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Remark: Unitholders can download the 2020 annual report of Erawan Hotel Growth Property Fund
(ERWPF) via the website of the Management Company. (https://www.scbam.com/th/fund/property-fund)
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สารจากบริษัทจัดการ
วันที่ 4 เมษายน 2565
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ขอนาส่งรายงานประจาปี 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เอราวัณ โฮเทล โกรท มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2564 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) ประมาณการเศรษฐกิ จ ไทยโต
ดีกว่าคาดที่ 1.1% จากเดิม 0.7% ตามการระบาด COVID-19 ในประเทศที่เริ่ มคลี่คลายจากจานวนผู้ได้ รับวัคซีนที่เพิ่มมากขึ ้น
และมาตรการควบคุมโรคที่ผ่อนคลายลง ทาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทกลับมาดาเนินการได้ อีกครัง้ รวมถึงจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นหลังการเปิ ดประเทศ ส่งผลให้ เศรษฐกิจทยอยปรับฟื น้ ตัวดีขึ ้น ขณะที่การส่งออกของ
ไทยขยายตัวได้ ในระดับสูงจากทังปั
้ จจัยฐานต่าในปี ก่อนหน้ าและการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้ าโลก แม้ ในช่วงปลายปี
จะมีสญ
ั ญาณชะลอตัวลงบ้ างจากการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรปและปั ญหาคอขวดอุปทาน (supply bottleneck)
ในส่วนของภาครัฐ ยังมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคในประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการ
พยุงเศรษฐกิจ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยในปี 2564 โดยรวมฟื ้นตัวดีขึน้ จากปี 2563 ที่หดตัว ซึ่งไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศ ที่มีมลู ค่า FDI ต่อ GDP ค่อนข้ างต่าในอาเซียน ในปี 2563 ประเทศส่วนมากในอาเซียนรวมทังไทยมี
้
FDI ที่ปรับ
ลดลง แต่ไทยเป็ นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีมลู ค่าการลงทุน FDI สุทธิเป็ นลบ ทังนี
้ ้เหตุผลหลักมาจากการถอนการลงทุนของ
Tesco (หากหักดีล Tesco ออก มูลค่า FDI ของไทยจะทรงตัวจากปี ก่อนหน้ า แต่ก็ยงั ถือว่าอยู่ใน ระดับต่าที่สดุ ในอาเซียน เมื่อ
เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ)
โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2565 EIC ประเมินว่ าจะขยายตัว 4.1% ปรับชะลอตัวจากปี 2564 ที่ 5.8% โดยการฟื น้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลกยังเป้นการฟื ้นตัวในเกณฑ์ดี จากปั จจัยสนับสนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนสูงขึน้ ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนา (EMs) แต่ยงั ต้ องเผชิญอุปสรรคทังจากการระบาดระลอกใหม่
้
ในภูมิภาคที่สาคัญ ความเสี่ยงจาก COVID19 สายพันธ์ Omicron และเรื่ องการขาดแคลนอุปทานและราคาสินค้ าที่เพิ่มสูง ส่งผลให้ การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ยังคงมีความเปราะบางในช่วงที่หลายประเทศกาลังเปลี่ยนผ่านจากการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 (pandemic)
ไปสู่การเป็ นโรคประจาถิ่น (endemic) ทังนี
้ ้ภาระหนี ้ที่เพิ่มสูงขึ ้นทัว่ โลกก็เป็ นแรงกดดันสาคัญต่อเศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ า ทัง้
หนีส้ าธารณะที่เพิ่มขึน้ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา และการกู้ยืมของภาคธุรกิจและครั วเรื อนเพื่อชดเชยสภาพ
คล่องที่ขาดแคลน ภาวะหนีส้ ูงมีแนวโน้ มกดดันการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงด้ านคุณภาพสินเชื่อต่อระบบ
การเงิน ซึ่งภาครัฐและธนาคารกลางทัว่ โลกจะยังสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะเริ่ มทยอยลดลดแรงส่งลงอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลาย
ทัง้ นีป้ ั ญหา supply chain disruption รุ นแรงขึน้ เป็ นผลจาก 1)การแพร่ ระบาดของไวรั สสายพันธ์ Delta ในเอเชีย
ตะวัน ออกส่ ง ผลให้ มี ก ารล็ อ กดาวน์ แ ละปิ ด โรงงาน จนเกิ ด ขาดแคลนสิ น ค้ า และวัต ถุดิ บ 2) การขาดแคลนแรงงาน อัน
เนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของไวรัส 3) ความล่าช้ าในการขนส่งและความแออัดของท่าเรื อ 4) การลงทุนใหม่ในช่วงที่ผ่านมา
อยู่ในระดับต่า จึงทาให้ อุปทานโดยเฉพาะชิปและเซมิคอนดักเตอร์ ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม EIC ประเมินว่าปั ญหา supply
chain disruption จะทยอยคลี่คลายลงได้ ตั ้งแต่ปี 2565 เป็ นต้ นไป
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สาหรั บแนวโน้ มของเศรษฐกิจไทยปี 2565 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื ้ นตัวอย่ างช้ า ๆ โดยยังมี
ความเสี่ยงหลายประการ ประมาณการล่าสุดของ EIC คาดไว้ ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้ มขยายตัวที่ 3.2% เป็ นการ
ฟื น้ ตัวต่อเนื่องจากอัตราการเติบโตที่ 1.1% .ในปี 2564 อย่างไรก็ดี คาดว่าการฟื น้ ตัวจะเป็ นไปอย่างช้ า ๆ จากผลกระทบของ
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และผลของแผลเป็ นเศรษฐกิจ (ได้ แก่ การปิ ดกิจการที่เพิ่มขึ ้น แรงงานตกงานเพิ่มขึ ้น รายได้ ที่
ลดลง หนีส้ ูง และการชะลอโครงการภาครัฐ) ที่เป็ นอุปสรรคต่อการฟื ้นตัว โดยคาดว่าการ ระบาดของ Omicron จะส่งผลต่อ
ภาคการท่องเที่ยวและความเชือ่ มัน่ ในภาพรวม ทาให้ การใช้ จ่ายในช่วง ไตรมาส1/2565 ชะลอตัว ในกรณีฐานคาดว่า ผลกระทบ
จะไม่รุนแรงเท่า Delta แต่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมหากวัคซีนไม่สามารถยับยัง้ การระบาดรุ นแรงของ Omicron ได้ ในขณะที่
แผลเป็ นเศรษฐกิจในประเทศ ทัง้ ตลาดแรงงานที่เปราะบางและภาระหนีท้ ี่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญที่ยังเป็ น
อุปสรรคสาคัญสาหรับการฟื น้ ตัวของการใช้ จ่ายในประเทศต่อไป
การส่ งออกสินค้ าของไทยยังมีแนวโน้ มขยายตัวอย่ างต่ อเนื่องที่ 3.4% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้ า
โลก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศกาลังพัฒนาที่มีแนวโน้ มขยายตัวเร่งขึ ้นจากปี นี ้ ตามความคืบหน้ าในการฉีดวัคซีน โดย
คู่ค้าประเทศกาลังพัฒนาหลักของไทยคือกลุ่มอาเซียน CLMV และอินเดีย ซึ่งมีสินค้ าส่งออกหลัก เช่น เม็ดพลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์
รถยนต์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงคือ ปั ญหาการขาดแคลนชิป (เซมิคอนดักเตอร์ ) ที่จะกดดันการส่งออกสินค้ า
ประเภท อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ ปั ญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งผลให้ อตั ราค่าระวางและระยะเวลา ในการขนส่ง
สินค้ าอยู่ในระดับสูง การชะลอตัวจากเศรษฐกิจจีนและเงินเฟ้ อที่อาจสูงกว่าคาด ทัง้ จากปั ญหาการขาดแคลนพลังงาน และ
ภาวะหนี ้สูงในภาคอสังหาฯ การระบาดของ Omicron หรื อสายพันธุ์ใหม่อื่น ๆ ในประเทศที่รุนแรงจนต้ องปิ ดเมือง
ขณะที่ภาคท่ องเที่ยวจะทยอยปรับตัวดีขึน้ แต่ ยังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาด Omicron โดยคาดการว่าจะ
ปรับตัวดีขึน้ อย่างช้ า ๆ โดยปี 2565 คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ าไทยราว 5.9 ล้ านคน ในขณะที่ยงั มีความกังวลของ
นักท่องเที่ยวต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และการปรับยกระดับความเข้ มงวดของมาตการการเดินทางเข้ าประเทศเพื่อลดโอกาสการ
แพร่ ระบาดในประเทศของหลายประเทศรวมถึงไทยด้ วย สาหรั บการท่องเที่ยวในประเทศเริ่ มฟื ้นตัว ส่งผลให้ จานวนทริ ป
ภายในประเทศปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ราว 173 ล้ านทริ ป โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของคนกรุ งเทพฯ และเมืองรองมี
แนวโน้ มฟื น้ ตัวได้ เร็ว เช่น ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้ น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงั คงเลือกท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคืน
เป็ นหลักเนื่องจากยังมีความกังวลด้ านสุขอนามัย อีกทังจ
้ านวนผู้ประกอบการที่พกั และโรงแรมทีได้่ รับการรับรอง SHA+ ยังมี
จานวนไม่มาก และกระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การบริ โภคภาคเอกชนปี 2565 มีแนวโน้ มฟื ้ นตัวอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ตามรายได้ ครัวเรื อนที่ฟืน้ ช้ าและสถานะ
ทางการเงินที่ยงั ซบเซา โดยในระยะสั ้นยังมีปัจจัยบวกจากการใช้ จ่ายอุปสงค์คงค้ างของกลุ่มคนรายได้ สงู ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นกลุ่ม
คนที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตไม่รุนแรงและยังมีเงินออมไว้ มากในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่โดยพื ้นฐาน
การใช้ จ่ายในประเทศภาพรวมมีแนวโน้ มโตช้ าตามสภาวะรายได้ ครัวเรื อนและปั ญหาหนี ้ โดยปั ญหารายได้ หนี ้ และสภาพคล่อง
ส่งผลให้ คนส่วนใหญ่ลดการใช้ จ่ายลงมาก และยังคงจะรัดเข็มขัดแม้ โควิดจะคลี่คลาย สอดคล้ องกับมุมมองรายได้ ที่ส่วนใหญ่
คาดว่าจะยังไม่เพิ่ม ความเชื่อมัน่ ที่ยงั ซบเซา และปั ญหาหนี ้สูงที่ใช้ เวลานานในการแก้ ไข นอกจากการว่างงานที่สงู ขึ ้นแล้ ว คนที่
มีงานทายังมีระดับการทางานที่ลดลงด้ วย สะท้ อนจากการทางานต่าระดับและภาวะเสมือนว่างงานที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ ชวั่ โมงการ
ทางานลดน้ อยลง โดยแรงงานที่มีรายได้ หรื อการศึกษาไม่สงู ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตมากกว่า ในด้ านรายได้ จากการทางาน
ของลูกจ้ าง มีการปรับลดลงมากจากช่วงก่อน COVID-19 อีกทัง้ ยังลดลงจากการที่แรงงาน บางส่วนย้ ายไปทางานที่มีรายได้
ต่าลง ทังการย้
้
ายไปสู่อุตสาหกรรมที่ร ายได้ น้อย และการออกจากลูกจ้ างไปทางานอิสระ ซึ่งวิกฤต COVID-19 กาลังสร้ าง “3
แผลเป็ น” ในตลาดแรงงาน ได้ แก่ (1) การว่างงานนาน (2) การเพิ่มขึน้ ของแรงงานนอก ระบบ และ (3) ปั ญหาทักษะไม่
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สอดคล้ อง (skill mismatch) จากงานที่เปลี่ยนไป นอกจากปั ญหารายได้ ที่ลดมากและฟื น้ ช้ าแล้ ว ครัวเรื อนยังมีปัญหาภาระหนี ้
สูงและการขาดสภาพคล่องอีกด้ วย เป็ นอีกปั จจัย ฉุดรัง้ การใช้ จ่ายในอนาคต
สาหรับการลงทุนภาคเอกชนในปี 2022 EIC คาดขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.0% โดยเป็ นการเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ตามการขยายตัวของการ ส่งออกและการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงคาดว่ามูลค่าการก่อสร้ างภาครัฐในปี 2564
และ 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 6% ต่อปี โดยมาจากความคืบหน้ าของโครงการ Mega project เป็ นหลัก
ส าหรั บ หนี ส้ าธารณะ EIC คาดการณ์ ว่ า ณ สิ น้ ปี 2565 มี แ นวโน้ มอยู่ ที่ ร าว 65% ต่ อ GDP โดยภาครั ฐ ยั ง มี
ความสามารถกู้เพิ่มเติมอีกราว 1 ล้ านล้ านบาท จึงจะชนเพดานหนี ้สาธารณะที่ 70% ต่อ GDP ในขณะที่ ราคาพลังงานโลกที่
เพิ่มขึน้ มีแนวโน้ มจะส่งผลกระทบมายังอัตราเงินเฟ้อไทยอย่างจากัด เนื่องจากภาครัฐมี มาตรการชะลอการเพิ่มราคา ส่วน
ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถเพิ่มราคาได้ มากนักตามอุปสงค์ที่ยงั ซบเซา
ในส่วนของอัตราดอกเบี ้ย EIC คาดว่า กนง. จะคงไว้ ที่ 0.5% ตลอดปี 2564-2565 โดยโอกาสลดดอกเบี ้ยมีน้อยลง
จากการที่เศรษฐกิจไทยได้ ผ่านจุดต่าสุดไปแล้ ว ถึงแม้ ว่าธนาคารกลางหลายประเทศจะมีแนวโน้ มปรั บขึน้ อัตราดอกเบี ้ย
นโยบาย แต่ EIC ประเมินว่า กนง. จะไม่ปรับอัตราดอกเบี ้ยขึ ้นตาม เนื่องจากยังมีความจาเป็ นในการคงอัตราดอกเบี ้ยในระดับ
ต่าเพื่อสนับสนุนการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้การขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายครัง้ แรกน่าจะทาได้ อย่างเร็วสุดในปี 2566
ปั จจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง ได้ แก่ 1) การระบาดที่อาจกลับมาระบาดรุนแรงอีกครัง้ โดยเฉพาะหากมีการกลายพันธุ์
ของไวรัสที่อาจลดประสิทธิภาพวัคซีน 2) ปั ญหาด้ าน Supply chain disruption จากทังในและต่
้
างประเทศ และผลกระทบต่อ
เงิ น เฟ้ อ และภาวะการเงิ น ที่ ตึ ง ตัว ขึ น้ กว่ า คาด 3) การชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ จี น มากกว่ า คาด จากผลกระทบในภาค
อสังหาริมทรัพย์ และ 4) ผลของแผลเป็ นเศรษฐกิจที่อาจมีมากกว่าคาด จนกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ในวงกว้ าง
สุดท้ ายนี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุนฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หารจัดการ
กองทุนฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั
ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

หมายเหตุ: อ้างอิ งข้อมูลจาก
- SCB Economic Intelligence Center (EIC): Outlook ไตรมาส 4/2021 (มุมมองเศรษฐกิ จปี 2565 ณ ไตรมาส 4 ปี 2564)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ องมูลของกองทุนรวมฯเพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-REIT1) ที่แสดงไว้ ใน
http://www.sec.co.th หรื อ www.scbam.com
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1

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทุนรวม

ชื่อกองทุนรวม (ไทย)
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ชื่อกองทุนรวม (อังกฤษ)

ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND

ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์

ERWPF
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)
26 มีนาคม 2556

วันจัดตั ้งกองทุน
Market Cap (ลบ.)

