
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 

ประชมุเมื่อวนัพธุที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น.  
หอ้งลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซา่ ลาดพรา้ว   

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ก่อนการเปิดประชมุผูด้  าเนินการประชุมไดใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกับการประชมุ โดยชีแ้จงว่าการประชมุสามญัประจ าปี 2566 
เป็นการประชุม ณ หอ้งประชุมลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน จตุจักร 
กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบดว้ย ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุน คณะผู้บริหารกองทุน 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดประชุม การประชุมจะเป็นไปอย่างกระชบัเพื่อ 
ลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเชือ้โรค โดยในการประชุมครัง้นี ้จะมีการบันทึกวิดีโอระหว่างจัดการประชุม เพื่อบันทึก
ข้อมูลส าหรับประกอบการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีข้อมูลที่ถูกบันทึก ได้แก่ ภาพถ่ายหรือ
ภาพเคล่ือนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุม รวมถึงเนือ้หา การลงคะแนนเสียง ค าถาม ค าตอบ และการแสดง  
ความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ทั้งนี ้บริษัทจัดการไดจ้ัดพืน้ที่ส  าหรบัท่านผูถื้อหน่วยลงทุน ที่ไม่ประสงคบ์ันทึกขอ้มลู  
ส่วนบุคคลในระหว่างการประชุมไวแ้ลว้ ในบริเวณแถวที่นั่ งถัดจากกลอ้งถ่ายวีดีโอ ท่านผูถื้อหน่วยสามารถอ่านรายละเอียด 
การใชสิ้ทธิขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่ไดแ้จง้ในเอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ล าดบัถดัไปผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน าผูเ้ขา้รว่มประชมุดงันี ้

ผู้จัดการกองทนุและผู้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

1) คณุเภรี อิชยพฤกษ ์  Director, ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
     บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จ ากดั (“บรษิัทจดัการ”) 
     ประธานท่ีประชมุ 
2) คณุดรณีรตัน ์เลิศพชิญเ์มธา  Senior Associate ฝ่ายจดัการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
     บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จ ากดั 
     ผูด้  าเนินการประชมุ 
3) คณุวรมน อิงคตานวุฒัน ์  Executive Vice President & CFO 
     บรษิัท เอราวณั โกรท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
     ในฐานะผูเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
4) คณุพลอย อรณัยกานนท ์  Assistant Vice President, Hotel Asset Management 
     บรษิัท เอราวณั โกรท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
     ในฐานะผูเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 
 



ผู้ดูแลผลประโยชน ์จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

1) คณุอทุยัวรรณ ครูตันกลุ  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์ 
2) คณุสขุธร ธงไชย   ผูช้่วยหวัหนา้ส่วน ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์

ผู้สอบบัญช ีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1) คณุชนารตัน ์จนัทรห์วา  Partner  
     
เร่ิมการประชุม  

 ประธานในที่ประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งข้อมูลองคป์ระชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2566 มีผูถื้อหน่วย
รวมทั้งสิน้ 2,179 ราย จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งสิน้ 176,100,000 หน่วย มีผูถื้อหน่วยที่มาประชุมดว้ยตนเอง  
ณ เวลาเปิดประชุม  23 ราย และโดยการมอบฉันทะ  41ราย รวมทั้งสิน้ 64 ราย คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 
104,506,887 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 59.3452 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามที่
ก าหนดไว ้ 
 ณ เวลา 9:35 น. คณุเภรี อิชยพฤกษ์ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ 
(“ประธาน”) ไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2566 ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อราวณั โฮเทล  
โกรท (ERWPF) พรอ้มใหผู้ด้  าเนนิการประชมุ ชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการประชมุใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

ก่อนที่จะเริ่มรายงานขอ้มลูเพื่อรบัทราบ และเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ตามวาระการประชมุต่าง ๆ   คณุดรณีรตัน ์เลิศ
พิชญเ์มธา ท าหนา้ที่ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมเรื่องการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมสามญั 
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดเสนอวาระการประชุมเขา้มา รวมถึง 
การเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิทั
จดัการ รวมถึงแจง้ข่าวการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่  29 มีนาคม 2566 เป็นตน้มา 
เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถพิจารณาขอ้มลูในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 ไดท้ราบล่วงหนา้ รวมถึง
ชีแ้จงขัน้ตอนการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาส ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

2. กองทุนรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตดัค าถามหรือการแสดงความเห็นที่ไม่สภุาพ หรือหมิ่นประมาทผูอ้ื่น 
หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุม และก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
รายอื่น 

3. ในกรณีที่มีค  าถามที่ เ ก่ียวข้องในวาระนั้น  ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลา 
การประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 กองทุนรวม จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม  



ทัง้นี ้หากมคี าถามที่คงคา้งอยู่ บรษิัทจดัการจะชีแ้จงและเผยแพรค่  าตอบ พรอ้มการเผยแพรร่ายงานการประชมุ
ในครัง้นี ้โดยจะแจง้ผ่านระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิัทจดัการ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ 
หรือภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

ประธานไดด้  าเนินการประชมุตามล าดบัวาระ ดงันี ้

วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจ าปี 2565 

 ประธานแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบเก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565  
บริษัทจดัการ ไดเ้ผยแพร่และจดัส่งขอ้มลูรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุและรายละเอียดขอ้มลูในแต่ละวาระผ่านทาง website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทจดัการในวนัท่ี 29 มีนาคม 2566 
รวมถึงไดจ้ดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทุกท่านทางไปรษณีย์ โดยท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถดาวนโ์หลดรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 ไดจ้าก QR Code ในหนงัสือเชิญประชมุ 

ความเหน็บริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ประจ าปี 2565 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 
ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

มติทีป่ระชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 2 ประธานใหข้อ้มลูเก่ียวกบัภาพรวมของอตุสาหกรรมธุรกิจโรงแรม ดงันี ้

ภาพรวมอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมไทย ในปี 2565 

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยปี 2565 มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้าประเทศไทย  
เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 จ านวน 11.15 ลา้นคน จากปีที่ผ่านมาที่มีจ านวน 4.28 แสนคน  

โดยภาพรวมการท่องเที่ยวไทยปรับตัวดีขึน้ ซึ่งเป็นมาจากการเปิดประเทศและภาครัฐผ่อนคลายมาตรการ 
การเดินทางเขา้ประเทศไทย หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไดร้บัวคัซีนโรค COVID-19 แลว้ ถึงแมว้่าประเทศไทย 
ยังเผชิญหนา้กับการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 เพียงแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมา อีกทั้งจ านวนประชาชน 
ที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้เพิ่มขึน้ ผนวกกับปรบัตวัและรบัมือที่จะอยู่ร่วมกับ COVID-19 ไดด้ีขึน้ ท าใหค้วามวิตกกังวล
ของนกัท่องเที่ยวคลี่คลายลง และกลา้ที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึน้  



ภาพรวมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  ไดร้บัผลกระทบจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 แต่เริ่มดีขึน้จากการท่องเที่ยวที่กลบัมาฟ้ืนตวั โดยในปี 2565 มีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 53.54 เพิ่มขึน้จาก
ปีก่อนที่มีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 11.46 คิดเป็นรอ้ยละ 42.08  

การเริ่มฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นผลมาจากการเปิดประเทศ และสถานการณก์ารเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ จากท าเลที่ตัง้ที่ใกลก้บักรุงเทพฯ และปริมณฑลท าใหใ้ชเ้วลาเดินทางไม่นาน  แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนรายได้
จากการท่องเที่ยวจากการหายไปของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติได ้ 

ภาพรวมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในภเูก็ตยงัคงมีผลกระทบการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ต่อเนื่อง แต่เริ่ม
มีการฟ้ืนตวัจากสถานการณก์ารท่องเที่ยวที่ดีขึน้ ในปี 2565 มีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 47.82 เพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ีมี
อตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 7.75 คิดเป็นรอ้ยละ 40.07  

โรงแรมในภูเก็ตไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป เนื่องจากโรงแรมในภูเก็ตพึ่งพาลูกคา้
ชาวต่างชาติมากถึง 85% ของการเขา้พักทั้งหมดในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ประกอบกับระยะการเดินทาง 
ที่ไกลจากกรุงเทพฯ ท าใหค้่าใชจ้่ายโดยรวมสงูกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่น ๆ เช่น พทัยา หวัหิน เป็นตน้ 

ประธานขอเชิญคณุวรมน อิงคตานวุฒัน ์ในฐานะผูเ้ช่าทรพัยสิ์น เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในส่วนของการด าเนินการ
ของธุรกิจโรงแรม และแผนการปรบัปรุงทรพัยสิ์นในปีที่ผ่านมาและในปีนี ้โดยคณุวรมน ใหข้อ้มลูดงันี ้

