้นสามัญเข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดในปี พ.ศ. 2537 โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,505,000,000 บาท และมีกลุ่มว่องกุศลกิจและกลุ่มวัธน
เวคินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด) 

ERAWAN เป็นหนึ่งในผู้นําในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของประเทศไทย
โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2555  ERAWAN มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในโรงแรมตั้งแต่
โรงแรมระดับ 5 ดาวจนถึงระดับกลางและระดับชั้นประหยัดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สําคัญในประเทศไทย รวม
เป็นเงินลงทุนทั้งส้ินกว่า 10,600 ล้านบาท   ในการบริหารโรงแรมต่างๆ ที่ ERAWAN ลงทุนนั้น ERAWAN ได้
ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมชั้นนําของโลกมาเป็นผู้บริหารโรงแรมโดยเลือกแบรนด์ตามความเหมาะสม   โดยปัจจุบัน 
ERAWAN ได้ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมชั้นนําของโลกได้แก่ ไฮแอท แมริออท แอคคอร์ ไอเฮชจี และสตาร์วูด ภายใต้
แบรนด์ต่างๆ ท้ังส้ิน 8 แบรนด์ในการบริหารโรงแรมของ ERAWAN  ปัจจุบัน ERAWAN มีโรงแรมและรีสอร์ทที่เปิด
ดําเนินงานแล้วทั้งสิ้น 16 โรงแรมและอยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวน 2 โรงแรม นอกจากนี้ ERAWAN ยังเป็นเจ้าของ
ศูนย์การค้าระดับหรูหรา 1 แห่ง ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร   

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลทางการเงินของ ERAWAN ได้จากภาคผนวก  

 

21. ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์/ผู้บริหารทรัพย์สิน 

21.1 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ไม่มี 

21.2 ผู้บริหารทรัพย์สิน 

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้เช่าจะดําเนินการแต่งตั้งให้แอคคอร์เป็นผู้บริหาร
ทรัพย์สิน โดยแอคคอร์เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักที่ประเทศฝรั่งเศส โดย ณ 
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทมีมูลค่าทางตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 5,720 ล้านยูโร หรือ 
ประมาณ 227,346 ล้านบาท (ข้อมูลจาก Bloomberg) 

ธุรกิจหลักของกลุ่มแอคคอร์คือ การพัฒนา ลงทุน และรับจ้างบริหารโรงแรม รวมถึงการให้สิทธิในการบริหาร
โรงแรม (ธุรกิจประเภทแฟรนไชส์) โดยจากประสบการณ์ที่สะสมมากว่า 45 ปี ทําให้ แอคคอร์เป็นหนึ่งใน
บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมชั้นนําของโลก ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  แอคคอร์บริหารโรงแรมกว่า 
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3,500 โรงแรมหรือมากกว่า 440,000 ห้อง ใน 92 ประเทศ มีพนักงานมากกว่า 160,000 คน และมีผู้ถือบัตร
สมาชิกจํานวนถึง 9.4 ล้านคน (ข้อมูลจาก www.accor.com) 

แอคคอร์มีการบริหารจัดการโรงแรมภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ตามระดับของโรงแรมซึ่งได้แก่ ระดับประหยัด 
(ภายใต้แบรนดไ์อบิส และเอดาจิโอ) ระดับกลาง (ภายใต้แบรนดโ์นโวเทล และเมอร์เคียว) ระดับบน (ภายใต้
แบรนดพ์ูลแมน และเอ็ม แกลลอรี่) และระดับหรูหรา (ภายใต้แบรนด์โซฟิเทล) โดยเมื่อเทียบกับแบรนด์ของ
โรงแรมอื่นๆ ภายใต้การบริหารของแอคคอร์  แบรนด์ไอบิสมีจํานวนโรงแรมทั่วโลกมากที่สุดกว่า 1,000 
โรงแรมใน 55 ประเทศ (ข้อมูลจาก www.accor.com) 

โดยแอคคอร์มีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน และในปัจจุบัน แอคคอร์
เป็นผู้บริหารโรงแรมทั้งหมดจํานวน 56 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) ในหลายทําเลที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทย และมีการบริหารแบรนด์ของโรงแรมที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของตลาดและตามความต้องการของลูกค้า   

 

22. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้อาจมี
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อ
และการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดใน
การดําเนินการ ท้ังนี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

22.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 

22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 
ภายในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 
2556 
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ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษ 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัท
จัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวันและ
เวลาทําการของบริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 

22.1.2 วัน เวลา ท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ ที่ประสงค์
จะจองซื้อหน่วยลงทุนแบบผู้จองซื้อทั่วไป 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการ
เช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าว 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 

22.2 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

22.2.1 การก าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจะต้องชําระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย  

สําหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกราย
จะต้องชําระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย 
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22.2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(2) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจํานวนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการ
เช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ดังต่อไปนี ้

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) 
และ (ค) ตามรายละเอียดด้านล่าง 

(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม 
(ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไป
และผู้จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุน และ 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป 
ผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่
กําหนดใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามลําดับ 

(ก) ผู้จองซื้อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ที่ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมทั้งเจ้าของที่ดินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน หรือเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 
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(ค) ผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย 

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี ้

 ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในข้อ 
22.1.2 โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยขั้นต่ํา 4,000 หน่วย และเพิ่มเป็น
จํานวนทวีคูณของ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อ  ทั้งนี้หากผู้จอง
ซื้อทําการจองซื้อมากกว่า 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์นํามารวมและทําการจัดสรรให้เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ชื่อร่วมในการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ 

(2) ผู้จองซื้อจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อในวันจองซื้อ
ให้แก่ผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
โดยจะต้องชําระท่ีราคา 10.40 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ 
พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน 

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

 ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว  

 ให้ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนําส่งชุดเอกสารจองซื้อที่ผู้จองซื้อประเภท
กองทุนหรือผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความ
ประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีผู้
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มีกําหนดการต่อไปหากผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้
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จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื้อมากกว่า 1 รายการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธินํามารวมและทําการจัดสรรให้เพียงรายการเดียว 

 ในกรณีผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 23 

ในการจองซื้อผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กําหนดไว้วิธีใด
วิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี)หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
วิธีการที่ระบุในข้อ 26 

(2) ฝากหน่วยลงทุนไว้ที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 
ซึ่งจะนําหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้น 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื้อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

22.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยชําระเป็น
เงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรือคําส่ังหักบัญชีจากบัญชีที่เปิดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรือ
วิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่
ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบัญชีเงินฝากตามที่ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
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จําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้เปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่  และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าว เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีที่จองซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ให้ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุดลง (ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556) 

ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้างขอให้ผู้จองซื้อทั่วไป
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้รับประกันการจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายหรือผู้สนับสนุนการขาย
แต่ละรายจะกําหนด 

(2) หลังจากที่ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ได้รับชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็น
หลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คซึ่งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีจองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทําการจองซื้อ
หน่วยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวันและ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้วบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซื้อรายนั้น 

ในกรณีที่เช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น 

(4) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทําการจองซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้น
แต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนํา
เงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการชําระเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน 
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ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทกองทุนและผู้จองซือ้พิเศษ และเจา้ของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธกิารเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และชําระค่าจองซื้อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที่กําหนด
หรือแจ้งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  

 

22.4 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

22.4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจ้งให้สํานักงานทราบ 

 22.4.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน ท้ังหมดหรือบางส่วน 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มี
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 
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(6) ในกรณีท่ีมีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถงึร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินท่ีกองทุนรวมระดมทุนได้หรือ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเช่น  การ
เจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์บางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบ
ความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรือไม่ประสงค์
จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลด
ขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการ
ระงับการจองซื้อบางส่วน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณี 

(7) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธ
ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
นั้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

22.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย(แล้วแต่กรณี)คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

22.5.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
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22.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

(1)   จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 23.1 (3) (ข) 
และ (ค) 

(2) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อได้ไม่ถึง 250 ราย 

(3) จําหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

(4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที่กําหนดใน
ข้อ 23 

(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราที่กําหนดในข้อ 23 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

22.5.3 กรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเป็นทําให้ต้อง
ยุติโครงการโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

22.5.4 กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และได้ยุติการขายหน่วย
ลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเต็มจํานวนโดยบริษัทจัดการได้รายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติ
การขายหน่วยลงทุนน้ัน ทั้งนี้ การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันท่ีแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี)ส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อ
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนประเภทผู้จองซื้อทั่วไปภายใน14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือ
ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามข้อ 22.5.2 ข้อ 22.5.3 และ
ข้อ 22.5.4 ทั้งนี้หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 22.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบี้ยและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน  (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 
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หากผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื้อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) จะชําระ
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชําระเงินคืนค่าจองซื้อ 

 

22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ในกรณีท่ีจองซื้อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในชุดเอกสารจอง
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ส่งให้ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้(เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็นกรณีๆ)โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 

22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบ
ต่างด้าว (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เอกสารแสดง
ตนข้างต้น ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยู่ของผู้จองซื้อ) 

(2) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม  

หมายเหตุ   

ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง  ทั้งนี้ 
สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 

22.6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สําเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล 
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(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในชุด
เอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซื้อแยกต่างหากจากการจองซื้อในชื่อ
ของบุคคลธรรมดา) 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม  

(4) หนังสือมอบอํานาจ หรือสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมสําเนา
บัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  

(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม  

หมายเหตุ 

(ก) ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ reused) 

(ข) กองทุนส่วนบุคคลและ/หรือคณะบุคคลที่จองซื้อโดยใช้หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนโดยไม่ได้ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคล
ธรรมดาที่ใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจํานวน
จองซื้อในใบจองซื้อทุกใบเป็น 1 รายการเพื่อใช้ในการจัดสรร 

22.6.3 กรณีนิติบุคคล 

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท หรือลงทุนในหลักทรัพย์นี้ได้ 

(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน 

(4)   หนังสือมอบอํานาจหรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ)ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
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(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 4 
ตามจํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ) และของ
ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี 
และชื่อบัญชีผู้จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม 

(7) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล 

หมายเหตุ 

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง 
ทั้งนี้ สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 

22.6.4 กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์   

(1) สําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้  และหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่าวต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล  ผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ  ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ ่

(2) หนังสือมอบอํานาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้น  มอบอํานาจให้ custodian หรือสําเนา 

(3) หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 
บาท  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ผู้จองซื้อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
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(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีรว่ม  

หมายเหตุ  

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1)-(5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง  
ทั้งนี้ สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused)  โดยเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี 

หมายเหตุ  

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัท  

- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่
จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรือขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือทดแทน  ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรือผู้จัดจําหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

23.  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในข้อน้ี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่าง
อื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้นนอกจากนั้นในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้อาจมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการดําเนินการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 
 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อและได้
ชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อแล้วในกรณีท่ีจํานวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหน่วย
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ลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชําระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินค่าจอง
ซื้อที่ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 

23.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(2)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษหรือเจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันดังต่อไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ 
(ค) ข้างล่างนี้ 

(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม  (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนและ 

(ค)  ในกรณีท่ีเจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จอง
ซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุนอาจไม่ได้รับจัดสรร หรือไม่ได้รับการจัดสรรเต็ม  
จํานวน ถ้าสัดส่วนการจองซื้อของผู้จองซื้อพิเศษและ/หรือผู้จองซื้อประเภทกองทุนได้ถูกจัดสรร
เต็มตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(4)  ในกรณีท่ีผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่กําหนด
ใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือแก่บุคคลดังต่อไปนี้ตามลําดับ 
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(ก)  ผู้จองซื้อพเิศษ 

(ข)  เจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทั้งเจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือ
เจ้าของทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 

(ค) ผู้รับประกันการจาํหน่าย และ/หรอืผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย 

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ไม่เกินกว่า  1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ทั้งนีผู้้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุนหมายถึงเฉพาะกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้จองซื้อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาทําการเสนอขายตามวิธีการเสนอขายและวิธีการชําระเงินจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่
กําหนดสําหรับผู้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเท่านั้นหากทําการจองซื้อหน่วยลงทุนต่างจากที่
กําหนดดังกล่าวให้ถือเป็น “ผู้จองซื้อทั่วไป” 

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป และผู้จองซื้อประเภทกองทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปบริษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลายในกรณีท่ีมีบุคคลใดจองซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไปเพื่อ
นําไปขายต่อหรือเป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อกําหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งและข้อ 23.2(1) โดยอนุโลม 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตาม
ข้อ 23.2(2)(ข) และ (ค) ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

การจัดสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตาม
จํานวนที่จองซื้อ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 146 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

(ข)  ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจาํนวนผู้จองซือ้ทั่วไปมีจาํนวนมากเป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้นบริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปโดยใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดังกล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื้อขั้นต่ําของผู้จอง
ซื้อ โดยใช้จํานวนค่าจองซื้อขั้นต่ําเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกราย 
และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปข้างต้นที่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยจะใช้ค่าต่ําสุดของมลูค่าจองซือ้คงเหลือที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรจากรอบท่ีแล้ว เป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป  โดยจะทําการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย  และ
สําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้าย  หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
ทุกราย  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (random) 
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