764.27

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,317,275,280
(บาท)((NAV)
วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวม

สัดส่วนการลงทุน

- ลงทุนตรง 100%
- กรรมสิทธิ์

ชื่อผู้จดั การกองทุนรวม บลจ. ไทยพาณิชย์
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด

ราคาปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายของปี
NAV ต่อ
หน่วย
7 มีนาคม
2556

7.4802
P/NAV

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
0.5802

4.34 บาท

จานวนหน่วย

1,471,473,99 Par ต่อหน่วย
0
อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน ้าหนัก

โครงสร้ างเงินทุนของกองทุน
สินทรัพย์รวม
1,317,953,856 ขาดทุนสะสม
หนี ้สินรวม
678,576 สัดส่วนการ
กู้ยืม rating
ส่วนทุน
1,317,275,280 Credit

สัดส่วนการลงทุน

ประเภททรัพย์สิน

176,100,000
หน่วย
8.3559
Freehold

(183,695,460)
-ไม่มีN/A

โครงสร้างรายได้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และ โรงแรมไอบิส
พัทยา ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้ วยที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และ
เฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
ผู้ถือหน่ วยรายใหญ่ ณ วันกาหนดรายชื่อ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ชื่อ
จานวนหน่วย
สานักงานประกันสังคม
50,821,200
บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
35,220,000
AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1
10,846,500
นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน
7,785,000
กองทุนเปิ ดวรรณ พร็อพเพอร์ ตี ้ พลัส ฟั นด์
7,750,600
Foreign Limit
Current Foreign Holding

ร้ อยละ
28.86%
20.00%
6.16%
4.42%
4.40%

49%
0.51%

2

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น
ผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
รายละเอียด
2560
อย่ า งน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)
จ่ายเงินปั นผลรายไตรมาส เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย) 0.3856
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว

2561

2562

2563

2564

ตัง้ แต่ จัดตัง้

0.3662

0.3877

0.3398

0.3444

2.0059
2.0441

ประมาณผลตอบแทนระยะสั ้นของกองทุนรวมสาหรับงวด
1 มกราคม 2564
ถึง
31 ธันวาคม 2564
ตั ้งแต่วนั ที่
- กองทุนรวมไม่มีการระดมทุนในงวดปั จจุบนั จึงมิได้ มีการจัดทาประมาณการผลตอบแทนระยะสั ้นที่ผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรายละเอียดของคู่สัญญาที่ทาสัญญาเช่ า
รายละเอียดของคู่สัญญาที่ทาสัญญาเช่ า

ผลการดาเนินงานของทรัพย์ สิน

ผู้เช่ าทรั พย์ สิน บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จากัด

194.66
200.00
150.00
100.00

72.50
69.56

72.50

72.50

56.39

50.00

23.71

0.00

-24.84

-50.00

2562
รายได้ รวมของผู้เช่า

-29.16

2563

2564

กาไรจากการดาเนินงานของผู้เช่า

ค่าเช่าคงที่ที่กองได้ รับ

ทรัพย์ สินที่เช่ า โรงแรมไอบิส พัทยา และ โรงแรม
ไอบิส ป่ าตอง
ค่ าเช่ า ค่าเช่าซึง่ บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้เช่าต้ องชาระ
ให้ แก่กองทุนรวม ประกอบด้ วยค่า
เช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงที่และค่า
เช่าแปรผัน โดยจะคานวณตาม
ระยะเวลาการเช่าจริง นับตังแต่
้ วนั ที่
เริ่มระยะเวลาการเช่าตามที่กาหนด
ไว้ ในสัญญาเช่า

ผลการดาเนินงานของผู้เช่ าทรัพย์ สิน (Hotel Performance)
โรงแรมไอบิส พัทยา
อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย (%)
ค่าห้ องพักเฉลี่ย (THB)

2562
86%
930

2563
29%
761

2564
19%
668

โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย (%)
ค่าห้ องพักเฉลี่ย (THB)

2562
73% มกราคม
1,112 ถึง
ธันวาคม

2563
19%
910

2564
10%
589
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ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
REVENUE

THB'000

68,000

72,600
72,575

72,573

72,569

67,500

72,525

มกราคม
67,000
ถึง
ธันวาคม 66,500

72,500

66,000

72,550

EBITDA

THB'000

72,551
72,539

2561

2562

2563

2564

CAGR = 0.01%

67,337
66,970

66,323

66,314

2561

2562

2563

2564

CAGR = 0.51%

*CAGR คือ Compound Annual Growth Rate หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อป

Revenue (M. THB)
Other Income (M. THB)
Expenses (M. THB)
EBITDA (M. THB)
Net Profit (M. THB)
EPU (THB)
DPU (THB)
Debt/NAV
Interest Cost (%)
Operating Cash Flow
Investing Cash Flow
Financing Cash Flow
Net Cash Flow
NAV (THB)
NAV per Unit (THB)
P/NAV per Unit (THB)
Dividend Yield (%)
Market Cap (M. THB)
Closing Price (THB/unit)

ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญ
2562
2563
72,500
72,500
69
39
6,255
5,569
66,314
66,970
1,545
(91,879.93)
66,373
74,441
(65,914.23)
(65,297.88)
8,718
17,862
1,475,729
1,475,729
8.3800
7.4875
0.6146
0.5663
907
747
5.15
4.24

2564
72,500
73
5,236
67,337
47,380.58
68
(48.66)
37
1,317,275
7.4802
0.5802
764
4.34

Q4/2564
18,125
21
1,225
16,921
26,946
39
(14.49)
25
1,317,275
7.4802
0.5802
764
4.34
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของผู้จัดการกองทุน ถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
สาหรั บผลการดาเนินงานของกองทุนรวมสาหรั บระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนรวม มีรายได้ จากการลงทุนทังสิ
้ ้น 72.57 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ค่าเช่าซึ่งประกอบไปด้ วยค่าเช่าที่ได้ รับจากผู้เช่าจานวน
72.50 ล้ านบาท และรายได้ จากดอกเบี ้ยรับจานวน 0.07 ล้ านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น 5.24 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.45 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายในการบริหาร 0.78 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิคิดเป็ นจานวน 67.34 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ กองทุนรวมรับรู้ รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุน
จานวน (18.85)ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากการสอบทานโดยผู้ประเมินอิสระ
ทาให้ ในรอบการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรั พย์สุทธิ จากการดาเนินงาน
เพิ่มขึ ้นจานวน 47.38 ล้ านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 1,317.28 ล้ านบาท หรื อ
เท่ากับ 7.4802 บาทต่อหน่วย
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด
-ไม่มีเงื่อนไขตารางค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการดูแลและรักษาสภาพทรัพย์สิน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ค่าใช้ จา่ ยอื่นใดที่มมี ลู ค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
รวมค่าใช้ จา่ ย

อัตราเรียกเก็บที่แท้ จริง
3,225,759
392,701
420,751
411,000
785,328
5,235,539

% ของกาไรจากการ
ลงทุนสุทธิ
4.79%
0.58%
0.62%
0.61%
1.17%
7.78%

หมายเหตุ: เนือ่ งจากผลการดาเนินงานปี 2564 มีการลดลงในสินทรัพย์สทุ ธิ ในการดาเนินงานจึงใช้เทียบสัดส่วนเป็ นร้อยละของกาไรจากการลงทุนสุทธิ
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สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุนรวม
1.1 ความเสี่ยงจากสัญญา
1.2 ความเสี่ยงจากการประกันภัย
1.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่าของผู้เช่า
1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงิน
1.6 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน และผู้เช่าประกอบ
กิจการโรงแรม ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
1.7 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารโรงแรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม
2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
2.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหารโรงแรม
2.2 ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน
2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึง่ อาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์
2.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
2.5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเมื่อต้ องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
2.6 ความเสี่ยงจากการลดลงของนักท่องเที่ยว
2.
3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
3.1 ความเสี่ยงในการเข้ าออกสู่ทางสาธารณะของโรงแรมไอบิส พัทยา
3.1 ความเสี่ยงในการเข้ าออกสู่ทางสาธารณะของโรงแรมไอบิส พัทยา
4 ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
.
4.1 ความเสี่ยงโดยทัว่ ไป
4.2 ความเสี่ยงทางการเมือง
4.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม
4.4 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่อนการเข้ าลงทุน
4.5 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.6 ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
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สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
4. ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
4.7 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริงซึง่ กองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจาหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทังหมด
้
หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
4.8 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
4.9

ความเสี่ยงด้ านภาษี

4.10 ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
4.11 ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
4.12 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทัว่ โลกอาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทัว่ โลก
ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม
4.13 ความเสี่ยงจากการใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกาหนดราคาซื ้อขายอสังหาริมทรัพย์
4.14 ความเสี่ยงเรื่ องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรื อ
Real Estate Investment Trust (REIT)
บริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ที่อยู่
โทรศัพท์

ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
0-2949-1500
URL http://www.scbam.com

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

0-2470-3201

URL

http://www.kasikornbank.com
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บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์จากัด

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2556 (เริ่มทาการซื ้อขายวันที่ 4 เมษายน 2556)
ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห น่ ว ยละ 10.4000 บาท รวม
1,831,440,000 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 1

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห น่ ว ยละ 10.3788 บาท รวม
1,827,706,680 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 2

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห น่ ว ยละ 10.1796 บาท รวม
1,792,627,560 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 3

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห น่ ว ยละ 10.0096 บาท รวม
1,762,690,560 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 4

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.9270 บาท รวม
1,748,144,700 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 5

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.7940 บาท รวม
1,724,723,400 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 6

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.6301 บาท รวม
1,695,860,610 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 7

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.5448 บาท รวม
1,680,839,280 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 8

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.4278 บาท รวม
1,660,235,580 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 9

หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.2528 บาท รวม
1,629,418,080 บาท

หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 10 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.1705 บาท รวม
1,614,925,050 บาท
หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 11 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 9.0401 บาท รวม
1,591,961,610 บาท
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หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 12 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 8.8820 บาท รวม
1,564,120,200 บาท
หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 13 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 8.7997 บาท รวม
1,549,627,170 บาท
หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 14 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 8.7003 บาท รวม
1,532,122,830 บาท
หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 15 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 8.6057 บาท รวม
1,515,463,770 บาท
หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 16 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 8.5234 บาท รวม
1,500,970,740 บาท
หลังลดทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 17 หน่ ว ยลงทุ น 176,100,000 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 8.3559 บาท รวม
1,471,473,990 บาท
ประวัติความเป็ นมาโดยสรุ ป

กองทุนรวมได้ รับการอนุมัติจัดตั ้งจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7
มี น าคม 2556 ตามหนัง สื อ ที่ ก ลต.จท. 426/2556 เสนอขายครั ง้ แรกเมื่ อ วัน ที่ 15
มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 ในราคาหน่วยละ 10.40 บาทและกองทุนได้
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮ
เทล โกรทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ตามหนังสือเลขที่ จท. 85/2556

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)

ผู้เช่ าทรัพย์ สิน

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด

วัตถุประสงค์ การลงทุน

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรื อเช่า
ช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/
หรื อสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที่
กองทุ น รวมได้ ล งทุ น หรื อ มี ไ ว้ ตลอดจนท าการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง
ดาเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง
และ/หรื อดาเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรื อดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและ
จ าเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และเพื่ อ มุ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ แ ละ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน อื่ น และ/หรื อ หลัก ทรั พ ย์ อื่ น และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธี อื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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การลงทุนครัง้ แรก
กองทุนรวมลงทุนครัง้ แรกในทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ดังต่อไปนี ้
1.
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง เป็ นโรงแรมชันประหยั
้
ด ตั ้งอยู่ใจกลางหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต ตัวโรงแรมมีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง
5 ชันอยู
้ ่บนพื ้นที่ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตารางวา มีพื ้นที่ใช้ สอยทังหมดประมาณ
้
10,400 ตารางเมตร (รวมพื ้นที่ส่วนกลางและสระ
ว่ายน ้า) และห้ องพักจานวน 260 ห้ อง โดยเปิ ดให้ บริ การตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
ก่อนวันที่กองทุนรวมลงทุน
2.
โรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชันประหยั
้
ด ตั ้งอยู่ใกล้ ชายหาดพัทยาตัวโรงแรมประกอบด้ วยอาคารสูง 7 ชัน้ อยู่บนพื ้นที่
2 ไร่ 2 งาน และ 34.3 ตารางวา มีพืน้ ที่ใช้ สอยทัง้ หมดประมาณ 10,100 ตารางเมตร (รวมพืน้ ที่ส่วนกลางและสระว่ายนา้ ) และ
ห้ องพักจานวน 254 ห้ อง โดยเปิ ดให้ บริ การตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 กองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว โดยการรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึง
ตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)(“ERAWAN”)ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวก่อน
วันที่กองทุนรวมลงทุน
3

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
3.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของกองทุนรวม

กองทุนรวมมุ่งเน้ นการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อ
จาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที่กองทุนรวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทาการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดาเนินการก่อสร้ าง
และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดาเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรื อดาเนินการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นและ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
สาหรับผลการดาเนินงานตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได้ มี
มติจ่ายเงินคืนทุนจานวน 0.3444 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การจ่ ายคืนทุน
รอบระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

บาทต่ อหน่ วย
0.0946
0.0823
0.1675

วันที่จ่ายคืนทุน
04 มิ.ย. 2564
03 ธ.ค. 2564
04 มี.ค. 2565
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ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากกองทุน รวมมีส ภาพคล่ อ งส่ วนเกิน จากกรณี การรั บ รู้ รายการการขาดทุน ที่ยังไม่เกิ ดขึน้ จริ ง จากมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ลดลงจากการประเมินหรื อสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นรายการ
ทางบัญชีที่ไม่ได้ มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริ งในปี 2564 ดังนัน้ หากกองทุนรวมประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมจึงต้ องดาเนินการโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
3.2

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือของผู้ถือหน่ วยรายใหญ่

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“ERAWAN”) ในฐานะผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม (ร้ อยละ 20 ณ วันที่
17 กุมภาพันธ์ 2564) โดยตามสัญญาตกลงกระทาการ ERAWAN ตกลงที่จะให้ ความช่วยเหลือทางการเงินที่จาเป็ นแก่บริษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัดในการชาระส่วนต่างรายได้ คา่ เช่าขันต
้ า่ ที่ต้องชาระให้ แก่กองทุนรวมภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม มีหน้ าที่นาทรัพย์สินของกองทุนรวม
ไปจัดหาผลประโยชน์ และจ่ายค่าตอบแทนให้ กับกองทุนรวม โดยบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยที่
ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกทังหมดของบริ
้
ษัท
3.3

ข้ อมูลของทรัพย์ สินของกองทุนรวม
3.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่กี องทุนรวมลงทุน

รายละเอียดทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
มูลค่ าทรัพย์ สนิ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
กองทุน
(บาท)
(บาท)
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ
1,317,953,855.63
1,317,275,279.84
โฮเทล โกรท

การใช้ ประโยชน์
ที่ตงั ้

7.4802

โรงแรมไอบิส ป่ าตอง

โรงแรมไอบิส พัทยา

โรงแรมชันประหยั
้
ด

โรงแรมชันประหยั
้
ด

เลขที่ 10 ถนนเฉลิมพระเกี ยรติ ตาบลป่ า เลขที่ 463/79 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบล
ตอง อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
หนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150

กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง
งานระบบสาธารณู ป โภคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์
กิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
ติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
วันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ครัง้ แรก
ราคาที่กองทุนรวมลงทุน
ครัง้ แรก

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
ต่ อหน่ วยลงทุน (บาท)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง
งานระบบสาธารณู ป โภคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
กิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับโรงแรมไอบิส พัทยา

1 เมษายน 2556
1,830.40 ล้ านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
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โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
ที่ดนิ ที่กองทุนรวมเข้ า
ลงทุน

โรงแรมไอบิส พัทยา

โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 521 ตัง้ อยู่ ที่ ต.ป่ าตอง โฉนดที่ดินเลขที่ 174205 182494 19070
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื ้อที่ 3-3-28.6 ไร่
19071 19072 19073 และ 19074 ตั ้งอยู่ที่
ต.หนองปรื อ อ.บางละมุ ง จ.ชลบุ รี
เนื ้อที่ 2-2-34.3 ไร่

พืน้ ที่ใช้ สอยประมาณ
(ตารางเมตร)

10,400
(รวมพื ้นที่ส่วนกลางและสระว่ายน ้า)

10,100
(รวมพื ้นที่ส่วนกลางและสระว่ายน ้า)

จานวนห้ องพัก

260 ห้ อง (มีการสารองห้ องพักจานวน
2 ห้ องสาหรับการใช้ ภายใน)

254 ห้ อง

อัตราการเข้ าพัก
(Occupancy Rate) เฉพาะ
ของกองทุนรวม

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย ร้ อยละ 10(1)
ในปี 2564

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย ร้ อยละ 19
ในปี 2564

ราคาประเมินล่ าสุด

696 ล้ านบาท

577 ล้ านบาท

วันที่ประเมินราคา

31 ธันวาคม 2564

วิธีการประเมินราคา

วิธีรายได้ (Income Approach)

ผู้ประเมินราคา

บริษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จากัด
กองทุนรวมได้ นาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนออกหาประโยชน์โดยการให้ เช่าแก่
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน
2556 เพื่อให้ ดาเนินกิจการโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ทังนี
้ ้ หลังสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาครั ง้ แรก (2)กองทุนรวมและบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ

ภาระผูกพัน

เม้ นท์ จากัด แต่ละฝ่ ายมีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ารวม 5 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1
ถึงครัง้ ที่ 4 จะมีสิทธิต่ออายุคราวละ 3 ปี และในครัง้ ที่ 5 จะมีสิทธิต่ออายุสัญญาอีกไม่
เกิน 4 เดือนสาหรับทรัพย์สินแต่ละแห่ง โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายสามารถใช้ สิทธิเรี ยกให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งต่ออายุสญ
ั ญาได้ ตราบเท่าที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ประสงค์จะใช้ สิทธิไม่ได้
กระทาผิดสัญญาฉบับนี ้ในสาระสาคัญ
ทังนี
้ ้ หากคู่สญ
ั ญามีการใช้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาแล้ ว 4 ครัง้ คู่สญ
ั ญามีสิทธิที่จะเข้ าเจรจา
เกี่ยวกับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีกนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ภายในวันที่
31 มีนาคม 2570 ทัง้ นี ้ ขัน้ ตอนการตัดสินใจเข้ าทาสัญญาโดยกองทุนรวมหลัง จากที่
คู่สัญญามีการใช้ สิทธิต่ออายุสัญญาแล้ ว 4 ครั ง้ จะเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ณ เวลานัน้

หมายเหตุ:
1. ฐานในการคานวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนือ่ งจากโรงแรมมีการสารองห้องพักจานวน 2 ห้อง สาหรับการใช้ภายใน
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2. เมื่อวันที่ 29 มี นาคม 2565 กองทุนรวมและผู้เช่าทรัพย์ สินได้ดาเนิ นการต่อสัญญาเช่าทรัพย์ สินครั้งที่ 3 สาหรับการต่ออายุการเช่าทรัพย์ สินทัง้ 2 แห่งเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2568 โดยมี ข้อตกลงและเงื ่อนไขต่างๆ ตามที่กาหนดในสัญญาเช่าเดิ มทุก
ประการ