โรงแรมไอบิส ภเูก็ต ป่าตอง 

ส าหรบัผลการด าเนินงานของโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง ในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ ์COVID-19 ในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมา จะเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบอย่างมากอตัราการเขา้พักของโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง  
จากที่เคยอยู่ในระดบั 72% ก่อนสถานการณ ์COVID-19  ปี 2563 ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 19% และปี 2564 ก็ลดลงมาเหลืออยู่ 
ที่ 10% ซึ่งปี 2565 อตัราการเขา้พกัไดป้รบัตวัดีขึน้มา เป็น 40% ซึ่งเป็นผลมาจาก การฟ้ืนตวัที่ดีขึน้ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 
จากการที่ภาครฐัผ่อนปรนมาตรการการเดินทางเขา้ประเทศ ท าใหน้กัท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเขา้มาได ้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงของครึง่ปีหลงัของปีที่แลว้ เราเห็นการเติบโตที่ฟ้ืนตวัที่ค่อนขา้งดี ในช่วงของไตรมาส 4 ของปี 2565 ของโรงแรม
ไอบิส ภเูก็ต ป่าตอง มีอตัราการเขา้พกัอยู่ที่ 79% แต่ในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา ยงัมีอตัราการเขา้พกัที่ค่อนขา้งต ่าเฉล่ีย
อยู่ที่ 40% เราก็เห็นแนวโนม้ของการฟ้ืนตวัที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2566 เราคาดการณว์่าในส่วนของอตัราการเขา้พกัโรงแรมไอบิส ภเูก็ต ป่าตอง จะเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณ 75% 
เนื่องจากในช่วงตน้ปีไตรมาสแรกของปี 2566 เราเห็นแนวโนม้ของอตัราการเขา้พกัมีการฟ้ืนตวัที่ดีขึน้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 95% 
และหากมองในส่วนของ REVPAR อตัราการชีว้ดัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในปี 2565  REVPAR ของโรงแรมไอบิส 
ภูเก็ต ป่าตอง อยู่ในระดับ 40% ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต  ่ากว่าปี 2562  โดยในปี 2566 เราคาดการณ์ว่า จากการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 20 -25 ลา้นคน ทางเราคาดว่า ในส่วนของ 
REVPAR ของโรงแรมไอบิสภูเก็ตป่าตอง ก็คาดว่าจะกลับไปใกล้เคียงกับปี 2562 การฟ้ืนตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ 90%  
เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งเป็นแนวโนม้ของสญัญาณการฟ้ืนตวัที่ดี 



ถ้าดูจาก Source market ของทางโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง  เทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของ COVID-19 จะเห็นไดว้่า Source market หลกัของทางโรงแรม ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง จะเป็นนกัท่องเที่ยวจาก
ประเทศรสัเซียประมาณ 46% รองลงมาจะเป็นนกัท่องเที่ยวจากไทย อินเดีย และออสเตรเลียตามล าดบั ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา 
เราเริ่มเห็น นักท่องเที่ยวจากรัสเซียกลับมาเข้าพักที่ โรงแรม อยู่ที่  32% นักท่องเที่ยวชาวไทย อยู่ที่ประมาณ 14%  
แต่นักท่องเที่ยวจากรสัเซีย ค่อนขา้งมีความแข็งแกร่งมาก จากไตรมาส 4/2565 และในไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมา มีสัดส่วน
นกัท่องเที่ยวที่เขา้พกัในโรงแรม ค่อนขา้งสงู อยู่ที่ประมาณ 66% จึงคาดว่าจะเป็นแนวโนม้ที่ดีในการฟ้ืนตวั ของโรงแรมไอบิส 
ภเูก็ต ป่าตองในปีนี ้

คุณวรมน ขอเชิญคุณพลอย อรณัยกานนท ์เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในส่วนของการกลยุทธข์องธุรกิจของโรงแรม 
ไอบิส ภเูก็ต ป่าตอง และ outlook โดยคณุพลอย ใหข้อ้มลูดงันี ้

กลยุทธ์ในปี 2565 ที่ ผ่านมา ประเทศไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ ยวต่างชาติมากขึ ้น ทางโรงแรมก็มี 
การ Re-Activate การท าการตลาด โปรโมชั่น ก็แคมเปญต่างๆ  เพื่อให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ  
ทางโรงแรมไดม้ีการท าการตลาด ผ่านทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์อย่างเช่นทางออนไลน ์ก็จะท าการตลาดผ่านทางโซเชยีลมเีดยี 
ต่างๆ อย่างเช่น Facebook, Instagram และท าโปรโมชั่นทาง Agoda, Booking.com, Experia ในส่วนของโรงแรมไอบิสภูเก็ต
ป่าตอง จะพึ่งพานกัท่องเที่ยวจากแหล่งที่มาทางภมูิศาสตรท์ี่แตกต่างกนัตามฤดกูาลค่อนขา้งเยอะ ก็เลยมีการท าพารต์เนอรก์บั 
เอเจนทต์่างๆ โดยเฉพาะประเทศรสัเซีย อินเดีย อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งประเทศเหล่านีส้ามรถ drive volume ใหก้ับโรงแรม 
เราได ้

แต่อย่างไรก็ตามแต่ในปีที่ ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทย ก็ยังเป็นฐานลูกค้าที่ส  าคัญของเรา ทางเราก็มีการ  
ท าการตลาด โดยการพารท์เนอรก์บั บตัรเครดิตธนาคารต่างๆ และบล็อกเกอร ์เพื่อเพิ่มการรบัรูก้ารตลาดภายในประเทศ  

ส าหรับในปี 2566 ตามที่ได้เห็นว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเริ่มกลับมาแล้ว ทางเราคาดว่ากลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว  
ชาวรสัเซียกลบัมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 และ จากสญัญาณเติบโตที่เราเห็นในไตรมาสแรกของปี 2566 เห็นว่าตวัเลข
ของลกูคา้ชาวรสัเซียที่เขา้พกัในโรงแรมที่มีจ านวนค่อนขา้งสงู และคาดว่ากลุ่มลกูคา้ชาวรสัเซียจะกลบัมาในไตรมาส 4 ปี 2566 
ปลายปีนีอ้ีกครัง้หนึ่ง นอกจากกลุ่มลกูคา้นกัท่องเที่ยวชาวรสัเซียแลว้ เราก็ยงัมีการขยายฐานลกูคา้ ไปยงัประเทศอื่นๆ ไม่ว่า 
จะเป็น ประเทศจีน อินเดีย และยงัมีประเทศใหม่ๆ อย่างเช่นประเทศทางตะวนัออกกลาง อย่างเช่นอิสราเอล ที่มีการท่องเที่ยว
ตลอดทัง้ปี ทางเราพยายามจะจบักลุ่มลกูคา้กลุ่มนีใ้หไ้ด ้ในส่วนของประเทศอื่นๆ ทางเราก็ยงัท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

คณุวรมน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในส่วนของการด าเนินงานโรงแรมไอบิส พทัยา โดยคณุวรมน ใหข้อ้มลูดงันี  ้

โรงแรมไอบิส พทัยา 

ส าหรบัในส่วนของโรงแรมไอบิส พทัยา ในส่วนของผลการด าเนินงาน ภาพรวมก็จะคลา้ยๆกนักบัไอบิส ภเูก็ต ป่าตอง 
ซึ่งทางโรงแรม ก็ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 และเริ่มฟ้ืนตวัดีขึน้ ในปี 2565 ซึ่งมีอตัราการเขา้พกัอยู่ที่ 57% 
เมื่อเทียบกบั 86% ของปี 2562 และอย่างเช่นเดียวกนั ในไตรมาส 4 ของปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่การท่องเที่ยวกลบัมาฟ้ืนตวั การเขา้



พกัของโรงแรมไอบิสพทัยา ขึน้มาอยู่ในระดบั 78% ส่งผลให ้ในปี 2565 ทัง้ปี ในแง่ของ REVPAR ฟ้ืนตวัอยู่ที่ระดบัประมาณ 
60% เมื่อเทียบกบัปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ ์COVID-19  

ในส่วนของ outlook ของปี 2566 ว่าการฟ้ืนตัว ก็จะยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คาดว่าทั้งปีโรงแรมไอบิส พัทยา  
จะมีอัตราการเขา้พกัเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 79% ในส่วนของ REVPAR จะอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกับปี 2562 โดยคาดว่าระดบั 
การฟ้ืนตวัอยู่ที่ประมาณ 90% โดยจากไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมา เราก็เห็นสญัญาณจากผลการด าเนินงานที่ค่อนขา้งดีซึ่งมี
อตัราการเขา้พกัอยู่ที่ประมาณ 85% และ REVPAR เมื่อเทียบกบัปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 90%  