โดยหากผู้จองซื้อทําการจองซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนํามารวม
และทําการจัดสรรให้เพียงรายการเดียวเท่านั้น 

ทั้งนี ้

1. ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซือ้รวมกันมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ อ
ทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ 

2.  ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 แต่
จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนเกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อและสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนของจํานวนที่จองซื้อซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อและจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปจะมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

3.  ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 
และจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 
25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจํานวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจํานวนมากเป็น
ผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจํานวนร้อยละ  25 และผู้จองซื้อ
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ประเภทกองทุนตามสัดส่วนจํานวนที่จองซื้อเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดโดยจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของข้อ (ข) 

4.  ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25
และจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 
ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจาํนวนผู้จองซือ้ทั่วไปมีจาํนวนมากเป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้นบริษัท
จัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจํานวนร้อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผู้จองซื้อประเภทกองทุนซึ่งจองซื้อไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
พร้อมกันทั้งนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้จองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของข้อ (ข) ดังกล่าวข้างต้นโดยจํานวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุนในสองกรณีดงักล่าวในย่อหน้านี้จะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี  ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อพิเศษ 
และ/หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้อ 23.1(3)(ก) ให้บริษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
จนครบจํานวนก่อนจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน(ถ้ามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้นโดยบริษัทจัดการและ /หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี)หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันท่ีผู้ถือหน่วยได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือดําเนินการอื่นใดตามความประสงค์ของลูกค้าที่ระบุในชุด
เอกสารการจองซื้อแล้วแต่กรณี หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข รูปแบบ 
ระยะเวลาและ/หรือเนื้อหาของเอกสารการรับรองสิทธิตามที่บริษัทจดัการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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23.2 ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ัง
การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น  

(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

1.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

1.1.1 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเป็นและสมควร 

1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วย
ลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้ในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

1.2 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
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(ก) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่ห้อง
ชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่าง
ด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้อง
ชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ในการน้ี บริษัทจัดการจะแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทําหน้าที่ควบคุม
การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดข้างต้นทั้งนี้  ขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวจะมี
ขั้นตอนมากกว่าผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้
ลงทุนต่างด้าวทราบทุกราย รวมทั้งดําเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนที่จะเป็นผลทําให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ เรื่อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดให้แก่นายหน้าค้าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่ได้มีการระบุชื่อหรือลักษณะของผู้ที่จะได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญเว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุน 
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(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้  เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษตาม (ข)  

ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดนิ บริษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวด้วย 

 

24. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

24.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มา
จากการลงทุนให้อยู่ในสภาพท่ีดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

24.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 

(1)   ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
จํานวนหน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับคะแนน
เสียงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของ
กองทุนรวม 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ดังกล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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(2) ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

24.3 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 24.2 บริษัทจัดการจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร 

24.4 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงตามข้อ 24.2(1) บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้มิได้ 

(1) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม  
ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เช่า หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

(2) เจ้าของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า  หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม  ใน
กรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะ
ใช้หาประโยชน์ 

(3)   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 
ในกรณีที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(4)   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 

(5)   บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมบางราย  หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคัดค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกล่าว 

24.5 เมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 24.2 แล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งจัดส่งร่างโครงการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
และร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา 

(2) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานการ
ให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นอันส้ินสุดลง 

24.6 กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุดังนี้  

(1)   เมื่อพ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้ไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืน
เงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลานั้น
จนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน  

(2)   เมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินข้างต้นได้ภายใน  6 เดือนนับจากวันที่สํานักงานรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุน โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหน่วย
ลงทุนเฉพาะส่วนท่ีมีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที่
เสนอขายและเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

24.7 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคืน
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยโดยให้นําความในข้อ 22.5 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้กองทุนรวมเพิ่มทุน กรณีขาดสภาพคล่อง  
ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย / 
จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่เห็นสมควร  

- สําหรับเงื่อนไขของ “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
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25. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

25.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ หากบริษัท
จัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการโดย
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านั้น 

(1) กองทุนรวมมีการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

(2) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน  

(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย 

25.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุนและปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี ้

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน 

(2) ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ เงินที่เฉล่ียคืนดังกล่าวมิให้หักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม 

(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานภายใน  5 วันทําการนับแต่วันที่
ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และรายงานประจําปีของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน  

(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดในแต่ละครั้ง  

(ค) วันปิดสมุดทะเบียน และวันท่ีดําเนินการเฉล่ียเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สําหรับเงื่อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
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26.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

26.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุในเอกสารการจองซื้อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ใบหน่วยลงทุน 

2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) 

3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 

4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

26.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ให้ถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แก่ผู้จองซื้อที่แสดงความจํานง
ขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีรายการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ในโครงการ 
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปล่ียนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยัน
การถือหน่วย การทํารายการซื้อหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน เช่น  ใบหน่วย
ลงทุน  และ/หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนแก้ไข หรือเพิ่มเติมสําหรับรูปแบบหรือเงื่อนไขของเอก
สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ขอบเขตตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อ
เป็นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการ
โอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าหรือตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการกําหนด 

และในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือนํา
หน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผู้จองซื้อนั้นที่มีอยู่กับ
บริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือ
ว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 

27. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

27.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

27.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิ ในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์ สินของกองทุนรวมให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องการดําเนินการบริหารจัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลัก เกณฑ์การลงทุน และข้อจํากัดการ
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ลงทุน ตลอดจนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ท้ังนี้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ทําขึ้น  

2)  สิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนนั้นเป็นการขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียนที่หน่วยงานท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมายได้ ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกําหนดที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม และ/
หรือเลิกโครงการ ตามข้อ 27.1.3 (2) และข้อ 27.1.3 (3)   

4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย 
หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้  

-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษัท
จัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้แก่
กองทุนรวมตามกําหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทุนรวมไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรือส่ัง
การ  

-  สิทธิ ในการแก้ ไข  เพิ่มเติม  เป ล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่ สํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้มีการเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรือส่ังการเป็นอย่างอื่น 

- สิทธิท่ีจะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือท้ังหมดของ
กองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
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6) สิทธใินการส่ังให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แก้ไขคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ  

8)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

27.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทุนรวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี  

1) การบริหารกองทุนรวม  

(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้
ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
ข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด  

(2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสําคัญไม่ต่างจากร่างข้อ
ผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจากสํานักงาน
และดูแลให้ข้อผูกพันและโครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือโครงการขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันและโครงการโดยไม่ชักช้า 