3.3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ สาหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มกี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติม
3.3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ ายหรื อการโอนอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา ไม่มีการจาหน่ายหรื อการโอนอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
3.4

การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท่กี องทุนรวมลงทุน

โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
กองทุนรวมได้ นาทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงแรม ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท เอราวัณโกรท
เมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ THE ERAWAN GROUP ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 99.99
ของจานวนหุ้นที่ออกทังหมดของบริ
้
ษัท เพื่อนาไปจัดหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้ กับกองทุนรวม และบริษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด จะว่าจ้ างให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนต่อไป
กองทุนรวมนาทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด มีกาหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3
ปี (สัญญาเช่าครัง้ แรกมีระยะเวลาการเช่านับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ) โดยกองทุนรวมจะได้ รับเช่า
คงที่ และค่ าเช่ าแปรผันซึ่งจะค านวณตามวิ ธี และเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ ในสัญญาเช่ าดังกล่ าวทัง้ นี ้ ค่ าเช่ าคงที่ อาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ หากกองทุนรวมและผู้เช่าจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ตัวอย่างเช่น การยกเว้ นค่าเช่าคงที่ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งเป็ นรายละเอียดตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม และสัญญาที่เกี่ยวข้ องนับแต่วันที่จัดตั ้งแต่ละจัดการ
กองทุนรวมนอกจากนี ้ ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตกลงให้ สิทธิซึ่งกันและกันในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ารวม 5 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1ถึงครัง้ ที่ 4
จะมีสิทธิต่ออายุคราวละ 3 ปี และในครัง้ ที่ 5 จะมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาอีกไม่เกิน 4 เดือนเพื่อให้ สญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดในวันเดียวกัน
กับสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สิน โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายสามารถใช้ สิทธิเรี ยกให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งต่ออายุสญ
ั ญาได้ ตราบเท่าที่ค่สู ญ
ั ญาผ่ายที่ประสงค์จะใช้ สิทธิไม่ได้ กระทาผิดสัญญาเช่าในสาระสาคัญ
โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 กองทุนรวมและผู้เช่าทรัพย์สินได้ ดาเนินการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน ครัง้ ที่ 2 สาหรับ
การต่ออายุการเช่าทรัพย์สินทัง้ 2 แห่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม
2565 ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาเช่าที่ต่ออายุจะเหมือนกับสัญญาเช่าเดิมทุกประการ
ทังนี
้ ้ หากคู่สญ
ั ญามีการใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาแล้ ว 3 ครัง้ คู่สญ
ั ญาตกลงที่จะเข้ าเจรจาเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญานี ้
ออกไปอี กภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 โดยในส่วนของกองทุนรวม ให้ บริ ษัทจัดการมีอ านาจในการตัดสิ นใจโดย
รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
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แอคคอร์

บริษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จากัด

รายละเอียดค่ าเช่ าซึ่งบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ต้ องชาระให้ แก่ กองทุนรวม
ค่าเช่าที่บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้เช่าจะต้ องชาระให้ แก่กองทุนรวมประกอบด้ วยค่า
เช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน โดยจะคานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง นับตั ้งแต่วนั ที่เริ่ มระยะเวลา
การเช่าตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ซึง่ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent)
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่สาหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเป็ นราย
เดือนดังนี ้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมปี ปฏิทนิ

สาหรับ
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
6,401,000
6,401,000
6,401,000
1,432,000
1,432,000
1,432,000
838,000
838,000
838,000
4,245,000
4,246,000
4,246,000
38,750,000

ค่ าเช่ าคงที่ (บาท)
สาหรับ
โรงแรมไอบิส พัทยา
3,656,000
3,656,000
3,656,000
2,223,000
2,223,000
2,223,000
1,473,000
1,473,000
1,473,000
3,898,000
3,898,000
3,898,000
33,750,000

รวม
10,057,000
10,057,000
10,057,000
3,655,000
3,655,000
3,655,000
2,311,000
2,311,000
2,311,000
8,143,000
8,144,000
8,144,000
72,500,000
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โดยอัตราค่าเช่าคงที่ดงั กล่าวจะมีผลบังคับตลอดระยะเวลาการเช่าตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า และเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า
บริษัทจัดการจะใช้ ความพยายามให้ ค่าเช่าคงที่ไม่ต่าจากเดิม
สาหรับในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าไม่ได้ มีผลตั ้งแต่วนั แรกของเดือน และ/หรื อไม่ได้ สิ ้นสุดลง ณ วันสุดท้ ายของเดือน ค่าเช่า
คงที่ของเดือนดังกล่าวจะถูกคานวณตามสัดส่วนของจานวนวันที่สัญญาเช่ามีผลในเดือนนัน้ เทียบกับจานวนวันทังหมด
้
ของเดือนนันๆ
้
ทังนี
้ ้ การชาระค่าเช่าคงที่ของแต่ละเดือนจะต้ องกระทาภายในวันสิ ้นเดือนของเดือนถัดไป (ยกเว้ นในกรณีที่กล่าวถึงใน
วรรคต่อไป) โดยในกรณีที่บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ไม่สามารถชาระค่าเช่าคงที่ภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เต็ม
จานวนจะไม่ถือเป็ นการผิดนัดชาระหนี ้ โดยให้ ถือว่าค่าเช่าในจานวนที่กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระดังกล่าวเป็ นค่าเช่าคงที่ค้างชาระ
และให้ บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ชาระค่าเช่าคงที่ค้างชาระให้ แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับจากวันที่ถึงกาหนด
ชาระซึง่ หากยังไม่สามารถชาระได้ เต็มจานวนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือเป็ นการผิดนัดชาระหนี ้โดยในกรณีดงั กล่าวกองทุน
รวมอาจใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ หรื อกาหนดให้ ผ้ เู ช่าชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี บนจานวนค่าเช่าที่ผิดนัดชาระ
หนี ้จนกว่ากองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้ วน
ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า บริ ษัท เอราวัณ โกรท แมเนจเม้ นท์ จากัด ตกลงที่จะชาระค่าเช่าแปร
ผันให้ แก่กองทุนรวมทุกไตรมาส โดยคานวณได้ ดงั นี ้
ค่าเช่าแปรผันของแต่ละไตรมาส

=

[ก x (ข – ค – ง – จ)]– ค่าเช่าแปรผันที่ผ้ เู ช่าพึงชาระนับแต่ต้นปี ปฏิทิน
จนถึงวันสิ ้นไตรมาสก่อนหน้ า(Year-to-Date Variable Rent)

โดยที่
ก

=

อัตราร้ อยละของค่าเช่าแปรผันในอัตราร้ อยละ 90.00

ข

=

รายได้ รวมจากการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตอง นับแต่ต้นปี ปฏิทิน
(รายได้ จากการเช่าห้ องพักค่าบริ การและรายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ ไม่รวมดอกเบี ้ยรับ) และ/หรื อค่า
สินไหมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ได้ รับจากบริ ษัทประกันนับแต่ต้นปี ปฏิทิน ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
ของผู้เช่า

ค

=

ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการบริ หารโรงแรมนับแต่ต้นปี ปฏิทินซึ่งไม่รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยตามที่ปรากฏในงบ
การเงินของผู้เช่า ดังเช่นค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้
(1) ต้ นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทาความสะอาด และต้ นทุน
จากการดาเนินงานอื่นๆ)
(2) ค่าใช้ จ่ายรวมในการขายและบริ หารจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่าใช้ จ่ายทางการขายและ
การตลาด และค่าธรรมเนียมที่ชาระให้ ผ้ บู ริหารทรัพย์สิน)
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(3) ค่ าใช้ จ่ ายรวมการด าเนิ นงานอื่ นจากการประกอบกิ จการโรงแรม (เช่ น ภาษี โรงเรื อนค่ าธรรมเนี ยม
ประกันภัยใดๆ ค่าสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน (ตามที่ผ้ เู ช่าเห็นสมควร) ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา
และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการอื่นๆ)
ง

=

ร้ อยละ 4 ของรายได้ รวมทัง้ หมดนับแต่ต้นปี ปฏิทิน (หรื อร้ อยละ 4 ของ ข) ซึ่งผู้เช่าสารองไว้ เพื่อเป็ นทุน
ส ารองค่ าบ ารุ งรั กษาและซ่ อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) การปรั บปรุ งภาพลั กษณ์
(Renovation Capital Expenditure) และการจัดซือ้ จัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรั พย์ สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์
ต่างๆ (FF&E)

จ

=

ค่าเช่าคงที่ตามที่กาหนดในสัญญา (Accrual Basis) นับแต่ต้นปี ปฏิทิน

การคานวณค่าเช่าดังสูตรข้ างต้ นจะอ้ างอิงจากงบการเงินของบริ ษัท เอราวัณ โกรท แมเนจเมนท์ จากัด ที่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในรอบบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าแปรผันเป็ นรายไตรมาสตามอัตราและวิธีการคานวณจากสูตรข้ างต้ น โดยจะต้ องชาระภายใน
วันสิ ้นเดือนของเดือนถัดไปหลังจากสิ ้นสุดแต่ละไตรมาส
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ค่าเช่าแปรผันที่คานวณได้ จากสูตรข้ างต้ นมีค่าติดลบ ให้ ถือว่าผู้เช่าไม่ต้องชาระค่าเช่าแปรผันในงวด
นันๆ
้ และให้ นาจานวนติดลบดังกล่าวไปหักออกจากค่าเช่าที่จะต้ องชาระในงวดถัดไป
ในการชาระค่าเช่าแปรผันในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง ผู้เช่าอาจชาระค่าเช่าแปรผันให้ แก่กองทุนรวมในจานวนที่น้อย
กว่าค่าเช่าแปรผันของไตรมาสนันและไม่
้
ถือเป็ นการผิดนัดชาระหนี ้ อย่างไรก็ดี หากภายใน 45วันหลังจากวันสิ ้นไตรมาส ผู้เช่าไม่
สามารถชาระค่าเช่าส่วนที่ชาระไม่ครบในสิ ้นไตรมาสก่อนได้ จะถือว่าผู้เช่าผิดนัดชาระหนี ้โดยในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ หรื อกาหนดให้ ผ้ เู ช่าชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี บนจานวนค่าเช่าที่ผิดนัดชาระหนีจ้ นกว่า
กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้ วน
ในรอบปี บญ
ั ชีใด ๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที
้
่ผ้ เู ช่าได้ ชาระให้ แก่กองทุนรวมมีจานวนแตกต่างไปจากค่าเช่า
แปรผันรายปี ซึ่งผู้เช่าควรจะชาระตามผลลัพธ์ที่ได้ จากการคานวณตามตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 โดยใช้ ข้อมูล
ทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏในงบการเงินประจาปี ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที
้
่ผ้ เู ช่าได้ ชาระให้ แก่กองทุนรวมมีจานวนมากกว่า ค่าเช่าแปรผันซึ่งผู้เช่าควรจะชาระ
กองทุนรวมตกลงนาเงินส่วนต่างดังกล่าวไปหักกลบกันกับค่าเช่าที่ผ้ เู ช่าจะต้ องชาระให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป หรื อ
(2) หากผู้เช่าจาต้ องชาระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมเพิ่มเติม ให้ ผ้ เู ช่าชาระเงินดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมพร้ อมกันกับค่าเช่าที่
ผู้เช่าจะต้ องชาระให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป
คู่สัญญาเข้ าใจตรงกันว่าทุนสารองค่าบารุ งรั กษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) การปรั บปรุ ง
ภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซื ้อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E)
ที่ระบุใน ง. ข้ างต้ นนัน้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการลดจานวนทรัพย์สินที่เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายทังหมดหรื
้
ออย่าง
มีนยั สาคัญ (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที่เช่าการที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันให้ โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งไม่เป็ นทรัพย์สิน
ที่เช่าอีกต่อไปหรื อสาเหตุอื่นใด ผู้เช่าจะยังคงมีหน้ าที่ชาระค่าเช่าเฉพาะในส่วนของโรงแรมที่ยงั เหลืออยู่
อนึ่ง หากผลประกอบการของทรัพย์สินในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปจนทาให้ สดั ส่วนของค่าเช่าคงที่ไม่เป็ นสัดส่วน
ใหญ่ของค่าเช่าทังหมด
้
คู่สญ
ั ญาจะร่วมกันพิจารณาปรับค่าเช่าคงที่ให้ เป็ นสัดส่วนใหญ่ของค่าเช่าทังหมด
้
ข้ อมูลเกี่ยวกับการรับประกันรายได้ และผู้รับประกันรายได้ ของกองทุนรวม
ไม่มีการรั บประกันรายได้ แก่กองทุน รวมในปี 2564 เนื่องจากครบระยะเวลาการรั บประกันรายได้ เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2560 (รวมระยะเวลารับประกันรายได้ 4 ปี )
4

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท่ลี งทุน
ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในปี 2564

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยปี 2564 มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจานวน
4.27 แสนคน ลดลง 93.62% เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบหลักยังคงมาจากการระบาดของ
โรค COVID-19 ทัง้ นี ้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจานวน 53.03 ล้ านคน-ครั ง้ ลดลง 41.44% เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยภาพรวมการท่องเที่ยวทัว่ โลกปรับตัวดีขึ ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากอัตราการฉีด
วัคซีนที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับการที่ประเทศส่วนใหญ่อนุญาตให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ า แต่ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขความมัน่ คงทาง
สาธารณสุขของแต่ละประเทศ
ภาพรวมภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของไทยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องมาตั ้งแต่ปี 2563 ส่งผลทาให้ ทางศูนย์บริ หารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต้ องกลับมาใช้ มาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้ มงวด
โดยเฉพาะจังหวัดที่ถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่มพืน้ ที่ที่มีความเสี่ยงสูง และขอความร่ วมมือประชาชนในการงดหรื อชะลอการเดินทาง
ระหว่างจังหวัด
ในช่วงเดือนเมษายน 2564 พบการติดเชือ้ จากกลุ่มคลัสเตอร์ สถานบันเทิงย่างทองหล่อ อีกทัง้ ยังพบเชื ้อโรค COVID-19
สายพันธุ์อินเดีย (Delta) ทาให้ การติดเชื ้อภายในประเทศได้ ขยายวงกว้ างมากขึ ้น ส่งผลให้ ภาครัฐดาเนินมาตรการควบคุมกิจกรรม
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เข้ มข้ นมากขึ ้น โดยไม่อนุญาตให้ ประชาชนออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 น.ถึง 04.00 น. ใน
พื ้นที่จงั หวัดสีแดงเข้ ม ส่งผลให้ การเดินทางท่องเที่ยวทุกจังหวัดตกอยู่ในภาวะทรุดตัว และเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงลง
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ภาครัฐเริ่ มดาเนินการโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox) ซึ่งเป็ นโครงการนาร่ องเปิ ด
ประเทศเพื่อการท่องเที่ยวพื ้นที่แรกของไทยเปิ ดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มโดยไม่มีการกักตัว และอยู่ในพื ้นที่
จังหวัดภูเก็ตก่อน 7 วัน อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ปรับตัวดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่เดือนตุลาคม
2564 ภาครัฐดาเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทาง โดยลดเวลาการห้ ามออกนอกเคหสถานสาหรับ พืน้ ที่ควบคุม
สูงสุดและเข้ มงวด ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ ้น ประกอบกับการอนุญาตให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภท
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ร้ านอาหารเปิ ดบริ การแบบจากัดจานวนผู้เข้ าใช้ บริ การเปิ ดได้ ไม่เกิน 21.00 น. ซึ่งส่งผลให้ การท่องเที่ยวภายในประเทศเริ่มกลับมา
ฟื น้ ตัว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีการเปิ ดประเทศเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ าสู่ประเทศไทยโดยไม่กักตัว “Test & Go”
คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ ว และเดินทางจากประเทศที่กาหนด 63 ประเทศ คืนแรกจะต้ องเข้ าพักในโรงแรม
ที่กาหนดไว้ ซึง่ จะได้ รับการตรวจคัดกรอง หากไม่ติดเชื ้อโรค COVID-19 ในวันถัดไปก็จะได้ รับอนุญาตให้ เดินทางท่องเที่ยวได้ อย่าง
อิสระ
การท่ อ งเที่ ย วไทยเที่ ย วไทยปรั บ ตัว ดี ขึ น้ ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของโรค COVID-19 ที่ ป รั บ ตัว ดี ขึ น้ ประกอบกั บ
สถานการณ์ การฉีดวัคซีน COVID-19 ภายในประเทศมีความคืบหน้ า โดยในเดือนธันวาคม 2564 ภาครัฐดาเนินการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการเดินทางภายในประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้ สอดคล้ องกับช่วงเทศกาลปี ใหม่ แม้ ว่าจานวน
ผู้ติดเชือ้ รายใหม่มี จานวนเพิ่มขึน้ แต่เนื่องจากการระบาดอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมต่าง ๆ ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว โดยปรับมาตรการควบคุมเป็ นกรณีเฉพาะซึง่ ร้ านจาหน่ายอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่มี
พื ้นที่เปิ ดสามารถให้ บริการเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ านได้ เป็ นกรณีเฉพาะจนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1มกราคม พ.ศ. 2565
ประกอบกับก่อนนี ้ที่มีการประกาศปรับปรุ งเขตพื ้นที่จงั หวัดตามพื ้นที่สถานการณ์ และการกาหนดพืน้ ที่นาร่ องด้ านการท่องเที่ยว
เพิ่มเติม 26 จังหวัด และยกเลิกการห้ ามออกนอกเคหสถานสาหรับพื ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ มงวด
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยพบเชื ้อสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน (Omicron)” จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาโดยไม่
ต้ องกักตัว (Test & Go) เมื่อต้ นเดือนธันวาคม 2564 และหลังจากนันพบการติ
้
ดเชื ้ออย่างต่อเนื่องทังจากนั
้
กท่องเที่ยวต่างชาติและ
คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และคนไทยที่มีค่สู มรสเป็ นชาวต่างชาติที่กลับมาเยี่ยมบ้ าน รวมถึง กลุ่มแสวงบุญที่เดินทาง
กลับมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริ กา และคลัสเตอร์ กาฬสินธุ์ ส่งผลให้ เกิดการติดเชื ้อกระจายหลายพืน้ ที่
เกือบทัว่ ทุกภูมิภาค ซึง่ ส่งผลกระทบทางด้ านจิตวิทยาต่อผู้คนเพียงบางกลุ่ม จึงไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อภาพรวมของสถานการณ์
ท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสิ ้นปี
ธุรกิจโรงแรมของไทยในปี 2564 ที่ผ่านมาได้ รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผลการดาเนินงานธุรกิจโรงแรมของไทยในปี 2564 มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยทังประเทศอยู
้
ท่ ี่ 14% ซึง่
ลดลงจากปี 2563 ที่มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 30% และอัตราค่าห้ องพักเฉลี่ยในปี 2564 อยู่ที่ 801 บาท ซึง่ ลดลงจากปี 2563 ที่
มีอตั ราค่าห้ องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 954 บาท โดยลดลงคิดเป็ น 16% จากปี ที่ผ่านมา
สถานการณ์ ท่องเที่ยวระหว่ างประเทศ
สถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยวของไทยปี 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
จานวน 4.27 แสนคน ลดลง 93.62% เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบหลักยังคงมาจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการควบคุมการเดินทางที่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
จากมาตรการเปิ ดประเทศส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ ้นแม้ ว่าจะมีการระบาดของโรค
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron โดยนโยบายเปิ ดประเทศ Thailand Reopening ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สาหรั บผู้เดิน
ทางเข้ าไทย “โดยไม่กกั ตัว” หรื อ Exemption From Quarantine (TEST&GO) คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เดินทาง
มาจากประเทศที่กาหนด 63 ประเทศ/พื ้นที่ กักตัว 1 คืนในโรงแรม รวมทัง้ มาตรการ Living in the Blue Zone พื ้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด
(Sandbox) และ Happy Quarantine กักตัว 7-10 คืน สาหรับกลุ่มที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ 63 ประเทศ/พื ้นที่ โดยเดือนธันวาคม 2564
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านโครงการ Test & Go ในรู ปแบบไม่ต้องกักตัว รวมถึงโครงการ
Sandbox และโครงการ Alternative Quarantine มีจานวน 2.30 แสนคน ขยายตัว 152.59% เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
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จานวนและอัตราการปลี่ยนแปลงของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติปี 2564