หากดจูาก Source market ของทางโรงแรมไอบิส พทัยา จะมีความแตกต่างจากไอบิสภเูก็ตป่าตอง ในแง่ของ Source 
market หลกัของโรงแรมไอบิส พทัยา จะเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวจากไทย รองลงมาคืออินเดีย จีน รสัเซีย ซึ่งหากไปเทียบกบัทาง
ไอบิสภูเก็ต ป่าตอง กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจะเป็น Source market หลัก ซึ่ งพัทยาจะมีความหลากหลายใน 
กลุ่มนกัท่องเที่ยวมากกว่า ซึ่งจากในปีที่เกิดสถานการณ ์COVID-19 ที่ผ่านมาตลาดภายในประเทศกลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวไทย
จะเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของโรงแรมไอบิส พทัยา เนื่องจากระยะทางการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่ก็เริ่มค่อยๆลดลงจาก  
ในปี 2564 อยู่ที่ 82% ส่วนในปี 2565 ลดลงมาอยู่ที่ 45% ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 ที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นตัวเลขนกัท่องเที่ยว
จากต่างชาติมากขึน้ อย่างเช่นนักท่องเที่ยวจากอินเดียอยู่ที่ประมาณ 10% และนักท่องเที่ยวจากจีนที่เข้ามาพักมากขึน้  
อยู่ที่ประมาณ 8% รวมถึงนกัท่องเที่ยวจากรสัเซียดว้ย ที่เขา้มาพกัอยู่ที่ประมาณ 12% ที่กล่าวมา ก็เป็น ภาพรวมของการฟ้ืนตวั
ของโรงแรมไอบิส พทัยา 

คุณวรมน ขอเชิญคุณพลอย อรณัยกานนท ์เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในส่วนของการกลยุทธข์องธุรกิจของโรงแรม  
ไอบิส พทัยา และ outlook โดยคณุพลอย ใหข้อ้มลูดงันี ้

กลยทุธใ์นปี 2565 ที่ผ่านมา โรงแรมไอบิสพทัยา ค่อนขา้งคลา้ยกบัของโรงแรมไอบิสภเูก็ต ป่าตอง ตรงที่ว่าพอเริ่มเปิด
ประเทศแลว้ ทางโรงแรมก็เริ่มกลบัไป Reactivate การท าการตลาด โปรโมชั่น และแคมเปญต่างๆ กบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
แต่ส าหรบัพทัยา เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ค่อนขา้งไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวอินเดีย ปีที่แลว้โรงแรมก็เลยท าการตลาดกับ 
MakeMyTrip เพื่อเปิดรับและเพิ่มการมองเห็นเพื่อดึงดูดลูกค้าชาวอินเดียและจีน  อีกทั้งยังท าโปรโมชั่นทาง Agoda, 
Booking.com, Experia โรงแรมไอบิสพทัยา มีฐานลกูคา้ธุรกิจเดิมอยู่ ปีที่แลว้ก็พยายามสรา้งกลุ่มลกูคา้นีเ้พื่อที่จะเติมเต็มใน
ส่วนของ Week day business มากขึน้  

ส าหรบัในปี 2566 เราก็ยังจับกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มลูกคา้หลักของ โรงแรมไอบิส
พัทยา ก็ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย อีกทั้งทางโรงแรมก็ยงัพยายามจบักลุ่มลูกคา้ ชาวรสัเซีย จีน เกาหลีมากขึน้ ส าหรบั
ในช่วง Week day business เราก็พยายามจบักลุ่มลกูคา้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

คณุวรมนไดใ้หข้อ้มลูในเรื่องแผนการดแูลทรพัยสิ์นในปีที่ผ่านมาและในปีนี ้โดยคณุวรมน ใหข้อ้มลูดงันี  ้

ส าหรับ Capital Expenditure ในปี 2565 ที่ผ่านมาทางโรงแรมมีการใช้จ่ายเพื่อบ ารุงรักษาสภาพของทรัพยสิ์น 
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีเพื่อใหพ้รอ้มในการแข่งขัน โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 5.3 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง  



อยู่ที่ประมาณ 2.9 ลา้นบาท และโรงแรมไอบิสพัทยา อยู่ที่ประมาณ 2.4 ลา้นบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  
สภาพของทรพัยสิ์นโดยทั่วไป 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม 

โดยประธาน เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

บริษัทจดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และรายละเอียดที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่อที่
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 เพื่อรบัทราบ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

ผลการด าเนินงาน วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 
1. รายไดจ้ากการลงทนุรวม  (บาท) 
       1.1 รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 
       1.2 รายไดด้อกเบีย้ 

72,631,877 บาท 
72,500,000 บาท 

        131,877 บาท 

72,572,796 บาท 
72,500,000 บาท 
        72,796 บาท 

2. รวมคา่ใชจ้า่ย  (บาท)    5,691,201 บาท    5,235,539 บาท 
3. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ  (บาท) 66,940,676 บาท 67,337,257 บาท 
4. อตัราการเขา้พกัโดยเฉล่ีย 

(Average Occupancy Rate) 
       4.1 โรงแรมไอบิส ป่าตอง   

4.2 โรงแรมไอบิส พทัยา 

 
 

รอ้ยละ 40 
รอ้ยละ 56 

 
 

รอ้ยละ 10 
   รอ้ยละ 19 

5. อตัราคา่หอ้งพกัโดยเฉล่ีย 
(Average Room Rate)  

       5.1 โรงแรมไอบิส ป่าตอง   
5.2 โรงแรมไอบิส พทัยา 

 
 

877 บาท 
817 บาท 

 
 

589 บาท 
668 บาท 

 

ความเหน็บริษัทจัดการ 
บรษิัทจดัการ เห็นวา่ ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตามงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  

มีความถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม  

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

คณุภาน ุตัง้พลูสินธนา  ผูถื้อหน่วยไดส้อบถามค าถามดงันี ้
ขอ้ 1. ในปีที่ผ่านมา ผูเ้ช่าไดป้รบัปรุงโรงแรมแรมทัง้ 2 แห่ง มีการปรบัปรุงในส่วนไหนบา้ง 



ตอบ คุณวรมน แจง้ว่า ในส่วนค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงของทัง้ 2 โรงแรม ที่โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 5.3 ลา้นบาท 
โดยภาพรวมแลว้ไม่ไดม้ีรายการที่เป็นค่าใชจ้่ายหลกัๆ จะเป็นการบ ารุงรกัษาตามสภาพทรพัยสิ์นโดยทั่วไปของโรงแรม เพื่อให้
อยู่ในสภาพท่ีพรอ้มในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ที่เขา้มาพกั 

ขอ้ 2. จ านวนหอ้งพกัของโรงแรมทัง้ 2 แห่ง มีก่ีหอ้ง 
ตอบ คุณวรมนแจง้ว่า จ านวนหอ้งพักของโรงแรมไอบิสพทัยา อยู่ที่ 254 หอ้ง จ านวนหอ้งพกัของโรงแรมไอบิส 

ภเูก็ต ป่าตอง อยู่ที่ 258 หอ้ง 

ขอ้ 3. จากที่นกัท่องเที่ยวรสัเซียมีการเขา้ไปพกัที่โรงแรมทัง้ 2 แห่ง แต่ปัจจุบนัสถานการณส์งครามระหว่างรสัเซีย
กบัยเูครนยงัคงด าเนินอยู่ เราจะสามารถรกัษาและเพิ่มกลุ่มลกูคา้ชาวรสัเซียไดอ้ย่างไร สถานการณส์งครามจะส่งผลกระทบต่อ
จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวรสัเซียในปีนีห้รือไม่  

ตอบ คุณวรมนแจง้ว่า ส าหรบัผลกระทบของสถานการณส์งครามระหว่างรสัเซียยูเครน จากที่ทางเราไดป้ระเมิน
และติดตามสถานการณ ์ไม่ไดม้ีผลกระทบที่เป็นสาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวรสัเซยี 
ซึ่งนกัท่องเที่ยวชาวรสัเซีย จะเดินทางเขา้มาเยอะในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ส าหรบัในช่วง Low Season ไตรมาส 2 และ
ไตรมาส 3 เราก็พยายามมองหา Source market จากประเทศอื่นๆ 

ขอ้ 4. นกัท่องเที่ยวชาวอินเดยีที่เขา้พกัที่โรงแรมไอบิส พทัยา ท่ีแจง้ว่ามปีระมาณ 10% จะเพิม่ฐานลกูคา้มากขึน้

ไดไ้หม และจะมีการดงึลกูคา้นกัท่องเที่ยวชาวจีนเขา้มาพกัที่โรงแรมไอบิสพทัยาไดเ้พิ่มขึน้อกีหรือไม่ 

ตอบ คุณวรมนแจง้ว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เขา้พักที่โรงแรมไอบิส พัทยา ประมาณ 10% จากสัดส่วนของ

นักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนนักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ประมาณ 8%  โดยที่นักท่องเที่ยวหลักของโรงแรมไอบิสพัทยา ยังคง  

เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ที่ประมาณเกือบ 30% ซึ่งก่อนสถานการณ์ COVID-19 มีจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เขา้มาพัก 

ในโรงแรมไอบิส พัทยา จะอยู่ที่ประมาณ 12% ซึ่งหลังจากที่ประเทศจีนแน่อนุญาตให ้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได ้  

ทางเราก็เห็นสัญญาณการฟ้ืนตัว ของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาพักในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว จีน  

ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราใหค้วามส าคญั ในการท าโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดงึใหล้กูคา้ชาวจีนเขา้มาพกัที่โรงแรมเพิ่มมากขึน้ 

ขอ้ 5. โรงแรมไอบิสพทัยาและไอบิส ภเูก็ต ป่าตอง เป็นประเภท 2-3 ดาวใช่หรือไม่ 

ตอบ คณุวรมนแจง้ว่า โรงแรมทัง้ 2 แห่ง เป็นระดบัโรงแรม 3 ดาว 

ขอ้ 6. นกัท่องเที่ยวรสัเซียที่มาท่องเที่ยวที่พทัยา เขา้มาพกัที่โรงแรมไอบิส พทัยาบา้งหรือไม่ 

ตอบ คณุวรมนแจง้ว่า จากไตรมาส 1 ปี 2566 เราเห็นจ านวนตวัเลขของนกัท่องเที่ยวรสัเซียที่เขา้มาพกัในโรงแรม 

ไอบิสพัทยา สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 12%  ซึ่ง เป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึน้ ส าหรับในโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง มีจ านวน

นกัท่องเที่ยวรสัเซียที่เขา้มาพกัในโรงแรม อยู่ที่ประมาณ 60% ในไตรมาส 1 ปี 2566 

ขอ้ 7. สญัญาเช่าทรพัยสิ์นโรงแรมจะเป็น 3 ปีต่อครัง้ ตอนนีเ้หลือสญัญาก่ีปี  



ตอบ คณุวรมนแจง้ว่า สญัญาเช่าทรพัยสิ์น จะเป็นครัง้ละ 3 ปี และจะมีเงื่อนไขในการต่ออายสุญัญาถึงปี 2571 

ขอ้ 8. ในส่วนของค่าเช่าจะมีการเพิ่มเขา้ไปในสญัญาฉบบัใหม่หรือไม่ หรือจะตอ้งมีการเจรจากนัก่อน 

ตอบ คณุเภรี แจง้ว่าสญัญาจะเป็นรอบท่ี 4 (สญัญาเช่าครัง้แรกตอนจดัตัง้กองทนุเมื่อปี 2556 เป็น 1 ครัง้ และต่อ

อายสุญัญาเช่าอีก 3 ครัง้) ซึ่งทกุครัง้เราจะพิจารณานอกจากค่าบรหิารจดัการโรงแรม ซึ่งทางเราไม่ไดปิ้ดกัน้หากมีผูบ้รหิารงาน

โรงแรมรายใหม่เสนอตวัเขา้มา แต่ก็จะมีปัจจยัในหลายๆดา้น นอกจากค่าธรรมเนียมแลว้ก็ยงัมีความเชี่ยวชาญความคุ้นเคย 

และประสบการณใ์นการบริหารจดัการทรพัยสิ์นประเภท chain โรงแรมอีกดว้ย ในช่วงที่ผ่านมาทางดิเอราวณักรุ๊ป ก็บริหาร

จดัการทรพัยสิ์นไดเ้ป็นอย่างดี และไม่ไดม้ีขอ้ติงว่าผูบ้รหิารเจา้อื่นจะบรหิารจดัการไดด้ีกว่า แต่ทางเราไม่ไดปิ้ดกัน้หากมีผูเ้สนอ

เขา้มา อย่างไรก็ตามสิทธิในการต่อสัญญายังมีอยู่ เพราะฉะนั้นทางดิเอราวัณกรุ๊ปก็ยังสามารถใชสิ้ทธ์ิในการต่อสัญญาได ้ 

ในส่วนของค่าเช่าไดม้ีการตกลงกรอบของค่าเช่าในสญัญาแต่ละรอบเอาไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

คณุสมชาย เจนสถิรพนัธุ ์ผูถื้อหน่วย ไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 9 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าไมเข้ามาพักที่ โรงแรมของเราเป็นจ านวนน้อย 

ไม่ก่ีเปอรเ์ซ็นต ์เราไม่ไดมุ้่งที่ตลาดนกัท่องเที่ยวจีนหรืออย่างไร 

ตอบ คณุวรมน แจง้ว่าสดัส่วนของนกัท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทย ก่อนเกิดสถานการณ ์COVID-

19 มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30% ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด หากยอ้นไปในตอนนั้น ในส่วนของโรงแรมไอบิส

พัทยา มีนักท่องเที่ยวจีนที่เขา้มาพักในโรงแรมประมาณ 12% ไม่ใช่ว่าทางเราไม่ไดใ้หค้วามส าคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน  

แต่เราก็อยากจะกระจายฐานลูกคา้ใหม้ีความหลากหลาย ในปี 2565 จะเห็นสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเขา้มาพกั

ค่อนข้างน้อย เนื่องจากการที่จีนเริ่มเปิดประเทศในเดือนมกราคมปี 2566 ต้นปีนี ้ ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2566 สัดส่วนของ

นกัท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ประมาณ 8% ก็ถือว่าฟ้ืนตวัเพิ่มขึน้จากปี 2565 อย่างไรก็ตาม ตลาดนกัท่องเที่ยวจีนก็ยงัเป็นตลาดที่เราให้

ความส าคัญ ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2566 อาจจะยังเห็นตัวเลขไม่ชัดเจนนัก แต่คาดว่าในไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นตน้ไป จะเห็น 

การฟ้ืนตวัของนกัท่องเที่ยวจีนที่เขา้มาพกัในโรงแรมไดช้ดัเจนขึน้ 

ขอ้ 10 จุดคุม้ทุนของกองทุนนี ้จะตอ้งมีการเช่าเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นตห์รืออตัราค่าเช่าที่จ  านวนเท่าไหร่ ถึงจะไม่ขาดทนุ

และมีการจ่ายเงินปันผลได ้

ตอบ คุณเภรี แจง้ว่าในตอนนีผ้ลประกอบการโรงแรมกลับมาดีขึน้มาก ในมุมมองของผูป้ระเมินอิสระที่มองว่า

อนาคตในแง่ของการฟ้ืนตัวของอัตราการเช่าห้องพักกับราคาค่าห้องพักกลับมาฟ้ืนตัวดีขึน้ ตอนนีง้บการเงินของกองทุน  

มีขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 40 ลา้นบาท โดยที่กองทุน ไดร้บัค่าเช่าคงที่อยู่ที่ปีละ 72.50 ลา้นบาท ในส่วนนีจ้ะมีผลกระทบ 

ท าใหช้า้หรือเรว็กว่าปลายปี 2566 ขึน้อยู่กบัราคาประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ว่าส าหรบัปีนีผู้ป้ระเมินมองว่าราคาประเมินทรพัยสิ์น

ในปัจจุบนัจะเพิ่มขึน้หรือลดลง หากไม่มีการเปล่ียนแปลงอะไรที่เป็นนยัยะส าคญั คาดว่า รายการขาดทุนสะสมจะหมดลงใน

ประมาณ 4-5 ไตรมาสต่อจากนี ้ก็อาจจะมีการจ่ายผสมกนัระหว่างเงินปันผลและเงินลดทุน ใหแ้ก่ทางผูถื้อหน่วย หากถามว่า

จะตอ้งมีการเช่าหอ้งพกัเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นตม์นัจะตอบไดไ้ม่ชดันกั เพราะมีหลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยปกติแลว้หากกองทนุ



ไดค้่าเช่าจากทางผูเ้ช่าทรพัยสิ์น เราก็จะตอ้งจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ทางผูถื้อหน่วย หากหนา้งบการเงินเรามีก าไรสะสม เราก็จะจ่าย

ไม่ต ่ากว่า 90% ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ หากในงบการเงินมีการขาดทุนสะสม ในทางกฎหมายจะไม่สามารถจ่ายเป็นเงิน

ปันผลได ้ทางกองทุนจะจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจะตอ้งจ่ายเป็นเงินลดทุนแทน ซึ่งผูถื้อหน่วยก็จะไม่โดนหกั withholding tax 

เหมือนเงินปันผลตามปกติ  

ขอ้ 11 ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 ที่ผ่านมา มีกองทุนประเภทโรงแรมหลายกองทุน ไดม้ีการขอยกเวน้ไม่จ่าย

ค่าเช่า ขอยกเวน้ค่าเช่า แลว้กองทุน ERWPF ไดม้ีการผ่อนผันค่าเช่าบา้งหรือไม่ หากมีการผ่อนผันดังกล่าวจะมีการชดเชย