(3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของ
โครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัท
จัดการจัดส่งหนังสือชี้ชวนให้สํานักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการ
เริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชนและให้จัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงาน
ของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
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สํานักงานด้วย และหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัท
ดําเนินการให้ข้อมูลที่จัดส่งนั้นมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าและให้
กระทําผ่านระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการ
แจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอสําหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดโครงการ ให้
บริษัทเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว
ต้องเป็นปัจจุบัน 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 10 วันทํา
การนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทํา
หน้าที่ในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็น
บุคคลเดียวกัน 

(5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ง
การหาผลประโยชน์ การซื้อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย ส่ังโอน และ
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการ โดย
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

(6) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
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หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการและ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์
ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12)  ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้อง
ขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินในการสํารวจอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจาก
การลงทุนเพื่อการประเมินค่า 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ใน
การเข้าตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน
ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(13) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

(14) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ตาม
ข้อกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ท่ีระบุไว้ในโครงการ  
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(15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุน
รวมมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้ งนี้  จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

(17)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ 

2)  การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม  

จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่
กําหนดไว้ในโครงการ  

3)  การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 

(1) จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน  

(2) แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ทําหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(ก) ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อทําหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือ
จําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

(ข) ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามข้อ 5.2 เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  

(3) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ
แต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ในโครงการ ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติ
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ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้ง
ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(5) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(6) แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชี
รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

(8) แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือ
กองทุนรวม  

(9) แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัว
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้ง
ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนและหน้าที่อื่นๆ ที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็จส้ิน เมื่อยุติ
หรือเลิกกองทุนรวม  

(11) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร 
ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

4)  การด าเนินการอื่นๆ  

(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของ
โครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทํา
การนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  
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(2) ยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูก
ทําลาย  

(4) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท
จัดการและนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/
หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด   

(5) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทํารายงาน
การลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(7) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุนตามข้อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ  

(9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับ
กิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปีการเงิน 
และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินรอบปี
บัญช ี
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(10) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่า
พร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน 
และให้สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานดังกล่าว 

(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุนหรือ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า 

(ก) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์  และ
สัญญาซื้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่
กรณ ี

(ข) สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่
ผู้ดู แลผลประโยชน์  ภายใน 5 วันทํากา รนับแต่วันที่ เ ข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย 

(12) จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ก) สัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทํา
สัญญาหรือนับแต่วันแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่
กรณ ี

(ข) สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้า
มี) ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําสัญญาดังกล่าว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ ส่ังให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิเช่น 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง 
จัดทํารายงานต่างๆ และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง 
และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ  

(14) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมลู
ที่เป็นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทและ
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สํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระสําคัญตามที่ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือ
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เช่า 
จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายใน
กําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

(15) ดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุน
รวม ตามที่เห็นสมควร  

(16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ 

27.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจํานวนเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปล่ียนบริษัทจัดการ  และมีการ
แต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วัน   

2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการตามที่กําหนดไว้ในโครงการตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ 
คําส่ัง ระเบียบ  และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็น
การเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่
ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็นการส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
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ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่จัดการกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน 
180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ   

3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริหาร
จัดการกองทุนรวม หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วย หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล
ให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่
รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 90 วันก่อนวันท่ีให้มีผลเป็นการส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ โดยที่
ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทําหน้าที่จัดการกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ใน
โครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้ต่อไป 

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
ดังกล่าวก่อน โดยหากเป็นกรณีการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการตามที่กําหนดไว้ในข้อ (1) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปล่ียนบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกองทุนรวมยังไม่สามารถจดัหาบริษัทจัดการรายใหม่
ได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิก
กองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว 
หรือหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ 
(2) หรือข้อ(3) ข้างต้นนี้บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย ์และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย 
ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วัน เพื่อเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็น
บริษัทจัดการ หากผู้ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายในระยะเวลา180 วันนับจากวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว 
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ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติให้เปล่ียนบริษัทจัดการตามที่กําหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเป็นการ
ส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการตามที่กําหนดไว้ในข้อ (2) และข้อ (3) บริษัทจัดการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่กําหนดไว้ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วนของ
ระยะเวลาตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ้นเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทจัดการ 

 

27.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันท่ีทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันท ี

ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอัน
ควรท่ีจะรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(3) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อ
ได้รับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็น
จริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น 
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(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็นนัยสําคัญ 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมให้เป็นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้รวมทั้งจัดทําบัญชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(10) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการ
จัดทําและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรือที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นท่ีบริษัทจัดการว่าจ้างและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมอื่นน้ันได้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็นหนา้ที่ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 

27.3  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถ้ามี) 

(1) ที่ปรึกษามีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้  

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้
คําปรึกษาที่ได้ตกลงกัน 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 

(ค) หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการให้คําปรึกษาที่ได้ตกลงกัน 
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(2) ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการให้คําปรึกษาทางการเงินที่ได้ตกลงกัน 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผน
ทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน 

(ค) หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการให้คําปรึกษาทางการเงินที่ได้ตกลงกัน 

(3) ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที่ท่ีปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ได้ตก
ลงกัน 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

(ค) หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ได้ตกลงกัน 

ทั้งนี้   บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

27.4  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้าม)ี 

(1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

(1.1) สิทธิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอ สังหาริมทรัพย์มี สิทธิ ได้ รับค่ าตอบแทนในการทําหน้ าที่ ผู้บริห าร
อสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม  ตามสัญญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(1.2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม
ตามสัญญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ในแต่ละวันให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและพร้อมที่จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา 
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(ค) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

(ง) ปฏิบัติตามสัญญาหรือ  หน้าที่ อื่ นที่ ระบุตามสัญญาว่าจ้ าง ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่ข อง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
มอบหมาย 

 

27.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ได้
ตกลงกัน 

(2) ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือได้ลงทุนไว้แล้ว 

(3) หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ได้ตกลงกัน 

 

28.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

28.1 ค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

- ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน  :  ไม่มี 

 ครั้งแรก    

- ในการเสนอขายเพิ่มเติม    :  ไม่มี 

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  :   ไม่มี 

(3) ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   :   ไม่มี 

(4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน :  เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริงโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที่โอนเข้า
บัญชีนั้นๆ 
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(5) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่โอน (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(6) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(7) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการและหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด 

(8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ  ตามอัตราที่บริษัทจัดการและหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด 

(9) อื่นๆ : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 28.1  เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน 

 

