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คําจํากัดความ
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

กองทุน/กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

กองทุนรวมที,บริ ษัทจัดการจัดตังขึ
( (นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื,อนําเงินที,ได้
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ตามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 รวมทังประกาศอื
(
,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง

กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พย์ และตลาดหลั ก ทรั พย์ พ.ศ.2535
(รวมฉบั บแก้ ไขเพิ, ม เติ ม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กฎ ระเบี ยบ คํ าสั,ง หนังสื อเวี ยน หนังสื อซักซ้ อมความเข้ าใจ
หนังสือผ่อนผันและกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อง ทังที
( ,มีอยู่ในปั จจุบนั และที,
ได้ แก้ ไขเพิ,มเติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

กลุม่ บุคคลเดียวกันตามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง หลักเกณฑ์
เงื,อนไข และวิธีการจัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที,
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง

การดูแลรั กษาให้ อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที, ดี และ
พร้ อมที, จ ะใช้ หาผลประโยชน์ ไ ด้ ตลอดเวลา ตลอดจนการจั ด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยตามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน.
25/2552 รวมทัง( การบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตามที,กฎหมายหลักทรั พย์
และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด

การประกันรายได้

หมายถึง

การจัดให้ มีบุคคลอื,นเข้ ารับประกันรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที,ประกันไว้

การประเมินค่ า

หมายถึง

การคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมเพื, อวัตถุประสงค์ สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อ
ประชาชนโดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ ซึ,งต้ องมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิ ครอบครองในทรัพย์สิน เงื,อนไขและข้ อจํากัด
ทางกฎหมาย ข้ อจํ ากั ดอื, นของการใช้ ประโยชน์ รายละเอี ยดการใช้

-6–

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ประโยชน์ ในปั จจุบัน และรายละเอียดอื,นที,เกี, ยวข้ องรวมทัง( การสํารวจ
ทรัพย์สินตามสภาพที,เป็ นอยู่ตามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง
หลั ก เกณฑ์ เงื, อนไข และวิ ธี การจั ด ตั ง( และจั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม
การสอบทานการประเมิน
ค่ า

หมายถึง

การเสนอความเห็นเกี,ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม โดยมิ ได้ มี การสํ ารวจทรั พย์ สิ นตาม
ประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง หลักเกณฑ์ เงื, อนไข และวิ ธีการ
จัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง

จํ านวนเงิ นทุ นที, กองทุ นระดมทุ นได้ และนํ าไปจดทะเบี ยนเป็ นกอง
ทรัพย์สนิ ไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที"ปรึกษา

หมายถึง

บุคคลที,รับให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี,ยวกับการ
ลงทุ น หรื อจํ า หน่ า ยอสั ง หาริ มทรั พย์ และ/หรื อสิ ท ธิ การเช่ า
อสัง หาริ ม ทรั พย์ หรื อ การจัดหาผลประโยชน์ จากอสัง หาริ ม ทรั พย์ ที,
ได้ มาจากการลงทุนซึ,งมีหน้ าที, คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามที,กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การ
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน

บุคคลที"เกี"ยวข้ อง

หมายถึง

บุคคลที,เกี,ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศ ก.ล.ต. ที,
สน. 29/2549 เรื, อง การกระทํ า ที, อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที,
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

บุคคลที"เกี"ยวข้ องกับบริษัท หมายถึง
จัดการ

บุคคลที,มีลกั ษณะดังต่อไปนีต( ามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง
หลั ก เกณฑ์ เงื, อนไข และวิ ธี การจั ด ตั ง( และจั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)

ประกาศ ก.ล.ต. ที" สน.
25/2552

หมายถึง

บุคคลที,มิใช่หน่วยงานของรัฐซึ,งถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ,ง
ดังต่อไปนี (
1. บุคคลที,ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้ อยละห้ า
ของจํานวนหุ้นที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัทจัดการ
กองทุนรวม
2. บุคคลที,ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้ อย
ละสามสิบของจํ านวนหุ้นที, จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง( หมดหรื อ
จํ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้ นแต่บุคคลตาม 1.
เป็ นบริ ษัทที,จดั ตังในต่
( างประเทศ
นิติบุคคลที,บริ ษัทจัดการกองทุนรวมถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของ
นิติบคุ คลดังกล่าวเกินร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที,จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดหรื
(
อจํานวนหุ้นส่วน
นิติบคุ คลที,มีบคุ คลที,ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละห้ าสิบของ
จํานวนหุ้นที,จําหน่ายได้ แล้ วทัง( หมดหรื อจํานวนหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้ อย
ละห้ าสิ บของจํ านวนหุ้นที, จํ าหน่ ายได้ แล้ วทัง( หมดของบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวมด้ วย
กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ ายขึ (นไปของบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม รวมทังบุ
( คคลที,มีตําแหน่งซึ,งมีอํานาจหน้ าที,
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว
ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมนัน(
นิติบคุ คลที,บคุ คลตาม (ง) หรื อ (จ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกัน
เกินร้ อยละสามสิบของจํ านวนหุ้นที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
(
อ
จํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน(

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง หลักเกณฑ์
เงื,อนไข และวิธีการจัดตังและจั
(
ดการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที,ได้ แก้ ไขเพิ,มเติม
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ผู้จองซือ- ทั"วไป

ผู้จองซือ- ประเภทกองทุน

ผู้จองซือ- พิเศษ

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

ผู้ลงทุนที,จองซื (อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการทัว, ไปตามที,ระบุไว้ ในโครงการ และ
มิใช่บคุ คลดังต่อไปนี (
(1)