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ าสู่ไทยสะสมมากที่สดุ 10 อันดับแรกในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2564:
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามามากที่สดุ ยังคงเป็ นกลุ่มตลาดระยะกลาง-ไกล โดยสหรัฐอเมริกาครองอันดับ 1 ที่มีจานวนนักท่องเที่ยว
เข้ ามามากที่สดุ อย่างต่อเนื่อง นอกจากปั จจัยทางด้ านวัคซีนที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับแล้ ว การไร้ ข้อจากัดในด้ านการกักตัวทาให้ มีการ
เดินทางเข้ ามามากที่สดุ ในขณะที่เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส มีจานวนนักท่องเที่ยวสะสมรองลงมา รัสเซีย เข้ ามาอยู่
ใน 10 อันดับแรก ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังคงบังคับใช้ มาตรการกักตัวขากลับเข้ าประเทศ โดยเฉพาะ จีน และ ญี่ปนุ่ ที่มี
ข้ อจากัดการเดินทางที่เข้ มงวด แต่จากนโยบายยกเว้ นการกักตัว (TEST&GO) จูงใจให้ มีการเดินทางเข้ ามาไทย โดยเฉพาะการ
เดินทางของกลุ่มธุรกิจจาก ตลาดจีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปนุ่
จานวนนักท่ องเที่ยวที่เดินทางเข้ าสู่ไทยสะสมมากที่สุด 10 อันดับแรก
ในช่ วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2564

หมายเหตุ : P = ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา:
- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ จากผลกระทบการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID -19 เดือน
ธันวาคม 2564 กองกลยุทธ์ การตลาด ฝ่ ายวางแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา
- Executive Summary สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564P กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถานการณ์ ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ในปี 2564 ในส่วนของจานวนและรายได้ สะสมของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยตั ้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 มี
จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 53.03 ล้ านคน-ครัง้ ลดลง 41.44% มีรายได้ สะสมจากการท่องเที่ยว
2.16 แสนล้ านบาท ลดลง 55.15% เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ในภาพรวมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย
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ปรั บ ตัว ดีขึ น้ ตามสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ที่ ป รั บ ตัว ดีขึ น้ อย่างชัดเจนโดยในเดือ นธั นวาคม 2564 ภาครั ฐ
ดาเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางภายในประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้ สอดคล้ องกับช่วง
เทศกาลปี ใหม่
จานวนและอัตราการปลี่ยนแปลงของนักท่ องเที่ยวไทยเที่ยวไทยปี 2564

ในส่วนของการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ภาครัฐมีนโยบายที่ผ่อนปรน
มากขึ ้นตามสถานการณ์การระบาดของโรค แต่ยงั คงไว้ ซงึ่ มาตรการความปลอดภัยขันพื
้ ้นฐานและการคัดกรองทางสาธารณสุข ซึง่
ในช่วงเดือนธันวาคมเป็ นช่วง ที่มีนกั ท่องเที่ยวไทยเที่ ยวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับการเดินทางกลับภูมิลาเนา และมี
การจัดกิจกรรมงานเลี ้ยงสังสรรค์อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ จานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยพบเชื ้อสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน (Omicron)” จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาโดย
ไม่ต้องกักตัว (Test & Go) เมื่อต้ นเดือนธันวาคม 2564 และหลังจากนันพบการติ
้
ดเชื ้ออย่างต่อเนื่องทังจากนั
้
กท่องเที่ยวต่างชาติ
และคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และคนไทยที่มีค่สู มรสเป็ นชาวต่างชาติที่กลับมาเยี่ยมบ้ าน รวมถึง กลุ่มแสวงบุญที่
เดินทางกลับมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา และคลัสเตอร์ กาฬสินธุ์ ส่งผลให้ เกิดการติดเชื ้อกระจายหลาย
พืน้ ที่เกื อบทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบทางด้ านจิตวิทยาต่อผู้คนเพียงบางกลุ่ม จึงไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อภาพรวมของ
สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสิ ้นปี

หมายเหตุ : P = ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา:
- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ จากผลกระทบการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID -19 เดือนธันวาคม
2564 กองกลยุทธ์ การตลาด ฝ่ ายวางแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา
- Executive Summary สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564P กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถานการณ์ ท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ตปี 2564
ภาพรวมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในภูเก็ตได้ รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากเกิดการแพร่ ระบาดของโรค COVID19 โดยในปี 2564 มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.75 ลดลงจากปี ก่อนที่มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 19.47 คิดเป็ น
ร้ อยละ -11.72 โรงแรมในภูเก็ตได้ รับผลกระทบอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป เนื่องจากโรงแรมในภูเก็ตพึ่งพาลูกค้ า
ชาวต่างชาติมากถึง 85% ของการเข้ าพักทังหมดในช่
้
วง 5 ปี หลัง ประกอบกับระยะการเดินทางที่ไกลจากกรุงเทพฯ ทาให้ ค่าใช้ จ่าย
โดยรวมสูงกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่น ๆ เช่น พัทยา หัวหิน เป็ นต้ น
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ภาครัฐเริ่ มดาเนินการโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox) ซึ่งเป็ นโครงการนาร่ อง
เปิ ดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวพื ้นที่แรกของไทยเปิ ดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มโดยไม่มีการกักตัว และอยู่ใน
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พืน้ ที่จังหวัดภูเ ก็ตก่อน 7 วัน ในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2564) มีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาจานวน
38,699 คน สร้ างรายได้ 2,254 ล้ านบาท
ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดภูเก็ตมีพื ้นที่ขออนุญาตก่อสร้ างโรงแรมเพิ่มสูงขึ ้นจากการที่ผ้ พู ฒ
ั นาโครงการเร่งขอ
อนุญาต EIA ก่อนที่กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มบังคับใช้ ในปี 2565 โดยมีจานวนห้ องพักที่จะเปิ ดให้ บริ การราว
ครึ่ งหนึ่งเป็ นโรงแรมที่บริ หารโดยเครื อโรงแรมขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ ยังพบว่าการพัฒนาโครงการโรงแรมด้ วยโมเดล hotel &
residences ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างมาก โดยส่วนมากจะเป็ นการก่อสร้ างในพื ้นที่หาดป่ าตอง เนื่องจากเป็ นจุดท่องเที่ยวหลัก
และเป็ นที่นิยมของชาวต่างชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้ การแข่งขันอาจมีความรุ นแรงเพิ่มมากขึน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงทัง้
นักท่องเที่ยวขาวยุโรปและนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้ มชะลอตัวลงในช่วง 3 ปี ข้างหน้ าจากปั ญหาด้ านเศรษฐกิจและการแข่งขันจาก
ประเทศอื่นๆ ซึง่ จะส่งผลให้ ตลาดธุรกิจโรงแรมของภูเก็ตมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ ้นในอนาคต
ที่มา:

- ศูนย์วิจยั เศรษฐกิ จและธุรกิ จ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (“อีไอซี ”)
- Executive Summary สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564P กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด ปี 2564 (Domestic Tourism Statistics ( Classify by region and province 2021)) กระทรวง การ
ท่องเที่ยวและกีฬา

สถานการณ์ การท่ องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของเมืองพัทยาปี 2564
ภาพรวมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในจังหวัดชลบุรีมีได้ รับผลกระทบอย่างหนักหนักหลังจากเกิดการแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 โดยในปี 2564 มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.46 ลดลงจากปี ก่อนที่มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 28.95
คิดเป็ นร้ อยละ -17.49 ซึ่งเมืองพัทยาได้ รับผลกระทบจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป (นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคิดเป็ น
สัดส่วนราวร้ อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวทังหมดในช่
้
วง 5 ปี ย้อนหลัง) การฟื น้ ตัวของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาขึ น้ อยู่กบั สถานการณ์
การณ์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ จากทาเลที่ตั ้งที่ใกล้ กบั กรุงเทพฯและปริมณฑลทาให้ ใช้ เวลาเดินทางไม่นาน แต่ก็ยงั ไม่
สามารถทดแทนรายได้ จากการท่องเที่ยวจากการหายไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยว
ต่อทริปรวมถึงกาลังซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซบเซา ซึง่ เป็ นผลเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
ที่มา:

- ศูนย์วิจยั เศรษฐกิ จและธุรกิ จ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (“อีไอซี ”)
- Executive Summary สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564P กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด ปี 2564 (Domestic Tourism Statistics ( Classify by region and province 2021)) กระทรวง การ
ท่องเที่ยวและกีฬา

4.1

นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ

โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชันประหยั
้
ดที่ม่งุ เน้ นการทาตลาดในกลุ่มลูกค้ าระดับกลางซึ่ง
เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพจากการเติบโตของกลุ่มชนชันกลางซึ
้
่งนับเป็ นกลุ่มหลักในการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีการเติบโตทังจาก
้
ฐานลูกค้ านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เลือกใช้ บริหารของโรงแรมเป็ นอันดับต้ นๆ ในช่วงที่ผ่านมา เช่น รัสเซีย อินเดีย และจีน รวมถึงกลุม่
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่วนใหญ่เลือกเข้ าพักในโรงแรมระดับกลาง หรื อชันประหยั
้
ดมากกว่าโรงแรมระดับบน ดังนันการลงทุ
้
นใน
โรงแรมทังสองจึ
้
งเป็ นการเจาะกลุ่มลูกค้ าที่มีจานวนมากและมีศกั ยภาพในการเติบโต และในขณะเดียวกันมีความเสี่ยงต่อความผัน
ผวนต่อสภาพเศรษฐกิจที่น้อยกว่าโรงแรมระดับอื่นๆ
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4.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชันประหยั
้
ด ภายใต้ แบรนด์ไอบิสซึ่งถือเป็ นหนึ่งในแบรนด์สาหรับ
โรงแรมชัน้ ประหยัดที่เป็ นที่ร้ ู จัก ทาให้ โรงแรมทัง้ 2 แห่งสามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ผ่านเครื อข่ายการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์และระบบการจองห้ องพักในระดับสากล และผ่านการให้ บริ การอื่นๆ ที่เป็ นที่ยอมรับอย่างดีในกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานและคุณภาพในการบริ การที่ลกู ค้ าจะได้ รับจากโรงแรมภายใต้ แบรนด์ไอบิสจะเป็ นจุด
ขายสาคัญ

จานวนห้ องพัก
อัตราการเข้ าพัก
(Occupancy Rate)
เฉพาะของกองทุนรวม

โรงแรมไอบิส ป่ าตอง

โรงแรมไอบิส พัทยา

260 ห้ อง (มีการสารองห้ องพักจานวน 2
ห้ องสาหรับการใช้ ภายใน)

254 ห้ อง

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย ปี 2564 ร้ อยละ 101

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย ปี 2564 ร้ อยละ 19

หมายเหตุ:(1) ฐานในการคานวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนือ่ งจากโรงแรมมีการสารองห้องพักจานวน 2 ห้อง สาหรับการใช้ภายใน

5

ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสี่ยงจากสัญญา
ในการลงทุนและบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม บริ ษั ท จัด การท าสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิน ที่ มี ทัง้
อสังหาริ มทรั พย์และสังหาริ มทรั พย์ สัญญาให้ เช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาตกลงกระทาการ และ/หรื อ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรั พย์สินของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกาหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี ้ แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย ตลอดจน
เรี ยกค่าขาดประโยชน์และเรี ยกร้ องเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินตามที่กองทุนรวมชาระราคาไปแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวม
อาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้ อกาหนดในสัญญา หรื อคู่สัญญาอาจปฏิเสธไม่ชาระ
ค่าเสียหายตามที่กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน้ กองทุนรวมจึงอาจต้ องนาเรื่ องดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการ
ฟ้ อ งร้ องต่ อ ศาลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง การด าเนิ น การดังกล่ า ว บริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้ ถึ งระยะเวลาและ
ผลกระทบในการดาเนินการ รวมถึงจานวนเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผลแห่งคดีขึน้ อยู่กับดุลพินิจของศาลที่เกี่ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคาพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี
กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาลได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนตามจานวนหรื อภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้
2) ความเสี่ยงจากการประกันภัย
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การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ ยงด้ านการดาเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนเนื่องจากแม้ ว่ากองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทาประกันภัยที่ค้ มุ ครอง
ความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ ้นได้ เช่นความสูญเสียจากสงคราม (หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัย
แต่อตั ราเบี ้ยประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้ รับ) หรื อกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้
สิทธิเรี ยกร้ องตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื ออาจเกิดความล่าช้ าในการ
ชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับ
การชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ภายใต้ การประกัน ภัยใน
กรมธรรม์ต่างๆ
3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่ าเช่ าของผู้เช่ า
ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้ รับจากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ตามสัญญาเช่าจะเป็ นที่มาของ
รายได้ หลักเพียงแห่งเดียวของกองทุนรวม รายได้ ของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบโดยตรงหากบริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ น ท์ จากัด มีปั ญ หาทางการเงิน ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระค่า เช่า หรื อ บริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ไม่ชาระค่าเช่า หรื อบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ยอมยกเลิกสัญญา
เช่าก่อนกาหนดและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากั ดได้
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีการรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันต
้ ่าเป็ นระยะเวลา 4 ปี 1ตั ้งแต่วนั ที่กองทุนรวม
ได้ ลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว อีกทังกองทุ
้
นรวมสามารถใช้ สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าที่มีอยูก่ บั
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จากัด ในกรณีที่บ ริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ทาผิด สัญ ญาและ
สามารถนาทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนมาให้ ผ้ ูอื่นเช่าหรื อขายทอดตลาดได้
นอกจากการรับประกันรายได้ ค่าเช่าขัน้ ต่า กองทุนรวมมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นหน้ าที่ที่บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด จะต้ องปฏิบตั ิตาม
ภายใต้ ส ัญ ญาเช่าในฐานะผู้เช่า เช่น บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จากัด จะไม่ใ ห้ ก้ ูห รื อ ให้ สิน เชื่อ ใดๆ แก่
บุคคลภายนอก เว้ นแต่เป็ นการให้ ก้ ูแก่ผ้ ูถือหุ้นหรื อกองทุนรวมที่จะไม่กระทบกับความสามารถในการชาระค่าเช่า
และบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด จะไม่เข้ าค ้าประกันบุคคลใดๆ เว้ นแต่ เป็ นการดาเนินการตามปกติ
วิสัยของธุรกิจ หรื อเมื่อได้ รับอนุญาตจากกองทุนรวม เป็ นต้ น