28.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เป็นต้น 

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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(4) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม :  ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงินในการระดม
ทุนหรือการวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าที่ปรึกษาทางด้าน
บัญชี และค่าที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เป็นต้น 

(5) ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชั่น (Commission) จากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน :  สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและสําหรับการเสนอขาย
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆไป คราวละไม่เกินอัตราร้อยละ 3.0 ของมูลค่า
ที่รับประกันการจัดจําหน่าย 

(6) ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชั่น (Commission) จากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน :  สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและสําหรับการเสนอ
ขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆ ไป คราวละไม่เกินอัตราร้อยละ 3.0 ของ
มูลค่าที่ทําการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวม 

(7) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน :  ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครั้ง ต่อกรรมการ หรือในจํานวนอื่น
ใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการไม่มีค่าเบี้ยประชุม 

(8) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายของกองทุนรวม:  
ไม่ เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณ วันส้ินปีบัญชีก่อนหน้า  แต่ไม่เกิน 
10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาท) ต่อปี ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจะกําหนดให้
ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาท) 

(9) อื่นๆ : 

(9.1) ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุนรวม :  ตามที่จ่ายจริง  

(9.2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชี จะชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัท
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว 

(9.3) ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการอื่นๆ รวมทั้งที่ปรึกษาอื่นๆ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่า
ทนายความ ค่าที่ปรึกษาหรือผู้ชํานาญการเฉพาะทาง จะชําระตามอัตราที่กําหนดโดย
บริษัทจัดการหรืออัตราที่บริษัทจัดการร่วมกําหนดกับบุคคลดังกล่าว 

(9.4) ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จะจ่ายตามอัตราที่กําหนดโดยบริษั ท 
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว  

(9.5) ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 
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(9.6) ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (ถ้ามี) และค่าเบี้ยประกันอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม 

(9.7) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดังกล่าว  

(9.8) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

(9.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับ
ภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม รวมทั้งค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปล
หนังสือชี้ชวน คําขอจัดตั้งกองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

(9.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์  และการออกใบหน่วยลงทุน  

(9.11) ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(9.12) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่างๆ 
ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9.13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่างๆ เช่น รายงาน
ประจําปี รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(9.14) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ 
เช่า หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

(9.15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์
ของกองทุนรวม เช่น โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม 

(9.16) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

(9.17) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้รับความเสียหาย 
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(9.18) ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมและ/หรือผู้บริหาร
ทรัพย์สินในกรณีที่สัญญาเช่าถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

(9.19) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามการ
บอกกล่าว หรือดําเนินคดีใดๆ เพื่อบังคับชําระหนี้หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 

(9.20) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ก่อขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อได้รับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9.21) ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งนี้ไม่
เกิน 1,000,000 บาทต่อป ี

(9.22) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีที่มีการ
ลดทุน และ/หรือจ่ายเงินปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี
ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น 

(9.23) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน 

(9.24) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติ
กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี
อืน่ใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชมุผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดั
ประชุมคณะกรรมการลงทุนและเบี้ยประชุม ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับ
หนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุน  ค่าโฆษณาหรือประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
เป็นต้น  

(9.25) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีของกองทุน
รวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมเป็นรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป  หรือภายใน 3 วันทําการหลังจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทํา
การหลังจากได้รับแจ้งหน้ี 
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การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน เว้นแต่ในระหว่างเดือนที่กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือ
จ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของช่วงก่อนการเพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจ่ายเงินปันผล และช่วงหลังการเพิ่ม
หรือลดเงินทุน หรือจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเฉล่ียถ่วงน้ําหนักตามจํานวนวันค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง   

อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการมีสิทธิตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียว 
หรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจํานวนเท่าๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมในข้อ 28 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ/หรือ 
ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ หากได้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) กรณีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย 

(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วัน 
ติดต่อกัน และ 

(ข) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ในกรณีที่
กองทุนรวมยังมีการแต่งตั้ง ผู้สนับสนุนการชายหน่วยลงทุน ให้ปิด
ประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ที่ทําการของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนด้วย 

(1.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัด
จากวันเปล่ียนแปลง 
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(1.3) ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี กองทุนรวมสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้เดิม  

(2) กรณีเปล่ียนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย 

(2.1) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ในกรณีที่
กองทุนรวมยังมีการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ให้ปิดประกาศในที่
เปิดเผย ณ ที่ทําการของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนด้วย 

(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัด
จากวันเปล่ียนแปลง 

 

29. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
และมูลค่าหน่วยลงทุน 

29.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  มูลค่าที่คํานวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ว่าการคํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สนิไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งโดยมี
รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

29.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 29.1 บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผย
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากลงทุนด้วย 

29.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามข้อ 29.1 อันมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 29.2 และหากเหตุการณ์
หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปิดเผยตามข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวโดยพลัน 

29.4 ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี เว้นแต่การคํานวณมูลค่า
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ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(2) ทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29.5 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที่ห้าทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตามวิธีการข้างต้น บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 29 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น  

ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศเป็น
การคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการกําหนด
มูลค่าทรัพย์สินหลัก (อสังหาริมทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สิน
หลัก (อสังหาริมทรัพย์) ดังกล่าว 

 

30. การจัดท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 

30.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
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เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

30.2 รายงานการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม 

บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มี
ข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจําหน่ ายอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคัญตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื่ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติ ให้ เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เช่า จําหน่าย 
หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด 

30.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้า
ของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการด้วย 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทจัดการ
จะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

 

31. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

31.1 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณีดังต่อไปนี ้

(1) ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   

(2) ก่อนที่จะจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และหรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

31.2 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) ทุก 2 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

(2) ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้รับการแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน ์

31.3 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปีนับ
แต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว 

31.4  ในการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่า บริษัทจัดการ
จะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ทําการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้งไม่ได้ 

31.5  บริษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
พร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลันและให้สํานักงานภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว 

 

32. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

33. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

33.1  สิทธิในการรับเงินปันผล  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้  

33.2 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในโครงการนี้  บริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้ 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป็นไปตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
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33.3  สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ชําระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเท่านั้น  

33.4  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในโครงการนี ้

33.5 สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด  

สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของกองทุนรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไว้ในโครงการ โดยเป็นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในโครงการนี้ และการนับมติดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ระบุไว้ในโครงการนี ้

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ 

 

34. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

34.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือค าสั่ง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี้ชวน  

อย่างไรก็ตามในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน หรือ 
เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําส่ัง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําส่ัง ที่เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามที่
ได้รับความเห็นชอบหรือการส่ังการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น  