หรือไม่ 

ตอบ คุณเภรี แจง้ว่า ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 ที่ผ่านมา ทางดิเอราวณั กรุ๊ป ในฐานะผูเ้ช่าทรพัยสิ์นของ

กองทนุ ERWPF จ่ายค่าเช่าครบถว้น และไม่มีการยื่นเรื่องเพื่อขอลดค่าเช่าใดๆ   

ขอ้ 12. สัญญาเช่าทรัพยสิ์นของกองทุนที่จะหมดในปี 2571 ไม่ทราบว่าดิเอราวัณกรุ๊ปมีสิทธ์ิท่ีจะไม่เช่าต่อไหม  

หากไม่เช่าต่อ จะไปหาผูบ้รหิารรายใหม่ไดอ้ย่างไร จากประสบการณท์ี่ผ่านมาเห็นว่า ส่วนใหญ่กองทนุท่ีตัง้มา จะใหส้ปอนเซอร์

เป็นผูบ้รหิารทรพัยสิ์น หากสปอนเซอรไ์ม่ท าต่อส่วนใหญ่ก็ตอ้งยบุกองทนุ  

ตอบ คุณเภรี แจง้ว่าหากทางดิเอราวณั กรุ๊ป ไม่ไดแ้จง้ความประสงค ์จะขอต่อสญัญาเช่าทรพัยสิ์น ทางกองทนุ  

ก็จะมีกระบวนการในการจัดหาผูเ้ช่ารายใหม่เขา้มา หากในกรณีที่มีการปฏิเสธการต่อสัญญาเช่า และมีช่องว่างหรืออยู่ใน

ระหว่างกระบวนการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ ในปัจจุบันส านักงานกลต. ไดอ้นุญาตใหก้องทุนรวมเป็นผูถื้อใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมไดเ้องชั่วคราวระหว่างสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ เพราะฉะนัน้ก็จะไม่มีปัญหาในรอยต่อระหว่างที่อยู่ระหว่างการสรรหา 

ผู้เช่ารายใหม่ หากในกรณีที่ทางดิเอราวัณ กรุ๊ป ปฏิเสธการต่อสัญญาเช่า และไม่มีผู้สนใจเช่าทรัพยสิ์นรายใหม่เข้ามา  

การกระท าการใดๆก็จะเขา้สู่ที่ประชมุของผูถื้อหน่วย เพื่อขอมติจากทางผูถื้อหน่วยว่าจะด าเนินการอย่างไรกับทรพัยสิ์นท่ีเรามี 

ทางกองทนุก็จะหาทางเลือกหลายๆทาง มาใหผู้ถื้อหน่วยตดัสินใจ ซึ่งในขณะนีท้างกองทนุไม่คิดว่าจะไม่มีการต่อสญัญา 

คณุภวูิชย ์ลีเอี่ยมพึ่งพร ผูถื้อหน่วย ไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 13. หากในกรณีที่ ดิเอราวัณ กรุ๊ปไม่ต่อสัญญาเช่าทรัพยสิ์น และทางกองทุน ไม่สามารถหาผู้เช่าทรัพยสิ์น 

รายอื่นได ้และเขา้ที่ประชมุผูถื้อหน่วย หากในกรณีที่ตอ้งยบุกองทนุ หมายความว่า ทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่จะตอ้งขายและเฉล่ียคืนเงิน

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยถกูตอ้งหรือไม่ 

ตอบ คุณเภรี แจ้งว่าหากในกรณีที่ไม่มีผู้สนใจรายใดเข้ามาเช่าทรัพยสิ์น หากทางกองทุนไดเ้สนอทางเลือก

หลายๆทาง และผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติที่จะใหย้บุกองทุน ก็จะมีกระบวนการน าเอาทรพัยสิ์นออกเสนอใหผู้ส้นใจเขา้รว่มประมลู 

Bidding ราคา เพื่อใหไ้ดร้าคาที่ดีที่สดุ หากไดร้าคาเรียบรอ้ยแลว้ก็จะน าไปหกัค่าใชจ้่าย ส่วนท่ีเหลือก็เฉล่ียคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทนุทกุราย ตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทนุ 

ขอ้ 14. ปัจจบุนัมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม มีมลูค่าอยู่ที่เท่าไหร ่หากเลิกกองทนุจะเฉล่ียคืนท่ีเท่าไร 



ตอบ คุณดรณีรตัน ์แจง้ว่า ปัจจุบันมูลค่าทรัพยสิ์นจากการประเมินล่าสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โรงแรม 

ไอบิส ภเูก็ต ป่าตองอยู่ที่ 747 ลา้นบาท และโรงแรมไอบิสพทัยา อยู่ที่ 602 ลา้นบาท 

คณุเภรี แจง้ว่าจากค าถามที่ถามว่า หากเลิกกองทนุจะเฉล่ียคืนท่ีเท่าไร จรงิๆเเลว้มลูค่าทรพัยสิ์นจะเป็นคนละแบบกนั 

จากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจะใช้วิธีการ income approach คือจะดูว่าในแต่ละปีกองทุนมีรายไดค้งที่เท่าไร 

มมุมองในอนาคตของผูป้ระเมนิใน 3-4 ปีถดัจากนีห้ากมีค่าเช่าแปรผนัขึน้มา ก็จะดวู่าในแต่ละปีมีรายไดร้วมเท่าไหร ่และคิดลด 

discount rate กลบัมา ก็จะทราบว่า มลูค่าในแต่ละทรพัยสิ์นจะเป็นเท่าไหร่ แต่ขณะที่มมุมองของการขายทรพัยสิ์น อนันีเ้รา

จะตอ้งมองในมุมมองของผู้เสนอราคา ว่าทรัพยสิ์นอันนี ้ค่าคุม้ราคาของการที่จะซือ้ไปประกอบกิจการต่อจะเป็นเท่าไหร่  

จะอยู่ในพืน้ฐานคนละแบบกนั  

ขอ้ 15. ผูถื้อหน่วยแจง้ว่าเขา้ลงทุนกองทุนนีต้ัง้แต่ตน้และไดร้บัขอ้มลูว่ามีการลดทุน และเฉล่ียคืนเงินใหก้ับผูถื้อ

หน่วย อยากทราบสาเหตขุองการลดทนุ 

ตอบ คุณเภรี แจง้ว่าการลดทุนจะมี 2 แบบ คือการลดจ านวนหน่วยและลดมลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย (Par) ที่ผ่าน

มากองทุนรวมใชว้ิธีการลด Par มาโดยตลอด สาเหตุของการลดทุน จากที่ไดอ้ธิบายไปในตอนตน้หากเรามีเงินค่าเช่าเขา้มา 

และตอ้งการเฉล่ียคืนไปใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย  เราก็จะพิจารณาที่งบการเงินหากกองทุน มีการขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่สามารถจ่าย

ปันผลได ้ดงันัน้ กองทนุจึงจ่ายในรูปแบบเงินลดทนุ แบบลดทนุจากพาร ์จากรายงานประเมินล่าสดุ เราคาดการณว์่า จะลดทนุ

ไปประมาณ 4-5 ไตรมาสนี ้รายการขาดทุนสะสมคาดว่าจะหมดลง หลงัจากนัน้ พอมีก าไรสะสม ก็จะเริ่มจ่ายเป็นเงินปันผล  

แต่อาจมีการจ่ายผสมทัง้ในส่วนเงินปันผลและเงินลดทุน หลงัจากนัน้ถา้ผลประกอบการดีขึน้ ตามที่ไดค้าดการณไ์ว ้ก็จะจ่าย

เป็นเงินปันผล 

ขอ้ 16. รายไดเ้ฉล่ียต่อห้องอยู่ที่ประมาณ 800 บาท แต่โดยปกติแลว้ทราบว่า โรงแรมไอบิส จะมีค่าห้องพักอยู่ 

ที่ประมาณ 1,000 บาทขึน้ไป 

ตอบ คุณวรมน แจง้ว่า ในการด าเนินการของธุรกิจโรงแรมจะมีในแง่ของอัตราการเขา้พัก (Occupancy) และ

อัตราค่าห้องพักเฉล่ีย (ARR) โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งพักของโรงแรมไอบิส อยู่ในระดับประมาณ 800 บาท ซึ่งรายไดเ้ฉล่ีย 

ต่อหอ้งพกั (REVPAR) คือการน าเอา Occupancy*ARR= REVPAR (80%* 1,000 บาท = 800 บาท) ตวัชีว้ดัผลประกอบการ

ของธุรกิจโรงแรมเราจะดูกันที่ REVPAR เพื่อดูว่าความสามารถในการสรา้งรายไดต้่อจ านวนหอ้งพกัของโรงแรมเป็นเท่าไหร่  

แต่ละโรงแรมจะมีกลยุทธ์การชีว้ัดที่แตกต่างกัน อย่างเช่นบางโรงแรมจะเน้นที่อัตราการเข้าพักที่สูง บางโรงแรมจะเนน้ที่  