หมายเหตุ:
1. การรับประกันรายได้ค่าเช่าขัน้ ต่าในช่วง 4 ปี สิ้ นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผู้เช่าจะรับโอนหรื อดาเนินกิจการเพื่อให้ ได้ รับใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม หากผู้เช่าไม่ได้ รับใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมหรื อใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรื อไม่มี
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การต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทาให้ ผ้ ูเช่าไม่สามารถดาเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ทังนี
้ ้ อาจ
เป็ นผลให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ากับกองทุนรวมได้
การที่ผ้ ูเช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและหน้ าที่ภายใต้ สัญญาเช่ากับกองทุนรวมได้ จะเป็ นเหตุเลิก
สัญญา โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิ ที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ และกองทุนรวมจะมีสิทธิ ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายตาม
กฎหมายเนื่องจากการผิดสัญญา อนึ่ง จนกว่ากองทุนรวมจะดาเนินการหาคู่สัญญารายใหม่แทนผู้เช่าและสามารถ
เจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญารายใหม่ได้ สาเร็จ กระแสรายได้ ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรื อลดลง ซึง่ อาจมีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการกู้ยืมเงิน
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการ กองทุนรวมอาจมี
ความเสี่ยงเกิดขึน้ จากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ และ
ความสามารถในการชาระหนีข้ องคู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม ทาให้
กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ยลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดาเนินการใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การป้องกันความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย หรื อการขอขยายระยะเวลาการชาระหนี ้เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การดาเนินการใดๆ ดังกล่าว
กองทุนรวมจะดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานค่อนข้ างต่า เนื่องจากกองทุนรวมไม่สามารถ
กู้ยืมเงินได้ มากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
6) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวม เจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมลงทุน และผู้เช่ า
ประกอบกิจการโรงแรม ที่อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดาเนินงานของกองทุนรวม
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กาหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จากัดในฐานะผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และผู้ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนอย่างระมัดระวัง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นยังอาจเกิดขึ ้นได้ เนื่องจาก ERAWAN
ซึ่งเดิมถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน และเป็ นบริ ษัทแม่ของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด มี
ธุรกิจหลักคือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม
อย่างไรก็ตาม โรงแรมต่างๆ ที่ ERAWAN เป็ นเจ้ าของนันมี
้ ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของทาเลที่ตั ้ง ราคา การ
ให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง สิ่งอานวยความสะดวก และขนาดของห้ องพัก ซึ่งล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสาคัญใน
การตัดสินใจเข้ าใช้ บริการของแขกผู้มาพัก ลูกค้ าจึงเป็ นผู้กาหนดและตัดสินใจที่จะเลือกเข้ าพักอาศัยในโรงแรมที่ตรงกับ
ความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก จึงทาให้ โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลง
ตัวอย่างเช่น โรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ตั ้งอยู่ใกล้ กับโรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์
พัท ยาและโรงแรมเมอร์ เคีย ว พัท ยา ที่ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง ERAWAN และไม่ ได้ จ าหน่ ายให้ แก่ กองทุน รวม ก็ ไม่ ได้
ก่อให้ เกิดผลกระทบแก่กองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชัน้ ประหยัดที่มีค่า
ห้ องพักเฉลี่ยที่ต่ากว่าโรงแรมระดับกลาง เช่น โรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์ พัทยาและโรงแรมเมอร์ เคียว พัทยา เป็ นอย่าง
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มาก ในขณะเดียวกัน หนึ่งในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนคือ โรงแรมไอบิส ป่ าตอง ซึ่งตั ้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับ
โรงแรมไอบิส กะตะ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ ERAWAN และไม่ได้ จาหน่ายให้ แก่กองทุนรวม โดยแม้ ว่าทัง้ สองโรงแรมจะ
เป็ นโรงแรมชัน้ ประหยัดภายใต้ แบรนด์ไอบิสที่มีมาตรฐานการให้ บริ การเดียวกัน แต่โรงแรมทัง้ สองแห่งตั ้งอยู่คนละ
ชายหาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างกัน โดยหาดป่ าตองจะมีความคึกคักมากกว่าหาดกะตะ ดังนัน้ กลุ่มลูกค้ าของสอง
โรงแรมจึงแตกต่างกัน
ทังนี
้ ้ เนื่องจากธุรกิจหลักของ ERAWAN คือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ในอนาคต ERAWAN อาจพัฒนา
โรงแรมชัน้ ประหยัดและบริ หารจัดการเอง หรื อใช้ แบรนด์โรงแรมชัน้ ประหยัดอื่นซึ่งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและ ERAWAN ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมจะไม่ขดั แย้ งหรื อด้ อยกว่าผลประโยชน์ของ ERAWAN ในสถานการณ์ดงั กล่าว
7) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวมกับผู้บริ หารโรงแรมที่อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม
นับแต่ช่วงปลายปี 2556 บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ได้ ทาสัญญาเพื่อบริหารโรงแรมแบรนด์ไอบิส
ภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์กับแอคคอร์ กรุ๊ ป โดยมีระยะเวลาการใช้ สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์ 20 ปี นับตั ้งแต่เริ่ มเปิ ด
ดาเนินกิจการโรงแรม และโดยปั จจุบนั แอคคอร์ กรุ๊ปยังได้ เข้ าทาสัญญาแบบแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการรายอื่นที่อาจ
เป็ นคู่แข่งทางตรงหรื อทางอ้ อมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ โรงแรมที่แอคคอร์ กรุ๊ปเข้ าทาสัญญาระบบแฟรนไชส์นนมี
ั ้ ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของทาเลทีต่ ั ้ง
ราคา การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง สิ่งอานวยความสะดวก และขนาดของห้ องพัก ที่ล้วนแต่เป็ นปั จจัย
สาคัญในการตัดสินใจเข้ าใช้ บริการของแขกผู้มาพัก ดังนันลู
้ กค้ าจึงเป็ นผู้กาหนดและตัดสินใจที่จะเลือกเข้ าพักอาศัยใน
โรงแรมที่ตรงกับความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก จึงทาให้ โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1) ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหารโรงแรม
ภายหลังจากระยะเวลาประกันรายได้ สิ ้นสุดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้ รับนันจะขึ
้
้นอยู่กับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งสาหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์ จากัด ได้ ทาสัญญาแฟรนไชส์กบั แอคคอร์ กรุ๊ปเพื่อบริ หารโรงแรมภายใต้ แบรนด์ไอบิส โดยมีระยะเวลาการ
ใช้ สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์ 20 ปี นบั ตั ้งแต่เริ่มเปิ ดดาเนินกิจการโรงแรม โดยแอคคอร์ กรุ๊ป มีหน้ าที่ในการ ควบคุมการ
ทาโรงแรมระบบแฟรนไชส์ สนับสนุนด้ านการปฏิบตั ิการ ระบบสารองห้ องพัก การบริการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงแรม
รวมถึงการสนับสนุนด้ านการตลาด ดังนัน้ การบริหารจัดการทรัพย์สินของตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นจึงส่งผลโดยตรง
ต่อผลประกอบการบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด ซึง่ มีผลกระทบต่อรายได้ ค่าเช่าของกองทุนรวม
นอกจากนี ้ ภายในระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด
หากเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์กับแอคคอร์ กรุ๊ปเพื่อบริ หารโรงแรมต้ องมีอนั ยกเลิกก่อนกาหนดเนื่องจาก
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด อาจไม่สามารถเข้ าทาสัญญาแบบแฟรนไชส์กับ
บุคคลอื่นซึ่งสนับสนุนการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หารจัดการของแอคคอร์ กรุ๊ ป ย่อม
อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวม
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2) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน
กองทุนรวมมีความเสี่ยงในกรณี ที่มีการเวนคืนทรั พย์ สินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรั ฐ ซึ่งทาให้
กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที่กองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนทีjผู้
ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ได้ ประมาณการไว้ ทงในส่
ั ้ วนของเงินปั นผลและเงินลดทุน
ในส่วนของข้ อมูลเท่าที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ที่สามารถตรวจสอบได้ ในเบื ้องต้ นพบว่าที่ตั ้งของทรัพย์สินของกองทุนที่
จะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการ
ถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเป็ นนโยบายและความจาเป็ นในการใช้ พื ้นที่ของรัฐบาลในเวลานัน้
3) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการชะลอตัวของระบบ
เศรษฐกิจ ทังในระดั
้
บประเทศและระดับโลก
นอกจากนี ้ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื่นๆ เช่น ปั จจัยทาง
การเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจน
กรณีเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็ นต้ น
4) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันที่สูงขึน้
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรั พย์ การเพิ่มขึน้ ของ
จานวนผู้ประกอบการในตลาดที่จะส่งผลให้ อปุ ทานของตลาดเพิ่มขึ ้น ทาให้ มีการแข่งขันสูงขึ ้น
5) ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เมื่อต้ องมีการปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมแต่ล ะแห่งจะต้ องซ่ อมแซมและปรั บ ปรุ งให้ ป ลอดภัย ดูใหม่ ทันสมัย และ
สอดคล้ องกับความพอใจของลูกค้ าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุ ง
หรื อการซ่อมแซมบารุ งรักษาประจาปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานมากนัก ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการ
ปรับปรุงซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ซงึ่ เป็ นการปรับปรุงเพื่อเปลี่ ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงงานระบบที่สาคัญ ซึ่งจะดาเนินการตามระยะเวลาที่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สินหรื อผู้เช่าหรื อกองทุนรวม
เห็นว่าเหมาะสม และซึง่ โดยปกติจะไม่มีการหยุดการดาเนินการของกิจการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนันๆ
้ อย่างไรก็ ดี
การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เป็ นส่วนๆ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวมในส่วนที่ถกู ปรับปรุง
ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาทรั พย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกมีการบารุ งรั กษาสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี โดย
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยามีค่าใช้ จ่ายในการตกแต่งบารุงรักษาเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ.
2555 อยู่ที่ 3.22 ล้ านบาท และ 2.90 ล้ านบาท ต่อปี ตามลาดับ ดังนัน้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกจึง
ได้ รับการดูแลและปรับปรุงเป็ นอย่างดีและมีศกั ยภาพพร้ อมใช้ งาน และทางผู้เช่าทรัพย์สินมีนโยบายในการตั ้งสารอง
ค่าใช้ จ่ายการบารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซื ้อหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในอัตราร้ อยละ 4 ของรายได้ ทงหมดจากการประกอบกิ
ั้
จการโรงแรมในทุกๆ ปี จึงช่วยลดระยะเวลาใน
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การดาเนินการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อการดาเนินธุรกิจของทังสองโรงแรมหากมี
้
การปรับปรุงซ่อมแซมครัง้ ใหญ่
เนื่องจากมีการบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
6) ความเสี่ยงจากการลดลงของนักท่ องเที่ยว
การดาเนินกิจการของผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สินอาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ที่ลดความ
น่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวทังจากนั
้
กท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สายตาของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เป็ นลูกค้ ากลุ่มหลักของทรั พย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งเหตุการณ์ ที่มี
ผลกระทบในทางลบดังกล่าวอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจระหว่า งประเทศ การเพิ่มขึ ้น
ของค่าเงินบาท มุมมองที่เป็ นทางลบของชาวต่างประเทศเกี่ ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม
สงคราม การจลาจล การประท้ วง หรื อการปิ ดล้ อม หรื อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจาก
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอธิปไตยและสถานการณ์ ทางการเมื องของประเทศไทยด้ วย ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว
สภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบรุ นแรง ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมด้ วย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่ลงทุน
1) ความเสี่ยงในการเข้ าออกสู่ทางสาธารณะของโรงแรมไอบิส พัทยา
ที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของโรงแรมไอบิส พัทยานันไม่
้ ได้ อยู่ติดกับทางสาธารณะ ในปั จจุบนั การเข้ าออกจากโรงแรมไอ
บิส พัทยา สู่ถนนที่เป็ นทางสาธารณะจะต้ องกระทาผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ERAWAN ทังนี
้ ้
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง ERAWAN และกองทุนรวม ERAWAN จะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมบน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 ในวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก เพื่อให้ ที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของโรงแรมไอบิส พัทยา และผู้พกั
อาศัยบนที่ดินใช้ ประโยชน์ถนนภาระจายอมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 เป็ นทางผ่านเข้ าออกสู่ทางสาธารณะในเรื่ อง
ทางเดินและทางรถยนต์ได้ โดยภาระจายอมดังกล่าวจะไม่มีกาหนดเวลา
ทัง้ นี ้ กองทุน รวมไม่ส ามารถรั บ รองได้ ว่าในทางปฏิ บัติ ERAWAN หรื อ ผู้รั บ โอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิ นโฉนดเลขที่
174204 จาก ERAWAN จะปฏิบตั ิตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องที่กาหนดให้ ERAWAN ยอมให้ ที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของโรงแรมไอบิส
พัทยา และผู้พักอาศัยบนที่ดินใช้ ประโยชน์ถนนภาระจายอมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 เป็ นทางผ่านเข้ าออกสู่ทาง
สาธารณะในเรื่ องทางเดินและทางรถยนต์ได้ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง ซึ่งหากเกิดกรณีโต้ แย้ งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมไอบิส พัทยา อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาระจายอมดังกล่าวเมื่อจดทะเบียนแล้ วจะตกติด
ไปกับที่ดินและผูกพันผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 174204 ทุกทอด กองทุนรวมจึงสามารถใช้ สิทธิฟ้องศาลเพื่อ
บังคับภาระจายอมดังกล่าวได้
2) ภาระจายอมบนที่ดินที่เป็ นที่ตงั ้ ของโรงแรมไอบิส พัทยา
เพื่อเป็ นการตอบแทนสิทธิการใช้ ประโยชน์ทางภาระจายอมที่กองทุนรวมจะได้ รับตาม 1) ในวันที่กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครัง้ แรก กองทุนรวมจะต้ องดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมโดยไม่มีกาหนดเวลา บนที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของโรงแรม
ไอบิส พัทยา เพื่อให้ ที่ดินของ ERAWAN จานวน 3แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 174206 เลขที่ดิน 312 ที่ดินโฉนดเลขที่
178930 เลขที่ดิน 315 และที่ดินโฉนดเลขที่ 19094 เลขที่ดิน 17 ใช้ ประโยชน์จากภาระจายอมในการตั ้งเสา วางท่อและ
เดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์) ผ่านที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของโรงแรมไอบิส พัทยาเฉพาะส่วนของ
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ที่ดินที่กองทุนรวมและ ERAWAN ตกลงร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมไอบิส
พัทยาน้ อยที่สดุ
ในการนี ้ การจดทะเบียนภาระจายอมดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
และบริ ษัทจัดการเห็นว่าการจดทะเบียนภาระจายอมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แ ก่ที่ดินของโรงแรมไอบิส พัทยา เนื่องจาก
ERAWAN ได้ มีการให้ ภาระจายอมในส่วนของทางเข้ าออกสู่ทางสาธารณะในเรื่ องทางเดินและทางรถยนต์แก่ที่ดินของ
โรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นการตอบแทน และการให้ ภาระจายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบในด้ านลบอย่างมีนัยสาคัญกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก
ความเสี่ยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ ไป ทังในระดั
้
บประเทศและระดับโลก ซึง่ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี ้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลัง
ของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน
และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ้ภาวะตกต่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของ
ผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคา
ซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ อาจมีราคาสูงหรื อต่ากว่าราคาที่ได้ เสนอขาย
นอกจากนี ้ ราคาของหน่วยลงทุนที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึ่งเป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลื่อนไหวหรื อความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรื อ
มาตรการทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมที่มีผลต่อนาเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี่ยงในการดาเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ ไป ความผัน
ผวนของตลาดเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เป็ นต้ น ซึ่งไม่มี
หลักประกันได้ ว่าความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อราคาของหน่วย
ลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุนรวม
2) ความเสี่ยงทางการเมือง
แม้ ว่าในปั จจุบันสภาวะทางการเมืองเริ่ มเข้ าสู่สถานการณ์ ที่ดีขึน้ แต่หากมีเหตุการณ์ ความไม่สงบหรื อความ
ขัดแย้ งทางการเมืองเกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั ง้ นี ้ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะ
ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทุนรวม
3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ ้นไม่บ่อยครัง้ นัก แต่
หากเกิดขึ ้นในบริ เวณที่ตั ้งของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวม

28

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
แล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนอย่าง
ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะได้ ทาประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั
การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไว้ สาหรับทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งกองทุนรวมได้ จัดให้ มีตามมาตรฐานทั่วไปธุรกิจโรงแรมและตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนบริษัทจัดการได้ ทาการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ โดยทาการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียด
จากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และ
รายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ จดั ทาขึ ้นจากการดาเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของที่ปรึ กษานัน้ ๆ อย่างไรก็ตามการกระทาดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า
อสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความบกพร่ อง ที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อ
ซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย
และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนที่บริษัทจัดการใช้ เป็ นพื ้นฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์
อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรื อวิธีการที่
ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้ อจากัดในการตรวจสอบของทังผู
้ ้ ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนัน้ แล้ ว อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence)
ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึง ได้ ซึ่ งอาจจะส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายที่เกิ นกว่าที่ บริ ษั ทจัดการได้
ประมาณการไว้ ก่อนการลงทุนหรื อก่ อให้ เกิด หน้ า ที่ที่ต้ องปฏิ บัติตามข้ อผูก พัน ที่เกี่ ยวกับการละเมิดกฎข้ อ บัง คับ
ดังกล่าวที่ถกู กาหนดโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง
ผลการด าเนิ น งานและการจ่า ยเงิน ปั น ผลของกองทุน รวมอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการมี ผ ลบัง คับ ใช้ ของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรั บปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อ
คาดการณ์ ได้ สาหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ
คาสัง่ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ผลการด าเนิ น งานและการจ่า ยเงิน ปั น ผลของกองทุน รวมอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการมี ผ ลบัง คับ ใช้ ของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อ
คาดการณ์ได้ สาหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ
ค าสั่ง ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจตามกฎหมาย ถื อ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ อ าจคาดการณ์ ได้
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เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถ
รับประกันได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวม
6) ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าสภาวะการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยจะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ่ มต้ นของการซื ้อขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม โดยราคาซื ้อขาย
ของหน่วยลงทุนนันขึ
้ ้นอยู่กับหลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื ้อขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขาย
หน่วยลงทุนได้ ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม
7) มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าที่แท้ จริ งซึ่งกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจาหน่ าย
ทรัพย์ สินออกไปทัง้ หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ได้ คานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐาน ดังนัน้ ในกรณีที่กองทุนรวมต้ องจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อการปรับ
โครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื่อการเลิกกองทุนรวม มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริงซึง่ กองทุนรวมจะได้ รับหากมี
การจาหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมดหรื
้
อบางส่วนดังกล่าว
8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดรอง
เนื่องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
้
กทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ อยู่บนพื ้นฐานของปริมาณความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึง่ ปริมาณความต้ องการของผู้
ซื ้อ-ผู้ขาย ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้ องการในการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนี ้จะขาดสภาพคล่อง
ในการซื ้อขายในตลาดรอง
9) ความเสี่ยงด้ านภาษี
ในการขายโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าหรื อการขายโอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระ
ภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้ หรื อขายหรื อโอนหรื อรั บโอนกรรมสิทธิ์ หรื อโอนหรื อรั บโอนสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยที่อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที่กองทุน
รวมจะต้ องชาระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสาหรับการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
10) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
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การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทาให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวม
ประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
11) ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึน้ อยู่กับปั จจัย
หลายประการ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริ หารทรัพย์สิน ต้ นทุนใน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที่
ได้ ประมาณการเอาไว้ หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ่มการจ่ายเงินปั นผลได้
12) ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่ อที่แพร่ กระจายไปทั่วโลกอาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาด
ทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่ างร้ ายแรงต่ อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม
การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึน้ ในระดับ โลกในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ ส
(SARS) การระบาดของไข้ หวัดนก (H5N1) เป็ นต้ น จนกระทั่งในปั จจุบัน ที่มีการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้ านต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผลกระทบในการทางลบต่อ
เศรษฐกิจทัว่ โลก หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ ตลาดทุนทัว่ โลกเกิดความผันผวน
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจทาให้ เกิดข้ อจากัดในการเดินทางและการใช้ ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ รวมทัง้ อาจทาให้ ต้องมีการปิ ดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทางาน ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของ
ตลาดทุนหรื อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรื อระดับทัว่ โลกที่มีนยั สาคัญอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่อในเรื่ องดังกล่าวนี ้ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการ
จัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุ นรวมได้ ซึ่งผลกระทบนีอ้ าจส่งผลเป็ นวงกว้ างไม่
เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านัน้
13) ความเสี่ยงจากการใช้ มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกาหนดราคาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เป็ นการคานวณโดยใช้ รายงาน
การประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุดเป็ นฐานในการกาหนดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ง
มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้ จริงของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
14) ความเสี่ยงเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติมในอนาคต (กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือ Real Estate Investment Trust (REIT)
ภายหลังปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมมีข้อจากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม หากกองทุนรวมมีความ
จาเป็ นต้ องเพิ่มเงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะต้ องมีการ แปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT อนึ่ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT นัน้ กองทุนรวม
จะต้ องได้ รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถื อหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เพื่อทาการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุน
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ในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) ก่อนที่จะสามารถทาการเพิ่มทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนเพิ่มเติม
ได้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง

6.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชันอนุ
้ ญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอื่น
ใดที่มีนยั สาคัญและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง
ต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินการ และแนวโน้ มการดาเนินการในอนาคต

7.

ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มี
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกองทุนรวม
8.

หน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนรวมเป็ นผู้ออก
8.1 ข้ อมูลหน่ วยลงทุนและข้ อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 1
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 2
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 3
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 4
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 5
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 6
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 7
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 8
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 9
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 10
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 11
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 12
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 13
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 14
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 15
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 16
จานวนเงินทุนคงเหลือจากการลดทุน ครัง้ ที่ 17
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุนณ วันจัดตั ้งกองทุน
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 1
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 2
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 3
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 4
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 5
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 6
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 7
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 8
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 9
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 10
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 11

1,831,440,000 บาท
1,827,706,680 บาท
1,792,627,560 บาท
1,762,690,560 บาท
1,748,144,700 บาท
1,724,723,400 บาท
1,695,860,610 บาท
1,680,839,280 บาท
1,660,235,580 บาท
1,629,418,080 บาท
1,614,925,050 บาท
1,591,961,610 บาท
1,564,120,200 บาท
1,549,627,170 บาท
1,532,122,830 บาท
1,515,463,770 บาท
1,500,970,740 บาท
1,471,473,990 บาท
10.4000 บาท
10.3788 บาท
10.1796 บาท
10.0096 บาท
9.9270 บาท
9.7940 บาท
9.6301 บาท
9.5448 บาท
9.4278 บาท
9.2528 บาท
9.1705 บาท
9.0401 บาท
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มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 12
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 13
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 14
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 15
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 16
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน หลังจดทะเบียนลดทุน ครัง้ ที่ 17
จานวนหน่วยลงทุน
ประเภทหน่วยลงทุน
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก
จานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8.8820 บาท
8.7997 บาท
8.7003 บาท
8.6057 บาท
8.5234 บาท
8.3559 บาท
176,100,000 หน่วย
ระบุชื่อผู้ถือ
10.4000 บาท
1,471,473,990 บาท
หน่วยละ 7.4802 บาท
หน่วยละ 7.4875 บาท

ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ราคาสูงสุดของปี
ราคาต่าสุดของปี
มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.34 บาท
4.60 บาท
4.06 บาท
746,664,000 บาท
1,317,275,279.84 บาท
1,318,551,129.63 บาท

8.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่ าหน่ วยลงทุน
ครัง้ ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน

8 พ.ย. 2559
2 ก.พ. 2560
5 พ.ค. 2560
13 พ.ย. 2560
15 ก.พ. 2561
17 พ.ค. 2561
21 พ.ย. 2561
14 ก.พ. 2562

วันเฉลี่ยจ่ ายเงิน
คืน

24 พ.ย. 2559
23 ก.พ. 2560
24 พ.ค. 2560
27 พ.ย. 2560
2 มี.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
4 ธ.ค. 2561
1 มี.ค. 2562

จานวนเงินทุนจด
ทะเบียนก่ อนลดมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
บาท
ล้ านบาท
ต่ อหน่ วย

บาท
ต่ อหน่ วย

ล้ านบาท

บาท
ต่ อหน่ วย

ล้ านบาท

1,831.44
1,827.71
1,792.63
1,762.69
1,748.14
1,724.72
1,695.86
1,680.83

0.0212
0.1992
0.1700
0.0826
0.1330
0.1639
0.0853
0.1170

3.73
35.08
29.94
14.55
23.42
28.86
15.02
20.60

10.3788
10.1796
10.0096
9.9270
9.7940
9.6301
9.5448
9.4278

1,827.71
1,792.63
1,762.69
1,748.14
1,724.72
1,695.86
1,680.83
1,660.23

10.4000
10.3788
10.1796
10.0096
9.9270
9.7940
9.6301
9.5448

จานวนเงินทุนจด
ทะเบียนที่ลดลง

จานวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังลดมูลค่ าหน่ วยลงทุน
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

21 พ.ค. 2562
20 พ.ย. 2562
14 ก.พ. 2563
14 พ.ค. 2563
13 พ.ย. 2563
17 ก.พ. 2564
14 พ.ค. 2564
15 พ.ย. 2564
14 ก.พ. 2565

4 มิ.ย. 2562
4 ธ.ค. 2562
3 มี.ค. 2563
1 มิ.ย. 2563
1 ธ.ค. 2563
5 มี.ค. 2564
4 มิ.ย. 2564
3 ธ.ค. 2564
4 มี.ค. 2565

9.4278
9.2528
9.1705
9.0401
8.8820
8.7997
8.7003
8.6057
8.5234

1,660.23
1,629.41
1,614.92
1,591.96
1,564.12
1,549.62
1,532.12
1,515.46
1,500.97

0.1750
0.0823
0.1304
0.1581
0.0823
0.0994
0.0946
0.0823
0.1675

30.81
14.49
22.96
27.84
14.49
17.50
16.65
14.19
29.49

9.2528
9.1705
9.0401
8.8820
8.7997
8.7003
8.6057
8.5234
8.3559

1,629.41
1,614.92
1,591.96
1,564.12
1,549.62
1,532.12
1,515.46
1,500.97
1,471.47

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการ
รับรู้รายการการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง เนื่องจากการลดลงของราคาสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึง่ เป็ นรายการทางบัญชีที่
ไม่ได้ มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริ งในงวดการดาเนินงาน
8.3 ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย (Record Date) วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
จานวนหน่วย
คิดเป็ น %
ที่
1 สานักงานประกันสังคม
50,821,200
28.86%
2 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
35,220,000
20.00%
3 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1
10,846,500
6.16%
4 นายวิวฒ
ั น์ วงษ์เจริญสิน
7,785,000
4.42%
5 กองทุนเปิ ดวรรณ พร็อพเพอร์ ตี ้ พลัส ฟั นด์
7,750,600
4.40%
6 นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
3,000,000
1.70%
7 กองทุนเปิ ดวรรณ พร็อพเพอร์ ตี ้ พลัส ดิวิเดน ฟั นด์
2,859,700
1.62%
8 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2,831,500
1.61%
9 น.ส.จินตนา กาญจนกาเนิด
2,750,000
1.56%
10 น.ส.จุฑามาส สันติหิรัญวงศ์
1,710,000
0.97%
2. ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั ้งแต่ร้อยละ 10 ขึ ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
จานวนหน่ วย
ที่
1 สานักงานประกันสังคม
50,821,200
2 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
35,220,000

คิดเป็ น %
28.86
20.00
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3. กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการจัดการหรื อการ
ดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนยั สาคัญ
-ไม่มี8.4 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนรวม
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความ
จาเป็ นและสมควร
(1)
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ไม่รวมกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจารอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
(2)
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากกาไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
นัน้

การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้ องไม่ทาให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล

การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
โดยกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บญ
ั ชีมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10
บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นันและให้
้
ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดสิ ้นปี บญ
ั ชี สาหรับหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลและจ่ ายคืนทุนย้ อนหลัง

8.4.1

การจ่ายปั นผล
ครัง้ ที่

รอบระยะเวลาดาเนินงาน

บาท/หน่ วย

1
2
3
4

1 เม.ย. - 30 ก.ย.2556
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.2556
1 ม.ค. – 31 มี.ค.2557
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2557

0.1182
0.3204
0.2004
0.0852

วันที่จ่ายเงิน
ปั นผล
15 พ.ย. 2556
17 ก.พ. 2557
22 พ.ค. 2557
26 พ.ย. 2557
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1 ต.ค. - 31 ธ.ค.2557
1 ม.ค. - 31 มี.ค.2558
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2558
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.2558
1 ม.ค. - 31 มี.ค.2559
1 เม.ย. - 30ก.ย.2559
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.2559
รวม

0.3072
0.1599
0.0871
0.3132
0.2033
0.0630
0.1480
2.0059

ครัง้ ที่

วันที่ปิดสมุดทะเบียน

บาท/หน่ วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11 พ.ย. 2559
7 ก.พ. 2560
11 พ.ค. 2560
13 พ.ย. 2560
15 ก.พ. 2561
17 พ.ค. 2561
21 พ.ย. 2561
14 ก.พ. 2562
21 พ.ค. 2562
20 พ.ย. 2562
14 ก.พ. 2563
14 พ.ค. 2563
13 พ.ย. 2563
17 ก.พ. 2564
14 พ.ค. 2564
15 พ.ย. 2564
14 ก.พ. 2565
รวม

0.0212
0.1992
0.1700
0.0826
0.1330
0.1639
0.0853
0.1170
0.1750
0.0823
0.1304
0.1581
0.0823
0.0994
0.0946
0.0823
0.1675
2.0441

5
6
7
8
9
10
11

20 ก.พ. 2558
25 พ.ค. 2558
23 พ.ย. 2558
23 ก.พ. 2559
24พ.ค. 2559
24พ.ย. 2559
23 ก.พ. 2560

การจ่ายคืนทุน

9.

วันที่จ่ายเงิน
คืนทุน
24 พ.ย. 2559
23 ก.พ. 2560
24 พ.ค. 2560
27 พ.ย. 2560
2 มี.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
4 ธ.ค. 2561
1 มี.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562
4 ธ.ค. 2562
3 มี.ค. 2563
1 มิ.ย. 2563
1 ธ.ค. 2563
5 มี.ค. 2564
04 มิ.ย. 2564
03 ธ.ค. 2564
04 มี.ค. 2565

โครงสร้ างการจัดการ
9.1

บริษัทจัดการ
9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
ชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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ที่อยู่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
0105535048398
0-2949-1500
0-2949-1501
http://www.scbam.com

9.1.2 โครงสร้ างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน
อนึ่ง โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทจัดการซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้ อยละ
99.99) ไม่ส่งผลต่ออานาจในการควบคุมของบริ ษัทจัดการแต่อย่างไร เนื่ องจากบริ ษัทจัดการมีคณะกรรมการบริษัททาหน้ าที่ควบคุม
การบริหาร โดยมีอานาจเป็ ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มีการแทรกแซงของผู้ถือหุ้นโครงสร้ างองค์กร
โครงสร้ างบริษัทจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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จากโครงสร้ างบริหารภายในบริษัทจัดการข้ างต้ น การดาเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานมี
ความเป็ นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอื่น โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืน้ ฐานมีขนั ้ ตอน และ
ระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน รวมถึงอยู่ภายใต้ การกากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสาย
กากับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ กากับและควบคุม (Securities Regulation Division, Compliance Function) และหน่วยงานพัฒนา
ตรวจสอบและบริษัทในเครื อ สายตรวจสอบ (Audit Development and Subsidiaries, Audit Function) ซึง่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทจัดการ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการ เพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อความบกพร่ องในหน้ าที่
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางกิตติยา โตธนะเกษม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นางสาลินี วังตาล
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
กรรมการ
4) นายณรงค์ ศรีจกั รินทร์
กรรมการ
5) นายชลิตติ เนื่องจานงค์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
7) นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
กรรมการ
รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
2) นางปิ่ นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
3) นางนันท์มนัส เปี่ ยมทิพย์มนัส
4) นายอาชวิณ อัศวโภคิน
5) นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว
6) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
7) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
8) นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
9) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
10) นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
11) ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สนุ ทร
12) นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13) นางสาวอรอุมา ชีพเป็ นสุข
14) นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
15) นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
16) นายวโรฤทธิ์ จีระชน
17) นายปราโมทย์ เล้ าสมบูรณ์
18) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ
Chief Investment Officer สายการลงทุน
Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย
Executive Director กลุม่ ธุรกิจลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุม่ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
Executive Director กลุม่ จัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุน Machine Learning
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุม่ ธุรกิจกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
Executive Director กลุม่ วิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุม่ บริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารหนี ้
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางทิพาพรรณ
ภัทรวิกรม
2) นายเภรี
อิชยพฤกษ์
3) นางสาวพีรญา
วรรณคีรี
4) นายนวบูลย์
ทององอาจ
รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางสาวมยุรา
2) นางสาวนภาพรรณ
3) นางสาวอัญชลี
4) นางธุวดารา
5) นางสาววัชรา
6) นายเอกลักษณ์
7) นางสาวทัชภรณ์
8) นางสาวกัลยดา
9) นางสาวกมลรัตน์

ถิ่นธนาสาร*
ลาภวรกิจชัย*
งามวุฒิกลุ *
อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถิตพรอานวย
กระแสเศียร
โอภาสขจรเดช*
ณ พัทลุง
ตั ้งธนะวัฒน์*

หมายเหตุ: *ผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า

สามารถตรวจสอบรายชื ่ อ ผู้ บ ริ หารของบริ ษั ท จั ด การและกองทุ น รวมภายใต้ ก ารบริ หารจัด การได้ ที่ website ของบริ ษั ท จัด การที่

http://www.scbam.com
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนรวม
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการและบริ หารกองทุนรวมให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1)

การบริหารกองทุนรวม
(1)

จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อ
ผูก พัน ระหว่า งบริ ษัท จัด การและผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
ข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด

(2)

จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวน โดย
มีสาระสาคัญไม่ต่างจากร่างข้ อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชี ้ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานและดูแล
ให้ ข้อผูกพันและโครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งนัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและ
โครงการโดยไม่ชกั ช้ า
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(3)

จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนที่เป็ นปั จจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(ก)