34.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป  

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติ
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 27  “สิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 28 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม มติดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่
ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้ การดําเนินการ
ตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ /หรือ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข 
หรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการส่ง
หนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
และผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (โดยไม่ชักช้าและไม่เกิน 10 วันทําการ) และจะประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติแก้ไขหรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่การ
ขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้สามารถกระทําได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ /หรือ 
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จรรยาบรรณ หรือได้รับความเสียหาย หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาของกองทุนรวม 

การนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อนี้ อยู่ภายใต้บังคับความในหัวข้อ 7 หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุน 

 

35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังนี้ 

35.1 เมื่อกองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกล่าว 

35.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากว่า 500 ล้านบาท เมื่อคํานวณจากมูลค่าของหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมใน
วันทําการถัดไป เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

35.3 บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้ใน
โครงการได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดําเนินการตามข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กําหนด 

35.4 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม 

35.5 เมื่อครบอายุโครงการ (ถ้ามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการนับมติจะอยู่ภายใต้บังคับข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ 7 หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน 

- เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุน
รวม เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง  กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการ 
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถหาบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นมารับหน้าที่
แทนได้ในระยะเวลาตามที่ระบุในหัวข้อ 27.1.3 เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการและหัวข้อ 12.2 เงื่อนไขการ
เปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นต้น 
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- บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้เลิกกองทุนรวมได้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปีใดๆ หรือมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเช่น การเจรจา
ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์บางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวม
ไม่สามารถลงทุน/ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคําส่ังให้เลิกกองทุนรวม จากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําส่ังศาล เป็นต้น  

 

36. การช าระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพย์สินอ่ืนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบัญชี
เพื่อทําหน้าที่จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตาม สมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่นที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบัญชี  ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนทั้งนี้  ผู้ชําระบัญชีอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็น
ผู้ดําเนินการได้ 

อนึ่ง  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรซึ่งทําให้ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ผู้ชําระบัญชี บริษัท
จัดการ  และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวมจะได้รับเป็นสําคัญ 

 

37. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการตกลงที่จะระงับข้อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี สิทธิที่จะเสนอข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 
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38. การด ารงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึง
การไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 

39. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน   

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ใน
การดําเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. การแต่งตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้รับมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม  

2. เว้นแต่ที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 34.1 หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้วทั้งหมด โดย
การประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไขหรือภายใน 15 วันนับ
จากวันที่ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุน 
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3. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็น
ลายลักษณ์อักษรและผ่านระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือ
วันท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
ดังกล่าวต้องหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุมและต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติการเพิ่มทุน
ดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และ/หรือ  

ข. เพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความ
พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

 

40. อ่ืนๆ 

40.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็น
เพื่อให้กองทุนรวมได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี 
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40.2 การลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.1และ5.2 

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้นั้น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อ การให้
เช่าพื้นที่โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื่อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ทั้งนี้ รวมถึงการ
ดําเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรือเพื่อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั้งโครงการ และหรือ
เพื่อการแบ่งจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุนรวม อาจดําเนินการก่อสร้าง
หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็นต้น ดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที่
บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการ
ขัดต่อข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด 

40.3 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์
หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนให้
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้

40.4 การขอสงวนสิทธิในการยับย้ังพิเศษ (Veto Right) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขัดต่อ
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและ /หรือจรรยาบรรณหรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรือมีผลให้กองทุนรวม
เสียหายหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาของกองทุนรวม 

40.5  การประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้มีการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บริษัทจัดการจะดําเนินการและแก้ไขโครงการให้สอดคล้อง
กับประกาศฉบับแก้ไขดังกล่าวโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทั้งนี้บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการแก้ไขโครงการ 
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ภาคผนวก: สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันรายได้ของ ERAWAN 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด มหาชน (“ERAWAN”) จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาทในปี พ.ศ. 
2525 ภายใต้ชื่อ บริษัท อัมรินทร์ พลาซ่า จํากัด  ERAWAN ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนําหุ้นสามัญเข้า
ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัใน
ปี พ.ศ. 2537 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ERAWAN มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,505,000,000 บาท และมี
กลุ่มว่องกุศลกิจและกลุ่มวัธนเวคินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด)  

ERAWAN เป็นหนึ่งในผู้นําในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของประเทศไทยโดย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2555  ERAWAN มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในโรงแรมตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 
ดาวจนถึงระดับกลางและระดับชัน้ประหยัดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ท่ีสําคัญในประเทศไทย รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 
10,600 ล้านบาท ในการบริหารโรงแรมต่างๆ ท่ี ERAWAN ลงทุนนั้น ERAWAN ได้ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมชั้นนําของโลก
มาเป็นผู้บริหารโรงแรมโดยเลือกแบรนด์ตามความเหมาะสม   โดยปัจจุบัน ERAWAN ได้ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมชั้นนํา
ของโลกได้แก่ ไฮแอทแมริออท แอคคอร์ไอเฮชจีและสตาร์วูด ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ท้ังส้ิน 8 แบรนด์ในการบริหารโรงแรม
ของ ERAWAN ปัจจุบัน ERAWAN มีโรงแรมและรีสอร์ทที่เปิดดําเนินงานแล้วทั้งส้ิน 16โรงแรมและอยู่ระหว่างการ
พัฒนาจํานวน 2 โรงแรม นอกจากนี้ ERAWAN ยังเป็นเจ้าของศูนย์การค้าระดับหรูหรา 1 แห่ง ในใจกลางเมืองย่าน
ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ERAWAN มี โรงแรมที่เปิดดาํเนนิงานแล้วทัง้หมด 16 โรงแรม ดงันี้ 

ประเภทโรงแรม จํานวนโรงแรม 
โรงแรม 5 ดาว 4 

โรงแรมระดับกลาง 3 
โรงแรมชัน้ประหยัด 9* 

หมายเหตุ: *รวมโรงแรมไอบิส ป่าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

โครงสร้างรายได้ของ ERAWAN  ปี พ.ศ. 2553 –พ.ศ. 2555 

 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี  
พ.ศ. 2555 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 2,930 87.1% 6.6% 3,536 92.5% 20.7% 4,122 94.5% 16.6% 

- โรงแรมระดับ 5 ดาว  2,054 61.0% -5.8% 2,330 60.9% 13.5% 2,690 61.6% 15.4% 

- โรงแรมระดับกลาง 449 13.3% 64.9% 631 16.5% 40.6% 719 16.5% 14.1% 

- โรงแรมขั้นประหยัด 428 12.7% 44.1% 576 15.1% 34.6% 712 16.3% 23.8% 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 391 11.6% -2.4% 219 5.7% -44.0% 180 4.1% -17.8% 
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 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี  
พ.ศ. 2555 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