ค่าหอ้งพกัเฉล่ียที่สงู บางโรงแรมจะเนน้ท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งพกั (REVPAR) 

ขอ้ 17 ในฐานะผูถื้อหน่วยของกองทนุนีจ้ะสามารถเขา้พกั ลดราคาพิเศษหรือไม่ 

ตอบ คณุเภรี แจง้ว่ายงัไม่ไดม้ีนโยบายใหส่้วนลดหอ้งพกัในราคาพิเศษแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 
มติทีป่ระชุม 



วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติ รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ของกองทนุรวม 

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม  

โดยประธาน เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2565 ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) โดยกองทนุรวมไดจ้ดัท าและอนมุตังิบแสดง
ฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรอง 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เสร็จสิน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผูถื้อหน่ว ยลงทุน 
เพื่อรบัทราบดงันี ้

ฐานะทางการเงิน วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 
1. สินทรพัยร์วม 1,392,365,912 บาท 1,317,953,856 บาท 
2. หนีสิ้นรวม 789,697 บาท 678,576 บาท 
3. สินทรพัยส์ทุธิ 1,391,576,215 บาท 1,317,275,280 บาท 
4. สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 7.9021 บาท 7.4802 บาท 

ผลการด าเนินงาน วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 
5. รายไดร้วม  72,631,877 บาท    72,572,796 บาท    
6. ค่าใชจ้่ายรวม     5,691,201 บาท 5,235,539 บาท  
7. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ  66,940,676 บาท 67,337,257 บาท 
8.   รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงิน
ลงทนุ 
       8.1 รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ 

              8.2 รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการ
เปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรม 

76,056,869  บาท 
(295,058) บาท 

76,351,927 บาท 
 

(19,956,677) บาท 
(1,104,839) บาท 
(18,851,838) บาท 

 

9. การเพิม่ขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการ
ด าเนินงาน  

142,997,545 บาท 47,380,580 บาท 

 
ประธานไดช้ีแ้จงถึงเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผูส้อบบญัชี ดงันี ้  

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) 
• เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรม มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยก์ าหนดโดยวิธี

คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่สะทอ้นผลกระทบของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 



(COVID-19) โดยกองทุนรวมไดแ้ต่งตัง้ผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกใหเ้ป็นผูป้ระเมินราคาเงินลงทุนดงักล่าว 
เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก าหนดข้อสมมติที่ส  าคัญ เรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้
ความส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
• ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีกองทนุรวมใชใ้นการก าหนดและประเมินมลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์น 
• ประเมินความเป็นอิสระ คุณสมบตัิ ของผูป้ระเมินราคา รวมถึงการอ่านเงื่อนไขในสญัญาจา้งงานระหว่างผูป้ระเมิน

ราคากบักองทนุรวม 
• ใชผ้ลงานของผูเ้ชี่ยวชาญที่ว่าจา้งโดยผูส้อบบัญชีในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการวัดมูลค่าและขอ้

สมมติฐานส าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์โดยเปรียบเทียบขอ้สมมติในรายงาน และทดสอบ
การค านวณ 

• พิจารณาความพอเพียงในการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเหน็บริษัทจัดการ 
บรษิัทจดัการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ของกองทนุรวม มีความถกูตอ้งและเหมาะสม 

ประธานทีป่ระชุมเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 
คณุภาน ุตัง้พลูสินธนา  ผูถื้อหน่วยไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 1 สอบถามรายการขอ้ 8.2 จากหนงัสือเชิญประชมุ ในหวัขอ้การเปล่ียนแปลงของมลูค่ายุติธรรม งวดปีบญัชี
สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 หากเทียบกบั ปี 2564 ที่ติดลบ แต่ปี 2565 เพิ่มขึน้ 76 ลา้นบาท มลูค่ายุติธรรมที่เปล่ียนแปลง
หลกัมาจากรายการไหน 

ตอบ คณุเภรี แจง้ว่ารายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรม เป็นรายการท่ีไดจ้ากรายงาน
ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินอิสระ ว่าทางผูป้ระเมินมีมุมมองว่า ทรพัยสิ์นมีการสรา้งรายไดเ้ท่าไหร่ ซึ่งในปี 2564  
ผู้ประเมินมองว่าสถานการณ์ ณ ตอนนั้น การคล่ีคลายของการแพร่ระบาด COVID-19 ยังไม่ได้ชัดเจนมากนัก อาจมี 
ความเป็นไปไดว้่าธุรกิจโรงแรม จะฟ้ืนตัวชา้ แต่ในปี 2565 มีการเปิดประเทศ อย่างเต็มที่ นักท่องเที่ยวไม่มีขอ้จ ากัดในการ
เดินทาง ท าใหม้มุมองของผูป้ระเมินเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมองว่าอตัราการเขา้พักในโรงแรมจะดีขึน้ และอตัราค่าหอ้งพกัจะดีกว่า
ปีที่ผ่านมา ดังนั้นมุมมองของผู้ประเมิน ที่มองว่า รายไดจ้ะเพิ่มขึน้กว่าเดิม และเป็นไปในทิศทางที่เติบโตดีขึน้ จึงมองว่า  
ตัวทรพัยสิ์นมีมลูค่าที่เพิ่มขึน้ ดังนั้นจึงมีการปรบัรายการก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม เพิ่มขึน้ในปี 
2565 

ขอ้ 2 สินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วยคือมลูค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อหน่วยที่เรามีเหลืออยู่ใช่หรือไม่ ไม่เก่ียวขอ้งกับราคา
ตลาดฯ ท่ีซือ้ขายกนัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยู่ที่ 7.9021 บาทใช่หรือไม่ 



ตอบ คุณเภรี แจ้งว่า มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิต่อหน่วย คือการน าเอาสินทรัพยส์ุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุน  
จึงออกมาเป็น 7.9021 บาท 

ขอ้ 3 อัตราค่าห้องพักเฉล่ีย ของโรงแรมไอบิสภูเก็ตป่าตอง อยู่ที่  877 บาท คือการค านวณจากการน าเอา  
อตัราการเขา้พกัคณูกบัอตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ียใช่หรือไม่ 

ตอบ คณุวรมน แจง้ว่า อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย (Average Room Rate, ARR) ของโรงแรมไอบิส ภเูก็ตป่าตอง อยู่ที่ 
877 บาท หมายถึงราคาค่าหอ้งพักเฉล่ียที่ขายไดท้ั้งปีอยู่ที่ 877 บาท ส าหรบัที่อธิบายไวก้่อนหนา้นี ้รายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งพกั 
(REVPAR) คือการน าเอา Occupancy*ARR= REVPAR  ซึ่งโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy) 
เฉล่ียอยู่ที่ 40% ดงันัน้ REVPAR ของโรงแรม จะอยู่ที่ประมาณ 400 บาท 

มติทีป่ระชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติ รบัทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และ
บญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม 

วาระที ่4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิลดทนุประจ าปี 2565 
โดยประธาน เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

ตามที่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ลดทุน ประจ าปี 2565 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยก าหนดใหบ้ริษัทจดัการ จ่ายเงินปันผล และ/หรือ ลดทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ โดยในรอบปีบญัชี 2565 (ตัง้แต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565) กองทุนรวมมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 72.63 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 5.70 ลา้น
บาท ท าใหก้องทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 66.94 ลา้นบาท บาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรวมรายการก าไรสทุธิจาก 
เงินลงทุน 76.06 ลา้นบาท ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพยส์ุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี 2565 จ านวน 
143.00 ล้านบาท  และจากผลประกอบการในปี 2565 กองทุนรวมได้จ่ายคืนทุนจ านวน 0.4126 บาทต่อหน่วย ทั้งนี ้  
สรุปรายละเอียดการเงินคืนทนุมีดงันี ้

ผลการด าเนินงาน วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 
1. อตัราการลดทนุประจ าปี 2565 
    1.1 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม  
    1.2 ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน – 30 กนัยายน 
    1.3 ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม      

 
0.0943    บาท/หน่วย 
0.1283    บาท/หน่วย 

                      0.1900    บาท/หน่วย 

 
0.0946    บาท/หน่วย 
0.0823    บาท/หน่วย 
0.1675    บาท/หน่วย 

2. รวมเป็นการจา่ยเงินลดทนุทัง้สิน้  0.4126    บาท/หน่วย 0.3444    บาท/หน่วย 
3. จ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  176,100,000    หน่วย 176,100,000    หน่วย 
4. รวมเป็นเงินลดทนุทัง้สิน้ประมาณ  72,658,860       บาท 60,648,840      บาท 

 
ความเหน็บริษัทจัดการ 



บริษัทจดัการเห็นว่า การลดทนุประจ าปี 2565 (จากผลการด าเนินงานของกองทนุรวมระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565) มีความถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม และเห็นสมควร
ที่จะรายงานต่อผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อรบัทราบ 