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้ บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี ้ชวนให้ สานักงาน
ไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ประชาชนและให้ จดั ส่งเอกสาร
ดังกล่าวผ่านระบบรั บและเผยแพร่ ข้อมูลหนังสื อชีช้ วนและการรายงานของกองทุน รวม (Mutual Fund
Report and Prospectus (MRAP) ของสานักงานด้ วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าว ให้ บริษัท
ดาเนินการให้ ข้อมูลที่จดั ส่งนันมี
้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้ าและให้ กระทาผ่านระบบงานข้ างต้ นด้ วย

(ข)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดให้ มีการแจกจ่ายข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเพียงพอสาหรับข้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดโครงการ ให้
บริษัทเตรี ยมไว้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดูหรื อร้ องขอได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นปั จจุบนั

(ค)

เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้ สุดลงแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่ชักช้ า และไม่เกิน 10วันทาการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม

(4)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตั ้งบริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการจั ดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นบุคคลเดียวกัน

(5)

นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการหาผลประโยชน์
้
การซื ้อ เช่า จาหน่าย
โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่ โอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย

(6)

ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(7)

ดาเนินการเพิ่มหรื อลดจานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการและ/หรื อ
ดาเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(8)

จัดสรรผลกาไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
โครงการ และเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

(9)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(10) จัดให้ มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(11) จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(12) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมิน
ค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการอานวยความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษั ท ประเมิ นค่ าทรั พ ย์ สิน หรื อ บุคคลที่ ได้ รั บ มอบหมายจากบริ ษัท ประเมิน ค่าทรั พ ย์ สิน ในการสารวจ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนเพื่อการประเมินค่า

(ข)

ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห รื อบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ใ นการเข้ าตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

(13) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
้
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
(14) เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ตามข้ อกาหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
(15) กระทานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขต
ของกฎหมาย
(16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรั กษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(17) ดาเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
2)

การรับและจ่ ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ

3)

การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1)

จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน

(2)

แต่งตั ้งบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อทาหน้ าที่ตดั สินใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์

(ข)

ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อทาหน้ าที่ตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามข้ อ 5.2 เพื่อการบริ หาร
สภาพคล่องของกองทุนรวม

ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่
ทาการของบริษัท
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(3)

แต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ก องทุน รวม ซึ่ง มีคุณ สมบัติต ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ วย
คุณสมบัติผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม และแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี
้ ้โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4)

แต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตั ้งนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดแทน และแจ้ งการแต่งตั ้ง
ดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

(5)

แต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(6)

แต่งตั ้งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
้ ้บริ ษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวนันจะต้
้ องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7)

แต่ ง ตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ ดังกล่าว จะต้ อ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

(8)

แต่งตั ้งที่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม

(9)

แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้ นีผ้ ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวจะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดแทน และแจ้ งการแต่งตั ้งดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(10) แต่งตั ้งผู้ชาระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและหน้ าที่อื่นๆ ที่
จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็จสิ ้น เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม
(11) แต่งตั ้งบุคคลอื่นใดเพื่อทาหน้ าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
ผู้จดั ทาประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแู ลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
4)

การดาเนินการอื่นๆ
(1)

ยื่นคาขอจดทะเบียนทรั พย์สินซึ่ งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน

(2)

ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม

(3)

ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณี ที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูก
ทาลาย
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(4)

ดาเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการและนาทรัพย์สินของกองทุนรวม
ไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

(5)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และ
เก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(6)

จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด

(7)

คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามประกาศว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั ้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด

(8)

แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุ นทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรั พย์ ในกรณี ที่มี
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ

(9)

จัดทางบการเงินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน
ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทังจั
้ ดทารายงานของกองทุนรวมทุกสิ ้นปี การเงิน
และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนผู้ถือหน่วยลงทุน และสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 4เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บญ
ั ชี

(10) จัดส่งสาเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วยสาเนาเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานดังกล่าว
(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ
การเช่า
(ก)

เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื ้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า
หรื อให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้ วแต่กรณี

(ข)

สัญญาเป็ นหนังสือที่แสดงการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายใน 5วันทาการ
นับแต่วนั ที่เข้ าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
(12) จัดส่งสาเนาสัญญาดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก)

สัญญาแต่งตั ้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาสัญญาหรื อนับแต่วนั แต่งตั ้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตั ้งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ วแต่
กรณี

(ข)

สัญญาแต่งตั ้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ้งที่ปรึกษา (ถ้ ามี) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทา
สัญญาดังกล่าว
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(13) รวบรวม ติดตาม ดาเนินการ สัง่ ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั ้ง อาทิเช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้
คุมงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทารายงานต่างๆ และ/หรื อดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
แต่งตั ้ง และ/หรื อตามที่คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอานาจตามกฎหมายร้ อง
ขอ
(14) จัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรื อจาหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ รวมทัง้ จัดให้ มีข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทและสานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุน
หรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ นัน้ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดย
หนังสือสรุปข้ อมูลจะมีสาระสาคัญตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญตามวรรคหนึ่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ภายในวันทาการถัดจากวันซื ้อ เช่า จาหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(15) ดาเนินการขาย/จาหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
้
นรวม ตามที่เห็นสมควร
(16) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
9.2

ผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม

9.3

ชื่อ

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จากัด

ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-257-4588

โทรสาร

0-257-4577

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษาทรั พย์ สินของ
กองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
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โทรศัพท์
โทรสาร

0-2470-3201
0-2470-1996-7

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์
0-2470-3200-1
โทรสาร
0-2470-1996-7
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1)

ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากการท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามอัต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ที่ทาขึ ้นกับบริษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 125 และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกาหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจน
ข้ อผูกพันที่ทาไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ตามมาตรา
125 และข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5
วันนับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูหรื อมีเหตุอนั ควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(3)

ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรื อเมื่อได้ รับคาสั่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดาเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็จตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี ้

(5)

(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ

(ข)

ทุกหนึ่งปี นับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ตรวจตราครั ง้ ก่อนแล้ วเสร็ จ ทัง้ นี ้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริงให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เริ่มดาเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นนั ้
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(6)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ชารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสาคัญ

(7)

แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท จัดการจัดให้ มี ก ารประเมิ น ค่า ใหม่โดยพลัน เมื่ อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เ ห็ น ว่า มีเ หตุก ารณ์ ห รื อการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสั งหาริ มทรั พย์หรื อมูลค่าสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ เป็ นไป
ตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

(9)

จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม

(10) รับรองว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้ องและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถใช้ ข้อมูลที่ได้ รับ
จากบริษัทจัดการ ซึง่ อาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการจัดทาและได้ รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที่บริษัท
จัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นที่บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอื่นนันได้
้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้
ประกอบการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้
(11) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
(12) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์
(13) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก)

เมื่อบริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ให้ คู่สัญญาฝ่ ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ข)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่หรื อความรับ ผิดชอบตามที่ตก
ลงไว้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษร เป็ นเวลาไม่น้อ ยกว่า 30 วัน

(ค)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับประกาศคาสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้ าที่ดังกล่าวต่อ ไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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(ง)

ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์

(จ)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
3 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่แก้ ไขเสร็จสิ ้น
ในกรณี ที่ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ มิได้ ท าการแก้ ไขให้ ถูก ต้ อ งภายในระยะเวลาที่ กาหนดดังกล่ าว บริ ษั ท จัดการจะ
ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั ้งแต่วนั
ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจาก สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ร ายใหม่แ ทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น

(ฉ)

หากผู้ดแู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุน
รวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่
บริษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
การเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย

(ช)

เมื่อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรื อเพื่อการอื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชาระ
หนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชาระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต
หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ ทนั ที

(ซ)

เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิดหรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ ทนั ที

ในทุ กกรณี การเปลี่ ยนตัวผู้ ดู แลผลประโยชน์ จะต้ องได้ รั บอนุ ญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่ อนเนื่ องจาก
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณี ที่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวมให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรื อ
ตามคาสั่งของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เพื่อให้ การโอนทรัพย์ สินและ
เอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ ต่อเนื่อง
ในกรณีที่สญ
ั ญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงเนื่องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญาหากบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถ
หาผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่มารั บมอบงานได้ ภายในวันสิน้ สุดสัญญาดังกล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้ องปฏิบัติหน้ าที่ตามสัญญา
แต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต่ อไปจนกว่ าจะมี การแต่ งตัง้ ผู้ดู แลผลประโยชน์ รายใหม่ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ รายเดิ มมี สิ ทธิ ได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์นนั ้ ได้ ปฏิบัติหน้ าที่จนถึงวันที่ผ้ ูดูแล
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ผลประโยชน์ได้ สิ ้นสุดการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายใดๆที่เกิดขึ ้นจริงเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาแต่ งตั ้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์นับตั ้งแต่วนั สิ ้นสุดสัญญาเป็ นต้ นไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ดงั กล่าวได้
ในกรณีการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทังหมดและเอกสารหลั
้
กฐานของ
กองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ที่มาแทนหรื อดาเนินการอย่างอื่นตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
รวมถึงการดาเนินการใดๆที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่การ
เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง
9.4

กรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล โกรท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท มีจานวน 2 ท่านดังนี ้
1. กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการ จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
2. กรรมการผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดและได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด
รายหนึ่งหรื อหลายราย ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของหน่วยลงทุนทังหมด
้
จานวน 1 ท่าน
ได้ แก่
นางสาววรมน อิงคตานุวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การ และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม ดังนี ้
(1)
พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื ้อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จาหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้จะต้ องไม่
ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2)
กาหนดวิธีการและรูปแบบของการประมูลอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม รวมถึงการคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์
ที่จะทาการประมูล ตามนโยบายการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม ทัง้ นีจ้ ะต้ องไม่ขัดกับ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่
แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า
(3)
พิจารณาเปลี่ยนแปลงกาไรขัน้ ต่าจากการจาหน่ายที่คิดเป็ นอัตรารายปี (Annualized Capital Gain) ที่เป็ น
เงื่อนไขในการประมูลอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ตามนโยบายการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพ ย์สินของ
กองทุนรวม ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ขดั กับประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า
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(4)

(5)
(6)

(7)
9.5

พิจารณาแนวทางการซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในกรณีที่เกิดความเสียหายทัง้ หมดหรื ออย่างมีนัยสาคัญกับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง ความเสี ย หายจากการโดนเวนคื น ทั ง้ นี จ้ ะต้ อ งไม่ ขัด กั บ ประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้น
ในภายหน้ า
ดาเนินการอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ขดั กั บประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า
คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นาไปเปิ ดเผยให้ บคุ คล
ใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดโดย
ชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ได้ ถกู เปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปทราบแล้ ว
คณะกรรมการลงทุนจะต้ อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่ องใดๆ ด้ วยความโปร่งใส สุจริต และตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า
ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม
ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกิจหลักทรัพย์
ที่อยู่
ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 15 ฝั่งปี ก
เหนือ เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
0-2928-2324-9
โทรสาร
0-2128-4625
บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ
บริษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จากัด
ที่อยู่

โทรศัพท์

10/52 หมู่บ้าน อัญมณี ซอยลาดพร้ าว 18 แยก 8 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2513-1674-5

ที่ปรึกษากองทุน
ไม่มี
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9.6

ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ตั ้งแต่มีการจัดตั ้งกองทุนรวมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
บริ ษัทจัดการ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนไม่ถูกลงโทษและการ
เปรี ย บเที ย บปรั บ ใด ๆ อย่ า งไรก็ ดี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถตรวจสอบข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent
10

การกากับดูแลกองทุนรวม
10.1 นโยบายการกากับดูแลกองทุนรวม
บริษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ อย่างเคร่ งครั ด และมีการจัดตัง้
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน และมี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทางานของบริษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริ ษัทจัดการ ได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทารายงานความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เป็ นต้ น
10.2 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ขอบเขตอานาจของคณะกรรมการลงทุนนี ้ใช้ บงั คับกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
(“กองทุนรวม”) ทุกกอง เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมใดกาหนดให้ มีคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาในเรื่ องที่กาหนดไว้ เป็ น
การเฉพาะ ให้ นาขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการลงทุน ไปใช้ กบั กองทุนรวมดังกล่าวเท่าที่ไม่ขดั ต่ออานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมนันๆ
้
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1.

พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื ้อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จาหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามที่ผ้ จู ดั การกองทุนรวม ได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทังนี
้ ้ การลงทุน
ดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดของกองทุนรวม

2.

พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุน และ/หรื อ การลดทุนของแต่ละกองทุน
ตามกรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม

3.

พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องงบประมาณที่เกี่ ยวเนื่องกับการจัดการทรั พย์ สินที่กองทุนรวม ตามที่
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นาเสนอแก่กองทุนรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
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4.

พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมัติกลยุทธ์ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ โครงการโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน กลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผ้ จู ดั การ
กองทุนรวมนาเสนอ รวมทังพิ
้ จารณากาหนดเงื่อนไขและข้ อจากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนรวมนาไป
ปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิและไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

5.

กากับดูแลให้ กลยุทธ์ การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนตาม
กรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนหรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุน รวมทัง้ กากับดูแลให้ การ
ลงทุนเป็ นไปตามกรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

6.

ก ากับ ดูแ ลและพิ จารณาผลการดาเนิ นงานของผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ และการท าหน้ าที่ ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องที่มีหน้ าที่ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

7.

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม ที่มีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่ต่ากว่า
10ล้ า นบาท ทัง้ นี ้ สัญ ญาที่ จ ะให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา ต้ อ งผ่ า นการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกากับแล้ ว

8.

กากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด

9.

ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ใดตามมติข องผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ต้ อ งไม่ ขัด แย้ ง กับ กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และ
ข้ อกาหนดของกองทุนรวม

10.

พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิ
ในการบริ หารจัดการกองทุน และอนุมตั ิสงั่ การตามที่จาเป็ นและเห็นสมควร และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง

11.

พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่เป็ นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานนันๆ
้ แล้ ว

10.3 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทจัดการได้ ออกข้ อปฏิบตั ิเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมีการกาชับให้
พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องอื่นที่มีโอกาสใช้ ข้อมูลภายใน
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และมีการกาหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี ้
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พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริ ษัทจัดการพนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริ หารของ
บริษัทจัดการมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน และจะต้ อง
ดาเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม เพื่อให้ การจัดการกองทุนภายใต้ ก ารบริ หาร เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ของ
กองทุนและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้ า โดยผลประโยชน์ของลูกค้ าต้ องมาก่อนผลประโยชน์ ของบริ ษัทจัดการหรื อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรื อพนักงานของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ อ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด รวมทังกฎ
้ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทจัดการ
และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของพนักงานได้
10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน จะเข้ าทาการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence)
วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อทรัพย์สินเข้ ากองทุนรวม ตลอดจนตัดสินใจลงทุ นหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีขนั ้ ตอนตามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่ชดั เจนและเป็ นกระบวนการ ทัง้ ยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลัน่ กรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อพิจาณาถึง
ความสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เมื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงานของกองทุนรวม
2) ทาเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ สภาพที่ตั ้ง ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้ าลงทุน
5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
10.5 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมไม่มีผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์
10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้เช่ าทรัพย์ สิน
ผู้จดั การกองทุนทาหน้ าที่กากับดูแลการปฎิบตั ิหน้ าที่ที่ระบุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าสัญญาเช่าทรัพย์สินของผู้เช่าทรัพย์สนิ
เช่น การที่ผ้ เู ช่าทรัพย์สินจะไม่นาทรัพย์สินที่เช่าออกให้ เช่าช่วง นาส่งรายงานผลการดาเนินงาน (Management Account)
รายเดือนให้ แก่กองทุนรวมนาส่งงบการเงินรายปี ที่ได้ รับการตรวจสอบให้ แก่กองทุนรวม ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดินให้ แต่
ละปี เป็ นต้ น
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10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
ในการจัด การกองทุน รวม รวมถึ ง ติ ด ตามดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวม บริ ษั ท จัด การมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการดาเนินการและบริ หารกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้ อง เช่นจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และข้ อ ผูก พัน ระหว่า งบริ ษัท จัด การและผู้ ถื อหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125และ
ข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบตั ิการ
อื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ ยวข้ องนอกจากนี ้ ยังจัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรั พย์ ตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ ของประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
10.8 ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์โดยในรอบปี บญ
ั ชีที่
ผ่านมาได้ เรี ยกเก็บจริงเป็ นจานวน 3.23 ล้ านบาท
10.9 การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสั่ง หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ องการการเปิ ดเผยข้ อมูลและหรื อสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยไว้ อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45วันนับแต่วนั สุดท้ ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และสานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั ้งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มา
จากลงทุนด้ วย
2. บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยงบการเงิน (ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี รายงาน
เหตุการณ์สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรื อผลประกอบการของกองทุนรวม และเหตุการณ์
อื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (แล้ วแต่กรณี) กาหนด
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10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
้
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ใน
การดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การแต่งตั ้งหรื อถอดถอนบริษัทจัดการ ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อขอมติ ซึง่ ต้ องได้ รับมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคาสัง่ เว้ นแต่กรณี
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคาสัง่ หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธี การจัดการได้ ต่อเมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถื อ
หน่ว ยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยการ
ประชุมที่มีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทาขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อโดยความ
เห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ กรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลง
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทาโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและผ่านระบบข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1
ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าว
ต้ องหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมดังกล่าว
จึงจะเป็ นองค์ประชุมและต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติการเพิ่มทุนดังกล่าว ต้ องมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และ/หรื อ
ข. เพื่อดาเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยู่ในสภาพที่ดี และมี ความ
พร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์
สิทธิในการลงมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ

56

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้ บริษัทจัดการจะทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการ
กองทุนรวม เมื่อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการ
สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการ และการนับมติดงั กล่าว จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการ
10.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา กองทุนรวมได้ ชาระค่าธรรมเนียมสอบบัญชีให้ กบั บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตามที่ได้ เรี ยกเก็บจริงเป็ นจานวน 0.41 ล้ านบาท
11

ความรับผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี -

12

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการให้ บริ การเป็ นผู้จดั การกองทุน ทางบริ ษัทจะบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่สาคัญ โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี ้
(1)

เพื่อให้ มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สาคัญในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

(2)

เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติงานเข้ าใจถึงความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง รวมทัง้ ตระหนักในหน้ าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานในทุกกิจกรรม

บริษัทใช้ กรอบการกากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"้ ในการบริหารความเสี่ยง
(1)

แนวป้องกันชันที
้ ่ 1ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ที่เกิดขึ ้นในการให้ บริการเป็ นผู้จดั การกองทุน

(2)

แนวป้องกันชันที
้ ่ 2ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยง ซึ่งดูแลและควบคุมความเสี่ยง และแนะนาหน่วยงานธุรกิจ
และหน่วยงานสนับสนุน ในการนาเครื่ องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

(3)

แนวป้องกันชันที
้ ่ 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานตรวจสอบ ซึ่งจะให้ ความมัน่ ใจแก่คณะกรรมการบริ ษัท ว่าบริ ษัทมี
สภาพแวดล้ อมในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

57

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13.1 รายการระหว่ างกันของกองทุนรวม กับบริษทั จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

13

ลาดับที่
1
2

รายละเอียดการทา
ธุรกรรม
การรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการ
จัดการจากกองทุนรวม
การรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มนาย
ทะเบี ย นจากกองทุ น รวม
และ บริ การเงินฝากกับทาง
ธนาคาร

รายชื่อ

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ข องบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัดโดยถือ
หุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ
- นายทะเบียนกองทุนรวม

- เป็ นบริษัทใหญ่ของบริษัท

หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่บริ ษัทจัดการโดยตรง โดยกองทุนรวมได้
เปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แนบมา และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการได้ ที่เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.scbam.com
13.2 รายการระหว่ างกันของกองทุนรวม กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับที่
1

รายละเอียดการทา
ธุรกรรม
การรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการ
ดู แ ล ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
กองทุนรวม

รายชื่อ

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

13.3 ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากกองทุนรวมใช้ บริการบุคคลอื่นๆ (Soft commission)
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
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ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
14.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

สรุปมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณโฮเทล โกรท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสินทรัพย์

1,317,953,856 บาท

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ

1,317,275,280 บาท

จานวนหน่วย
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

176,100,000 หน่วย
7.4802 บาท

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม
2564

2563
(บาท)

รวมสินทรัพย์

1,317,953,856

1,319,059,561

678,576

508,431

1,317,275,280

1,318,551,130

ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

1,500,970,740

1,549,627,170

กาไร (ขาดทุน) สะสม

(183,695,460)

(231,076,040)

1,317,275,280

1,318,551,130

รวมหนี ้สิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย

สินทรัพย์สทุ ธิ (เท่ากับ 7.4802 บาทต่อหน่วย ในปี 2564 และ
7.4875 บาทต่อหน่วย ในปี 2563 คานวณจากจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
176,100,000 หน่วย)

หมายเหตุ: อ้างอิ งตามงบการเงิ นของกองทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม
2564

2563
(บาท)

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่า

72,500,000

72,500,000

ดอกเบี ้ยรับ

72,796

39,102

รวมรายได้

72,572,796

72,539,102

3,225,759

3,499,668

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

392,701

426,047

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

420,751

456,478

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

411,000

411,000

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

785,328

775,737

5,235,539

5,568,930

67,337,257

66,970,172

(1,104,839)

(606,071)

(18,851,838)

(158,244,028)

-

-

(19,956,677)

(158,850,099)

47,380,580

(91,879,927)

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รวมค่าใช้ จา่ ย
กาไรจากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

หมายเหตุ: อ้างอิ งตามงบการเงิ นของกองทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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รายการแสดงทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ โดยแยกตามประเภททรัพย์ สิน
31 ธันวาคม 2564
ร้ อยละของ
ประเภทเงินลงทุน

พื ้นที่

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

มูลค่าเงิน
ลงทุน

(บาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 174205 182494 19070 19071 19072 19073 และ 19074
ที่ตงั ้ : ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างทังหมด
้
พร้ อมทังระบบสาธารณู
้
ปโภค

2-2-34.3 ไร่

เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ

831,730,000
21,699,374

ค่าใช้ จ่ายในการได้ มา

15,061
853,444,435

577,000,000

45.33

973,591,113

696,000,000

54.67

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1,827,035,548

1,273,000,000

100.00

รวมเงินลงทุน

1,827,035,548

1,273,000,000

100.00

2. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 521
ที่ตงั ้ : ตาบลป่ าตอง อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างทังหมด
้
พร้ อมทังระบบสาธารณู
้
ปโภค
เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มา

3-3-28.6 ไร่

956,000,000
17,581,010
10,103

* เป็ นราคาที่ยงั ไม่ได้ รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ
หมายเหตุ: อ้างอิ งตามงบการเงิ นของกองทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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รายการแสดงทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ โดยแยกตามประเภททรัพย์ สิน
31 ธันวาคม 2563
ร้ อยละของ
ประเภทเงินลงทุน

พืน้ ที่

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

มูลค่ าเงิน
ลงทุน

(บาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 174205 182494 19070 19071 19072 19073 และ 19074
ที่ตงั ้ : ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างทังหมด
้
พร้ อมทังระบบสาธารณู
้
ปโภค

2-2-34.3 ไร่

เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ

831,730,000
22,182,039

ค่าใช้ จ่ายในการได้ มา

15,061
853,927,100

581,000,000

44.93

974,256,610

712,000,000

55.07

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1,828,183,710

1,293,000,000

100.00

รวมเงินลงทุน

1,828,183,710

1,293,000,000

100.00

2. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 521
ที่ตงั ้ : ตาบลป่ าตอง อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างทังหมด
้
พร้ อมทังระบบสาธารณู
้
ปโภค
เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มา

3-3-28.6 ไร่

956,000,000
18,246,507
10,103

* เป็ นราคาที่ยงั ไม่ได้ รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ
หมายเหตุ: อ้างอิ งตามงบการเงิ นของกองทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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อัตราส่ วนที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิสิ ้นปี
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี (ร้ อยละ)
อัตราส่วนรายได้ รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี (ร้ อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของกาไรจากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี (ร้ อยละ)

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
1,317,275,280
0.40
5.55
1,308,404,219
5.15

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
1,318,551,130
0.39
5.11
1,419,272,273
4.72

หมายเหตุ: อ้างอิ งตามงบการเงิ นของกองทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

15.

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
15.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

สาหรับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมสาหรับระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุน
รวม มีรายได้ จากการลงทุนทังสิ
้ ้น 72.57 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ค่าเช่าซึง่ ประกอบไปด้ วยค่าเช่าที่ได้ รับจากผู้เช่าจานวน 72.50
ล้ านบาท และรายได้ จากดอกเบี ้ยรับจานวน 0.07 ล้ านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้ จ่ายทัง้ สิ ้น 5.24 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 4.45 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายในการบริหาร 0.78 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิคิดเป็ นจานวน 67.34 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ กองทุนรวมรับรู้ รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
จานวน -18.85 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากการสอบทานโดยผู้ ประเมิน
อิสระ ทาให้ ในรอบการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
เพิ่มขึ ้นจานวน 47.38 ล้ านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 1,317.28 ล้ านบาท หรื อ
เท่ากับ 7.4802 บาทต่อหน่วย
โดยจากผลการดาเนินงานตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้ างพื ้นฐาน มีมติจ่ายคืนทุนจานวน 0.3444 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การจ่ ายคืนทุน
- สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
- สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
- สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

0.0946
0.0823
0.1675

บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย

15.2 ความเห็นของผู้จดั การกองทุนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของไทยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องมาตั ้งแต่ปี 2563 ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของทรัพย์สินของ
กองทุนรวมทัง้ 2 แห่ง ได้ แก่ โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิสพัทยา ซึ่งโรงแรมทัง้ 2 แห่งได้ รับผลกระทบอย่างมากเห็นได้ จาก
การดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา การทากาไรจากกิจการโรงแรมติดลบต่อเนื่องมาตั ้งแต่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กองทุนรวม
ได้ รับค่าเช่าคงที่จากผู้เช่าตามสัญญาเช่า แต่ไม่ได้ รับค่าเช่าแปรผันจากการดาเนินงานของโรงแรมทัง้ 2 แห่ง โดยมีอตั ราการเข้ าพัก
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ของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยตลอดปี 2564 ของทัง้ โรงแรมไอบิส ป่ าตองร้ อยละ 10 และโรงแรมไอบิส พัทยาร้ อยละ 19 ในส่วนของ
รายได้ ค่าเช่าห้ องพักเฉลี่ยของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง จานวน 589 บาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 35 และโรงแรมไอบิส
พัทยา จานวน 668 บาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 12
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 กองทุนรวม (“ผู้ให้ เช่า”) ได้ ทาสัญญาเช่าทรัพย์สินฉบับใหม่กับบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จากัด (“ผู้เช่า”) เพื่อให้ เช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง พร้ อมทังสาธารณู
้
ปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกที่เกี่ยวข้ องกับกิจการโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี (สิ ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม
2568) โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ารวม 2 ครัง้ โดยทาเป็ นหนังสือบอกกล่าวแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งอย่าง
น้ อย 60 วันล่วงหน้ าก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาเช่าตามสัญญา โดยครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 จะมีสิทธิต่ออายุคราวละ 3 ปี และในครัง้ ที่ 2 จะมี
สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาอีกไม่เกิน 4 เดือนสาหรับทรัพย์สินที่เช่าแต่ละแห่ง โดยมีอตั ราค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา ตามสัญญาระหว่างผู้ให้ เช่าและผู้เช่า ผู้เช่าไม่มีเงื่อนไขในการซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว หากคู่สญ
ั ญามีการใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญา
แล้ ว 2 ครัง้ คู่สัญญามีสิทธิที่จะเข้ าเจรจาเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญานี ้ออกไปอีกนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ นภายในวันที่ 31
มีนาคม 2570 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
ทังนี
้ ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่ อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับประมวล)
หมวด 3 ส่วนที่ 1 ข้ อ 35 ระบุว่า กองทุนรวมต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่พร้ อมจะนาไปจัดหาผลประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ณ วันสิ ้นรอบปี บัญชี เว้ นแต่ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ได้ แก่ (1) เป็ นรอบปี
บัญชีสดุ ท้ ายก่อนสิ ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อ(2) มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดย ณ สิ ้น
ปี 2564 สัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 97 และ ณ สิ ้นปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 98
15.3 ความสามารถในการทากาไร
การแพร่ ระบาดของโควิด -19 เป็ นสถานการณ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของทรัพย์สินของกองทุนรวมทัง้ 2 แห่ง
ได้ แก่ โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิสพัทยา ซึ่งโรงแรมทัง้ 2 แห่งได้ รับผลกระทบอย่างมากเห็นได้ จากการดาเนินงานใน
รอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา การทากาไรจากกิจการโรงแรมติดลบต่อเนื่องมาตั ้งแต่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ รับค่าเช่าคงที่
จากผู้เช่าตามสัญญาเช่า แต่ไม่ได้ รับค่าเช่าแปรผันจากการดาเนินงานของโรงแรมทัง้ 2 แห่ง จากข้ อมูลตารางด้ านล่าง จะเห็นได้ ว่า
มีอตั ราการเข้ าพักของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยตลอดปี 2564 ของทังโรงแรมไอบิ
้
ส ป่ าตองร้ อยละ 10 และโรงแรมไอบิส พัทยาร้ อยละ
19 ในส่วนของรายได้ ค่าเช่าห้ องพักเฉลี่ยของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง จานวน 589 บาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 35 และ
โรงแรมไอบิส พัทยา จานวน 668 บาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 12
ตารางสรุ ปภาพรวมทางการเงินของธุรกิจโรงแรม เปรียบเทียบระหว่ างปี 2564 และ 2563
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
2564
อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย
(Occupancy Rate)

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

2563

ร้ อยละ 10 (1) ร้ อยละ 19 (1)

โรงแรมไอบิส พัทยา
2564

-9%

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

2563

ร้ อยละ 19 ร้ อยละ 29

-10%

อัตราค่าเช่าห้ องพักเฉลี่ย
(Average Revpar (บาท))

589

910

-35%

668

761

-12%

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

8.70

28.83

-70%

15.00

27.56

-46%
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โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
2564

2563

ค่าใช้ จ่ายรวม (ล้ านบาท)

25.80

43.02

กาไร(ขาดทุน)จากกิจการโรงแรม (ล้ านบาท)

-17.10

-14.19

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

โรงแรมไอบิส พัทยา

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

2564

2563

-40%

27.07

38.21

-29%

21%

-12.06

-10.66

13%

หมายเหตุ:(1) ฐานในการคานวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนือ่ งจากโรงแรมมีการสารองห้องพักจานวน 2 ห้อง สาหรับการใช้ภายใน

15.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
กองทุนรวม มีการว่าจ้ างผู้ประเมิน เพื่อสอบทาน/ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินของกองทุนทังหมด
้
โดยผู้ประเมินได้ ทา
การเข้ าสารววจทรัพย์สินในโครงการโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตอง รวมถึงการศึกษาข้ อมูลสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับ
การเข้ าลงทุนและสัญญาการจัดหาประโยชน์ ของกองทุน รวม เพื่ อ ประกอบการตัง้ สมมติฐานให้ ส อดคล้ อ งสถานการณ์ ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมีความใกล้ เคียงกับโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมมากที่สดุ ตัวอย่างเช่น รายได้
จากค่าเช่าคงที่ และรายได้ จากค่าเช่าแปรผันตามที่ะบุไว้ ตามสัญญา
ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นวันที่ล่าสุดที่กองทุนรวมได้ จัดจ้ างบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จากัด ให้ เป็ นผู้
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ทัง้ 2 โครงการ โดยมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ จากการประเมินเป็ น ดังตารางด้ านล่าง อย่างไรก็ตามใน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะได้ รับจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สินในครัง้ ถัดไป อาจมีการปรับเพิ่มขึ ้น หรื อปรับ
ลงลดได้ ซงึ่ ขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของผู้ประเมินในอนาคต
ตารางแสดงมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
มูลค่ าที่ได้ จากการ
ประเมิน/สอบทาน*
วั น ที่ ป ระเ มิ น /สอบ
ทาน มูลค่ าทรัพย์ สิน

2564

2563

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

696 ล้ านบาท

712 ล้ านบาท

-2%

577 ล้ านบาท

581 ล้ านบาท

-1%

-

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

-

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

โรงแรมไอบิส พัทยา
2564

2563

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

หมายเหตุ: *มูลค่าทีได้จากการประเมิ น/สอบทานได้คานึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมในลักษณะการให้เช่าเหมาและการได้รับค่าเช่าแบบราย
เดือนตามที่สญ
ั ญาเช่าระบุ

15.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
15.6 ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เอราวัณ โฮเทล โกรท
สาหรับรอบบัญชี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้ 2
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
O ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
O ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
O ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
O ค่าเบี ้ยประกันภัย
O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
O ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
O ค่าใช้ จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้ เช่าพื ้นที่
O ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
O ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
O ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุทธิ1

จานวนเงินที่เก็บจริง
(ล้ านบาท)

0.24
0.03
0.03
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.03
0.06
ไม่มี
ไม่มี

3.22
0.39
0.42
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.41
0.79
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.40

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5.24

หมายเหตุ:
1. คานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ระหว่างปี จากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 1,317,275,280 บาท
2. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว

15.7 ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุนเรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
-ไม่มี15.8 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน:
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิลงมาอยู่ที่ 1,317.28 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31
ธ.ค. 2563 กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 1,318.55 ล้ านบาท) หรื อลดลงจากปี ก่อนหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ -0.10 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure):
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ผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน ได้ สารองค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม (Maintenance Capital Expenditure) การปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์
(Renovation Capital Expenditure) เป็ นประจาทุกปี และการจัดซือ้ จัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรั พย์ สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์ ต่างๆ
(FF&E) เป็ นหน้ าที่และกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าทรัพย์สิน ทาให้ กองทุนรวมไม่มีภาระค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
15.9 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่อี าจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement)
-ไม่มี15.10 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังข้ อมุลต่อไปนี ้
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16.

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง
โดยบริษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควร
ต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ” นอกจากนี ้ บริษัทจัดการรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทุนรวมได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองกองทุนรวมแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมใน
ส่วนที่เป็ นสาระสาคัญถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวมแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
กระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของกองกองทุนรวม
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริษัทจัดการได้ มอบหมายให้ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้
ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ กากับไว้ บริษัทจัดการจะ
ถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
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98