รายได้อื่น 43 1.3% 1.0% 67 1.8% 57.4% 62 1.4% -8.7% 

รวมรายได ้ 3,364 100.0% 5.4% 3,823 100.0% 13.6% 4,364 100.0% 14.1% 

 

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลักของ ERAWAN  โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม  โดยรายได้
จากธุรกิจโรงแรมโดยรวมของ ERAWAN  มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยจะประสบ
กับปัญหาความไม่สงบทางการเมือง และปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุนที่ขยายการดําเนินงานไปสู่โรงแรมระดับ
ต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยรายได้จากกลุ่มโรงแรมประเภทต่างๆ มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมระดับกลางและชั้นประหยัดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง   โดย
ERAWAN  มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 เท่ากับ 2,930 ล้านบาท และ 3,536 ล้านบาท 
และ 4,122 ล้านบาท ตามลําดับ  คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 18.6 ต่อปีในส่วนของธุรกิจพื้นที่เช่าปัจจุบัน 
ERAWAN มีทรัพย์สินเพื่อการเช่า 1 แห่งคือ อาคารเอราวัณแบงค๊อก ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ดีรายได้จากค่าเช่าและบริการมีสัดส่วนรายได้ที่ลดลงจากประมาณร้อยละ 12 ในปี  พ.ศ. 2553 ลดลงเหลือ
ประมาณร้อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากไม่มีรายได้ของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์จากการขายอาคารในไตรมาส 2 ปี 
พ.ศ. 2554 

งบกําไรขาดทุน 

 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

 ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 2,930 6.6% 3,536 20.7% 4,122 16.6% 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 391 -2.4% 219 -44.0% 180 -17.8% 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,321 5.5% 3,756 13.1% 4,302 14.6% 

รายได้อื่น 43 1.2% 67 56.4% 62 -8.7% 
รวมรายได ้ 3,364 5.4% 3,823 13.6% 4,364 14.1% 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (2,559) 6.3% (2,851) 11.4% (3,100) 8.7% 
ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อม
ราคา (EBITDA) 

805 2.8% 972 20.7% 1,264 30.1% 

ค่าเสื่อมราคา (684) 8.9% (646) -5.6% (641) -0.7% 
ต้นทุนทางการเงิน (361) 17.6% (407) 12.7% (393) -3.3% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (239) N.A. (81) N.A. 230 N.A. 

ภาษีเงินได้ (20) -56.5% (53) 169.1% (63) 17.4% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (16) -51.1% (39) 147.5% (61) 56.6% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ (275) N.A. (173) N.A. 106 N.A. 

กําไรจากการขายทรัพย์สิน - N.A. 664 N.A. - N.A. 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (275) N.A. 491 N.A. 106 -78.5% 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

- 188 – 

 รายละเอียดโครงการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

 ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

อัตรากําไรขั้นต้นต่อรายได้รวมจากการดําเนินงาน 50.52%  52.34%  54.31%  

อัตรากําไรระดับ EBITDA ต่อรายได้รวมจากการ
ดําเนินงาน 

24.23%  25.87%  29.38%  

อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวมท้ังหมด N.A.  10.95%  2.43%  

ที่มา:ERAWAN 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ERAWAN  มีผลการดําเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้รวมเท่ากับ 3,364 
ล้านบาท 4,487 ล้านบาท (รวมกําไรจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์) และ 4,364 ล้านบาท ตามลําดับ และมี
อัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 50.52 ร้อยละ 52.34 และร้อยละ 54.31 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นต้นในปี พ.ศ. 
2553 ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งโรงแรมของ ERAWAN 
จํานวน 3 แห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราว  อย่างไรก็ดีผลการดําเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ ERAWAN มีอัตรากําไร
ขัน้ต้นท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555 

ERAWAN มีกําไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2553-
2555 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งความไม่สงบทางการเมือง และสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลให้อัตรากําไรระดับ  EBITDA 
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดีการลงทุนพัฒนาโรงแรมใหม่จํานวน 16 แห่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้น
มา ส่งผลให้ ERAWAN บันทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ใช่รายจ่ายเงินสดในงบ
กําไรขาดทุนเป็นจํานวนประมาณ 650 ล้านบาทต่อปี  เมื่อรวมกับต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุน ส่งผลให้ ERAWAN มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานก่อนรายการพิเศษในปี 
พ.ศ. 2553 - 2554   

สําหรับผลประกอบการของปี พ.ศ. 2555  ERAWAN มีผลการดําเนินงานซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งในแง่รายได้และอัตรากําไร 
โดย ERAWAN มีรายได้รวมเท่ากับ 4,364 ล้านบาท และกําไรระดับ EBITDA เท่ากับ 1,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
14.1  และร้อยละ 30.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนตามลําดับ และอัตรากําไรระดับ EBITDA ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลใหE้RAWAN มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 106 ล้านบาทสําหรับปี พ.ศ. 2555 

 

กลยุทธ์การด าเนินงานของ ERAWAN 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  ERAWAN ได้ลงทุนและพัฒนาโรงแรมเพิ่มจํานวน 16  แห่งตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสินทรัพย์
เดิมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน  โดย ณ ปัจจุบัน ERAWANมีโรงแรมที่เปิดดําเนินงานแล้วทั้งส้ิน 16  โรงแรม และมี
โรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวน  2  โรงแรม (คิดเป็นจํานวนห้องพักมากกว่า 4,300  ห้อง)  รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 
10,600 ล้านบาท ทั้งนี้ แหล่งสนับสนุนเงินทุนหลักมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ ERAWAN ซึ่งเติบโต
อย่างต่อเนื่องจากผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื้นที่เช่าและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
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ERAWAN ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ําของ ERAWAN  
โดยปัจจุบัน ERAWAN มีอัตราต้นทุนทางการเงินโดยเฉล่ียเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) -1.8%  
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ERAWAN  ยังมีวงเงินกู้ระยะส้ันและระยะยาวซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้จํานวน
ประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งพร้อมสําหรับสนับสนุนการขยายงานต่างๆ ในอนาคต 

ERAWAN วางแผนที่จะรับรู้มูลค่าทรัพย์สินอย่างสม่ําเสมอตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ERAWAN ได้กําหนดไว้ โดยในปี 
พ.ศ. 2554  ERAWAN ได้ขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และในปี พ.ศ. 2556  ERAWAN จะขาย
ทรัพย์สินอีก 2 แห่ง คือโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่าตอง ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล 
โกรท และได้ให้สิทธิในการลงทุนในสินทรัพย์อื่นแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ในการเข้าลงทุน
โรงแรมไอบิสของ ERAWAN ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 5 ป ี