ประธานทีป่ระชุมเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 
ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

มติทีป่ระชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติรบัทราบเรื่องการจา่ยเงินลดทนุประจ าปี 
2565 

วาระที ่5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

โดยประธาน เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

บริษัทจัดการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  เป็น 
ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมประจ าปี 2565 ดงัมีรายชื่อดงันี ้ 

1. นางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9052) และ/หรือ 
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวเิวก (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4795) และ/หรือ  
3. นางสาวววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4098)  

 
ความเหน็บริษัทจดัการ 
 บรษิัทจดัการ ฯ เห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสมและ
ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ ทัง้นีค้่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักล่าว 
เป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับุคคลทั่วไปรายอื่น ๆ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

ผู้ด าเนินการประชุมเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 
ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

มติทีป่ระชุม 

 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติรบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและ 
การก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2566 

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุถามค าถาม โดยมีผูถื้อหน่วยสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้



คณุภาน ุตัง้พลูสินธนา  ผูถื้อหน่วย ไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 1. เรื่องการลดทนุท่ีคาดการณว์า่จะลดทนุไปอีกประมาณ 4 ถงึ 5 ไตรมาส และจะเริ่มจ่ายเป็นปันผลไดใ้นตน้ปี 

2567 ใช่หรือไม่ 

ตอบ คณุเภรี แจง้ว่า เป็นขอ้มลูจากสมมติฐาน ที่เรามใีนปัจจบุนั การลดทนุจะจบลงอาจจะเรว็กวา่หรือชา้กวา่ 

ระยะเวลา 4 ถึง 5 ไตรมาสได ้ขึน้อยู่กบัหากไมม่ีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัยะส าคญัของมลูคา่ทรพัยสิ์น คาดการณว์า่ใน

ระยะเวลา 4 ถึง 5 ไตรมาสนี ้รายการขาดทนุสะสมจะหมดลง การจ่ายเงินก็จะสามารถจ่ายเงินในรูปแบบของเงินปันผลได ้

ขอ้ 2. ระยะห่างในการจา่ยเงินลดทนุ ชว่ง 1 เมษายน ถงึ 30 กนัยายน คอ่นขา้งนานไป มีความคดิเห็นว่าควรจา่ย

ใน 3 เดือนต่อครัง้ 

ตอบ คณุเภรี แจง้ว่า ในการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทนุ เนื่องจาก อตัราคา่เช่าที่ไดร้บัตามสญัญา จะ

เป็นไปตาม Seasonal ซึ่งจะสอดคลอ้งกบักบัประเภทธุรกิจโรงแรม กองทนุจะไดร้บัค่าเชา่ในแต่ละเดือนไม่เทา่กนั ซึง่คา่เชา่ใน

ไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะเป็นช่วง High Season ของฤดกูาลทอ่งเที่ยว ดงันัน้ กองทนุจงึไดร้บัคา่เชา่ที่สงูในชว่งไตรมาสนัน้ 

พอกองทนุไดร้บัค่าเชา่มาก็มาเฉล่ียจ่ายออกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย  ส าหรบัในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จะเป็นชว่ง Low 

Season ของฤดกูาลท่องเที่ยว คา่เชา่คงที่ที่ไดร้บัจะไม่สงูเท่ากบัในช่วง High Season ในไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ทัง้นี ้ 

การจา่ยประโยชนต์อบแทนในทกุๆไตรมาสจะมีกระบวนการขัน้ตอนในการปิดสมดุทะเบยีน การออกเชค็ และค่าใชจ้่ายในการ

ส่งเอกสารอกีดว้ย ค านวณแลว้ไม่คุม้กบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ คดิวา่การจ่ายโดยการรวมไตรมาส 2 กบั 

ไตรมาส 3 ผูถื้อหน่วยจะไดป้ระโยชนม์ากกว่า 

ขอ้ 3. คณุภาน ุผูถื้อหน่วย มคีวามคดิเห็นว่า หากเกดิเหตกุารณท์ี่จะตอ้งปิดกองทนุ ที่ตัง้ของทรพัยสิ์นของโรงแรม

ทัง้ 2 แห่ง เป็นท่ีดินที่อยู่ในใจกลางยา่นธุรกจิ ดงันัน้จงึเห็นว่าราคาประเมินที่ดินน่าจะไม่ลดไปจากนี ้มีแต่มลูค่าจะเพิม่ขึน้ จงึไม่

กงัวลมากนกั 

ตอบ คณุเภรี แจง้ว่า มลูคา่ทรพัยสิ์นจะขึน้อยู่กบัมมุมองของผูป้ระเมินอิสระซึ่งจะมีมลูคา่ของที่ดินดว้ย ซึ่งเป็น

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุ อีกส่วนหน่ึงก็จะเป็นคา่เส่ือมของอาคารท่ีจะเส่ือมไปในทกุๆปี แต่การประเมินมลูคา่

ทรพัยสิ์น ทางผูป้ระเมินจะมองวา่ทรพัยสิ์นชิน้นีส้ามารถสรา้งรายไดเ้ท่าไรมากกว่า ซึง่จากในหวัขอ้ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุง

และดแูลอาคาร ซึ่งค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้ก็จะเป็นส่วนชว่ยที่ท  าใหท้รพัยสิ์นสามารถพรอ้มใชง้านและสามารถสรา้งรายไดไ้ดต้่อไป 

คณุภวูิชย ์ลีเอีย่มพึง่พร ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 4. อยากทราบเหตผุลในการลงทนุ อย่างที่แจง้ว่าทกุๆครัง้ผลการด าเนินงานจะมีก าไรและขาดทนุ  หากรายได้

ลบค่าใชจ้่ายแลว้จะเหลือเงินอยูส่่วนหนึ่ง เงินจ านวนนีจ้ะน ามาลดทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยส่วนหน่ึง ในอีกส่วนหนึ่งจะเอาเงินไปจา่ย

ที่เราขาดทนุไปถกูตอ้งหรือไม่ และจะหยดุลดทนุเมื่อไหร ่



ตอบ คณุเภรี แจง้ว่าจากผลการด าเนินงานในงบการเงิน ในส่วนของงบก าไรขาดทนุ จะแสดงรายไดแ้ละ

ค่าใชจ้า่ย ซึง่หากน ารายไดล้บกบัค่าใชจ้า่ย จะไดเ้ท่ากบัก าไรจากการลงทนุสทุธิ หลงัจากนัน้ จะมีการปรบัมลูคา่ตา่งๆ เช่น 

มลูค่าจากเงินลงทนุ มลูคา่การประเมินราคาทรพัยสิ์น รวมเขา้ไปดว้ย ท าใหบ้รรทดัสดุทา้ยของงบก าไรขาดทนุ อาจจะเป็นบวก

หรือติดลบก็ได ้ซึ่งคือรายการการเพิ่มขึน้หรือลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในแต่ละปี  

เวลาที่เราจะจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย หากเราทราบรายการเพิ่มขึน้หรือลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการ

ด าเนินงานแลว้ จะตอ้งดรูายการเพิ่มขึน้หรือลดลงในงบดลุดว้ย คอื ทรพัยสิ์นลบหนีสิ้นจะไดอ้อกมาเป็นสินทรพัยส์ทุธิ ซึ่งใน

ส่วนของเจา้ของ จะมีส่วนทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วย และรายการก าไรสะสมหรือรายการขาดทนุสะสม หากกองทนุมีเงินเขา้มา

และตอ้งการจะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยออกไป กฎหมายก าหนดวา่ใหด้ทูี่งบการเงนิว่ามกี าไรสะสมหรือขาดทนุ

สะสมหรือไม่ หากมีก าไรสะสมฝ่ังหน่ึงลดยอดเงินเพื่อจา่ยใหผู้ถื้อหน่วยออกไป อีกฝ่ังหน่ึงของบญัชี ก็จะไปลดยอดรายการ 

หน่ึง หากหกัออกจากก าไรสะสมไม่ได ้จึงตอ้งไปลดที่ตวัทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วย ซึง่การลดทนุมี 2 แบบ คือลดจ านวนหน่วย 

หรือลดมลูค่าที่ตราไวต้่อหนว่ย (Par) ซึง่จ านวนหน่วยเราลดไม่ไดเ้พราะผูถื้อหน่วยมกีรรมสิทธ์ิในหน่วยท่ีครอบครองอยู่แลว้ 

ดงันัน้เราจึงลดที่ Par จากเดมิที่ราคา Par วนัแรก อยู่ที่ 10.40 บาท และลดจ านวนลงมาจากการจา่ยลดทนุในแต่ละครัง้ 

หากถามว่าเมื่อไหรจ่ะหยดุลดทนุ ปัจจบุนัยอดขาดทนุสะสม ล่าสดุ ณวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 อยูท่ี่ประมาณ 40  