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ERAWAN มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี พ.ศ 2553  ถึงส้ิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 12,950 ล้านบาท 12,238 ล้านบาท และ 
12,834  ล้านบาทตามลําดับ โดยสินทรัพย์รวมที่ลดลงในปี พ.ศ. 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็น
เตอร์ ในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2554 และการตัดจําหน่ายค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  ในขณะเดียวกัน หนี้สินรวมของ 
ERAWAN ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหนี้สินรวมของ ERAWAN ณ ส้ินปี พ.ศ 2553  ถึงส้ิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 9,676 
ล้านบาท 8,468 ล้านบาท และ 9,120 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการลดลงของหน้ีสินในปี พ.ศ. 2554 เป็นผลมาจากการ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ตามกําหนดและรวมถึงการจ่ายชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดบางส่วน  สําหรับปี พ.ศ. 2555 ยอดหนี้สิน
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนในโครงการเงินทุนในการพัฒนา
โครงการโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม และไอบิส กรุงเทพฯ สยาม และการปรับปรุงห้องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮ
แอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ ERAWAN ณ ส้ินปี พ.ศ 2553 ถึงส้ิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 3,273 ล้าน
บาท 3,769 ล้านบาท และ 3,714 ล้านบาทตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น และการลดภาระหนี้สินทําให้
สถานะทางการเงินของ ERAWAN  มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น
ปรับตัวลดลงจากระดับ 2.63 เท่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2553 เป็นระดับ 2.14 เท่า ณ ส้ิน ปี พ.ศ. 2555 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  
หน่วย : ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

สินทรัพย ์ 12,950 12,238 12,834 
หนี้สินรวม 9,676 8,468 9,120 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,273 3,769 3,714 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 3,131 3,589 3,511 
ทุนเรือนหุ้นเรียกชําระแล้ว 2,245 2,245 2,245 
จํานวนหุ้นเรียกชําระแล้ว (ลา้นหุ้น) 2,245 2,245 2,245 
อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ    
อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 2.63 2.00 2.14 
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เท่า) 2.70 2.35 3.33 
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หมายเหตุ:* ณ วันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ธนาคารพาณิชย์ที่ใหส้ินเช่ือแก่ ERAWAN ได้กําหนดเพดานของอัตราส่วนหนีส้ินที่ต่อสว่นทุน
ของ ERAWAN อยู่ในช่วง 2-3 เท่า 

ที่มา: ERAWAN 

 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ERAWAN มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี พ.ศ . 2553  ถึง ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 934 ล้านบาท 
928 ล้านบาท และ 1,236 ล้านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นเหตุมา
จากผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรม
ลงทุนของ ERAWAN ในปี พ.ศ 2553  ถึงส้ิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ (648) ล้านบาท 816 ล้านบาท และ (1,041) ล้าน
บาท ตามลําดับ กระแสเงินสดสําหรับกิจกรรมการลงทุนส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทุนในการพัฒนาโรงแรมใหม่และ
รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีของทรัพย์สินต่างๆ โดยกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในปี พ.ศ. 
2554 เป็นผลมาจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ในไตรมาส 2 สําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน ERAWAN มีกระแสเงิน
สดสุทธิได้ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินในปี พ.ศ 2553  ถึง ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ (344) ล้านบาท (1,514) ล้านบาท และ 
(235) ล้านบาท ตามลําดับ  

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 934 928 1,236 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (648) 816 (1,041) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (344) (1,514) (235) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (57) 230 (40) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 277 220 450 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 220 450 410 

ที่มา:ERAWAN 

 

สรุปฐานะการเงนิและความสามารถในการรับประกันรายได้ค่าเช่าของผู้รับประกันรายได ้

จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดข้างต้นจะเห็นได้ว่า ERAWAN เป็นบริษัทท่ีมีผล
การดําเนินงานท่ีดีและฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดย ณ ส้ินปี พ.ศ. 2555 มีสินทรัพย์รวม 12,834 ล้านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้น 3,714 ล้านบาท อีกทั้งหากการจัดตั้งกองทุนรวมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ERAWAN ยังจะมีกระแสเงิน
สดเพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวม ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวประกอบกับประมาณการการ
สนับสนุนรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําที่ ERAWAN ต้องช่วยเหลือบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ในการชําระให้แก่
กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2556 - 2560 ตามตารางด้านล่าง จะเห็นได้ว่า ERAWAN มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมี
ความสามารถเพียงพอในการสนับสนุนบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์จํากัด ในฐานะผู้รับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ํา
ของกองทุนรวม และการสนับสนุนสัญญาที่ทาง ERAWAN เข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขายทรัพย์สินจะรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเกิดจากการผิดคํารับรองภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สําหรับโรงแรมไอ
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บิสทั้งสองให้แก่กองทุนรวมเป็นจํานวนรวมกันทั้งส้ินไม่เกินกว่าร้อยละ 2.5 ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง 
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ซื้อจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบได้เฉพาะในกรณีที่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องมี
จํานวนรวมกันทั้งสิ้นเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง 

ประมาณการการสนับสนนุรายได้ขัน้ต่ าของผู้รับประกันรายได ้(บนสมมติฐานว่ากองทนุรวมจะเข้าลงทนุใน
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 

(หน่วย: พันบาท) ปี พ.ศ. 2556(1) ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560(2) 

รายได้ขั้นต่าํของกองทุนรวมที่รับประกัน 83,701 111,500 111,500 111,500 27,799 
ประมาณการรายไดข้องกองทุนรวม(3) 66,166 102,546 111,102 118,231 30,042 
ประมาณการส่วนต่างที่ ERAWAN ต้อง
ให้การสนับสนุนแก่บริษัท เอราวัณโกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากัด 

17,535 8,954 398 0.00 0.00 

หมายเหตุ:  

(1)  ช่วงเวลาประมาณการนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลังจากวันที่ 
1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกันจะลดลงตามสัดส่วนจํานวนวัน  

(2) ช่วงเวลาประมาณการนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลังวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกันจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจํานวนวัน  

(3) ผลรวมของค่าเช่าคงที่และคา่เช่าผันแปรตามสัดส่วนของช่วงเวลาประมาณการ 

ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ของกองทุนรวม อ้างอิงจากประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินตามรายงาน
ประเมินของ บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมียอดรวมราคาประเมินทั้ง 2 โรงแรม
ต่ํากว่าบริษัทผู้ประเมินราคาอีกรายหนึ่ง และปรับปรุงด้วยวิธีการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กล่าวคือ โดยการ
นําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ตามกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี 
โดยกองทุนรวมจะได้รับรายได้เป็นค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน 

 