ลา้นบาท ซึ่งกองทนุไดร้บัคา่เช่าคงที่อยู่ที่ปีละ 72.50 ลา้นบาท แต่ตอ้งพจิารณาในเหตผุลอื่น ๆ ดว้ย อยา่งเช่น ราคาประเมิน

มลูค่าทรพัยสิ์น ซึ่งอยู่ในดลุยพินจิของผูป้ระเมิน อาจจะเป็นมลูค่าเพิ่มขึน้หรือลดจากราคาล่าสดุก็ได ้ซึ่งจะเป็นเหตผุลหน่ึง 

ที่ท าใหร้ายการขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้หรือลดลง หากเราพบวา่ผลการด าเนินงาน ไม่มีรายการขาดทนุสะสมเหลืออยู่แลว้  

ก็จะสามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ในช่วงแรกอาจจะมีกรณีที่จ่ายผสมกนัระหว่างเงินปันผลและเงินลดทนุ ยกตวัอย่างเช่น หากกองทนุมีรายไดค้า่เช่า

เขา้มา และกองทนุตอ้งการจะจา่ยเงินออกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย 100 บาท แต่งบการเงินมีก าไรสะสม 50 บาท ดงันัน้ อาจจะจา่ย

ผสมกนัระหว่างเงินปันผลจากก าไรสะสม และเงินลดทนุจากการลดที่ Par หลงัจากนัน้ถา้ผลประกอบการดีขึน้ และมกี าไร

สะสมเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ จนไม่มีผลกระทบแลว้ กองทนุกจ็ะจา่ยเป็นเงนิปันผลเพียงอย่างเดียวและจะหยดุลดทนุในที่สดุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ระบชุื่อ ไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 5. โรงแรมไอบิส พทัยา และโรงแรม ไอบิส ภเูก็ต ป่าตอง ด าเนินธุรกจิแค่เฉพาะ ที่พกัใช่หรือไม่ มกีิจการอย่าง

อื่นอย่างเช่นหอ้งอาหารหรือสปาหรือไม่ หากมี รายไดส่้วนนีจ้ะอยูส่่วนไหนของกองทนุ 

ตอบ คณุวรมน แจง้วา่ รายไดข้องโรงแรมไอบิสพทัยา และโรงแรมไอบิสภเูก็ตป่าตอง จะมีในส่วนของรายได ้

ค่าที่พกั และรายไดค้า่อาหาร แตใ่นส่วนของกองทนุจะไม่ไดแ้สดงรายการแยกสว่นนี ้เนื่องจากรายไดท้ี่กองทนุไดร้บัจะเป็น 

ค่าเช่าคงที่ตามสญัญา ตามที่บรษิัทเอราวณั โกรท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ช าระค่าเชา่ใหก้บักองทนุ ปีละ 72.5 ลา้นบาท ซึง่จะ

แสดงในงบการเงินของกองทนุ ไม่ว่าเอราวณัจะท ามาหาไดเ้ป็นก าไรหรือขาดทนุ ก็ตอ้งจา่ยคา่เช่าคงที่ใหก้บักองทนุตามสญัญา 

ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ ์COVID-19 เอราวณัไดร้บัผลกระทบแต่ก็ช าระคา่เชา่ใหก้บักองทนุครบตามจ านวน 



ขอ้ 6. ผูถื้อหน่วยแสดงความคิดเห็นว่าขอขอบคณุ บลจ.ไทยพาณิชย ์ท่ีจดัประชมุผูถื้อหน่วย ในแบบ Onsite  

ท าใหผู้ถื้อหน่วยสามารถสอบถามค าถามและโตต้อบกนัได ้อยากทราบว่าเพราะเหตใุดการประชมุผูถื้อหน่วยสามญัประจ าปี 

2566 ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ของบลจ.ไทยพาณิชย ์จงึจดัเป็น Onsite ทัง้หมด  

ไม่จดัเป็น Online ดงัเช่นบรษิัทอืน่ๆ 

ตอบ คณุเภรี แจง้ว่าปัจจบุนัสามารถจดัการประชมุเป็น Onsite ไดแ้ลว้ ซึ่งขึน้อยูก่บัความเห็นของแต่ละบรษิัท

จดัการท่ีจะประเมินสถานการณแ์บบไหนที่เหมาะสม ซึง่เขา้ใจวา่มีทัง้ท่านผูถื้อหน่วยที่สะดวกแบบ Onsite หรือท่านผูถื้อหน่วย

ที่สะดวกแบบ Online ซึ่งปีนีเ้รากพ็ิจารณาแลว้วา่เราจดัเป็น Onsite 

คณุภวูิชย ์ลีเอีย่มพึง่พร ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 7. ค่าเช่าที่กองทนุไดร้บั ปีละ 72.50 ลา้นบาท เป็นจ านวนคา่เช่านีเ้ริ่มตัง้แต่ปีแรกเลยหรือไม่ และคา่เช่า 72.50 

ลา้นบาท ไม่เพียงพอในการบรหิารงานใช่หรือไมจ่ึงเกิดการขาดทนุ 

ตอบ คณุวรมน แจง้วา่ คา่เชา่ 72.50 ลา้นบาท เป็นคา่เช่าที่บรษิัทบรษิัทเอราวณั โกรท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

จ่ายใหก้บักองทนุตามสญัญาเชา่ทรพัยสิ์น ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 เอราวณัไดร้บัผลกระทบแต่ก็ช าระคา่เช่าใหก้บั

กองทนุครบตามจ านวนตามสญัญา 

คณุเภรี แจง้ว่าจ านวนค่าเชา่ 72.50 ลา้นบาท เป็นจ านวนคา่เช่าคงที่ตามสญัญา หากผลประกอบการของโรงแรม 

ดีมากจนถงึจดุที่ผูเ้ชา่สามารถจา่ยค่าเชา่แปรผนัใหก้บัทางกองทนุเพิ่มได ้จากที่สอบถามวา่เพราะเหตใุดขาดทนุสะสม  

กองทนุไดร้บัค่าเชา่คงที่อยู่ที่ปีละ 72.50 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงาน ในส่วนของงบก าไรขาดทนุ จะแสดงรายไดแ้ละ

ค่าใชจ้า่ย ซึง่หากน ารายไดล้บกบัค่าใชจ้า่ย จะไดเ้ท่ากบัก าไรจากการลงทนุสทุธิ หลงัจากนัน้ จะมีการปรบัมลูคา่ตา่ง ๆ เช่น 

มลูค่าการประเมินราคาทรพัยสิ์นรวมเขา้ไปดว้ย จะเป็นเหตผุลที่ท  าใหม้ีรายการขาดทนุสะสม จากมลูค่าการประเมินราคา

ทรพัยสิ์นเคยถกูบนัทึกไวใ้นอดีตลดลงค่อนขา้งเป็นจ านวนมาก หากกองทนุท ามาหาไดเ้ขา้มาเรื่อย ๆ ก็จะช่วยบรรเทารายการ

ขาดทนุสะสมที่เคยถกูบนัทึกไวใ้นอดีตจนหมดไปในท่ีสดุ  

คณุภาน ุตัง้พลูสินธนา  ผูถื้อหน่วยไดส้อบถามค าถามดงันี ้

ขอ้ 8 สญัญาเชา่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม จะหมดในช่วงปีไหน และจะมีการเจรจาเพิม่ค่าเชา่หรือไม่ 

ตอบ คณุดรณีรตัน ์แจง้วา่ ปัจจบุนับรษิัทเอราวณัโกรท แมเนจเมนท ์จ ากดั มกี าหนดระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์น 

โรงแรมไอบิสพทัยา และโรงแรมไอบิสภเูก็ตป่าตอง มีก าหนดระยะเวลาเชา่ครัง้ละ 3 ปี รวม 5 ครัง้ และในครัง้ท่ี 5 จะมีสิทธ์ิ 

ต่ออายสุญัญาอีกไม่เกิน 4 เดือน (ปัจจบุนักองทนุไดด้  าเนินการตอ่สญัญาเชา่อายเุป็นครัง้ที่ 3 ตัง้แต่ 1 เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี  

31 มีนาคม 2568) โดยกองทนุรวม จะไดร้บัค่าเชา่คงที่ราคาเช่าแปรผนัซึ่งจะค านวณตามวิธีและเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้น 

สญัญาเชา่  

คณุเภรี แจง้ว่าครบอายสุญัญาเชา่ในปี 2571 โดยก่อนหนา้นัน้ 1 ปี (31 มีนาคม 2570) ก็จะมีการเจรจาเรื่องสญัญา

กนัอีกครัง้ต่อไป 



 เมื่อไม่มีค  าถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม แจ้งการปิดประชุมเวลา 11:17 น. และกล่าว
ขอบคณุทกุท่านท่ีมารว่มประชมุในวนันี ้

ปิดประชุมเวลา 11:17 น. 
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