ผู้จองซื (อพิเศษ และ

(2)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุนและ

(3)

ผู้จองซื (อประเภทกองทุน

บุคคลดังต่อไปนี (ตามรายละเอียดที,กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที, สน.
25/2552
(1)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

(2)

กองทุนสํารองเลี (ยงชีพ

(3)

กองทุนประกันสังคม

(4)

กองทุน รวมที, จัด ตัง( ขึน( ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ซงึ, เป็ นกองทุนรวมที,เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้
ลงทุนเป็ นการทัว, ไป

ผู้ลงทุนที,หนังสือชี (ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้ แยกต่างหากจากผู้จองซื (อทัว, ไป
ตามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง หลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการ
จัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ซึ,งแก้ ไขเพิ,มเติมโดยประกาศ ก.ล.ต.ที, สจ. 5/2555 เรื, องหลักเกณฑ์
เงื,อนไข และวิธีการจัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที,
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม ทังนี
( ( ผู้จองซื (อพิเศษให้
หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี (
(1)

ธนาคารพาณิชย์

(2)

บริ ษัทหลักทรัพย์เพื,อการจัดการทรัพย์สนิ ของตนเอง

(3)

บริ ษัทประกันวินาศภัย หรื อบริ ษัทประกันชีวิต

(4)

ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ วยวิ ธี ก าร
งบประมาณ หรื อ นิติบคุ คลอื,นที,มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
( (น

(5)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
(6)

กองทุนสํารองเลี (ยงชีพ

(7)

กองทุนประกันสังคม

(8)

กองทุ น รวมตามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

(9)

สภากาชาดไทย

(10) มูลนิธิเพื,อสาธารณประโยชน์
(11) สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
(12) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที,ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(13) กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที,มีการเสนอขายหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเป็ นการทัว, ไป
(14) ผู้ลงทุนต่างประเทศที,มีลกั ษณะเดียวกับ (1) ถึง (7)
(15) ผู้ลงทุนตามที,สาํ นักงานให้ ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทุนรวม

หมายถึง

ผู้ที,ทําหน้ าที,ตดั สินใจหรื อจําหน่ายไปซึ,งหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื,นใดที,มิใช่
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อื,น

ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552
ซึ, ง หมายถึ ง ผู้ ที, ทํ าหน้ าที, ตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อจํ าหน่ า ยไปซึ, ง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ผู้ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม ที, มี คุ ณสมบัติ และไม่ มี ล ักษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และที,ได้ แก้ ไข
เพิ,มเติม

ผู้บริหารทรัพย์ สิน

หมายถึง

นิติบคุ คลที,ได้ รับมอบหมายจากผู้เช่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมให้ ทําหน้ าที,
ในการบริ หารหรื อจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที,เช่าจากกองทุน
รวม
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

นิติบุคคลที,ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการให้ ทําหน้ าที,ในการบริ หาร
หรื อจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ที,กองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุน ซึ,งมีหน้ าที, คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที,กฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด

ผู้ลงทุนต่ างด้ าว

หมายถึง

ผู้ลงทุนที,เป็ นคนต่างด้ าวและนิติบคุ คลที,มีสิทธิในที,ดินเสมือนคนต่างด้ าว
ตามประมวลกฎหมายที,ดินหรื อกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด แล้ วแต่กรณี

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วย
ลงทุน

หมายถึง

บุคคลหรื อนิ ติ บุคคลที, บริ ษั ทจัดการมอบหมายให้ ทํ าหน้ าที,ขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึง, เป็ นผู้สอบบัญชีที,อยู่ในบัญชีรายชื,อที,ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที,ได้ แก้ ไขเพิ,มเติม

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนหักด้ วยหนี (สิน ซึ,งคํานวณตามวิธีการที,กําหนด
ไว้ ในโครงการ

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
เมื,อสิ (นวันทําการที,คํานวณ

รายงานการประเมินค่ า

หมายถึง

รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ,งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี,ยวกับ
การประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผ้ ปู ระเมินหลักตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้ วยการให้ ความเห็ นชอบบริ ษั ทประเมิ นมูลค่ าทรั พย์ สิ น เป็ นผู้ลง
ลายมือชื,อในรายงานดังกล่าวตามประกาศ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 เรื, อง
หลั ก เกณฑ์ เงื, อนไข และวิ ธี การจั ด ตั ง( และจั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที, 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที,แก้ ไขเพิ,มเติม

รายละเอียดโครงการ

หมายถึง

รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

รายได้ ประจํา

หมายถึง

รายได้ ที,เป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติประจําที,กองทุนรวมได้ รับเนื,องจากการ
ให้ บคุ คลอื,นใช้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริ การ เป็ น
ต้ น และให้ หมายความรวมถึงดอกเบี (ยของรายได้ ดงั กล่าวด้ วย

วันทําการ

หมายถึง

วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ
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วันที"กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครัง- แรก

หมายถึง

วันที,กองทุนรวมได้ จดทะเบียนการซือ( ทรั พย์ สินและรั บโอนกรรมสิทธิL ใน
ทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมลงทุนครัง( แรกโดยชอบด้ วยกฎหมายเสร็ จสมบูรณ์

สํานักงาน หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่ วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ชื"อบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที"อยู่

:

ชัน( 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที, 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1501

1. ชื"อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื,อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

1.2

ชื,อโครงการ (อังกฤษ)

:

Erawan Hotel GrowthProperty Fund

1.3

ชื,อย่อ

:

ERWPF

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทไม่รับซื (อคืนหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะยื,นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื,อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30
วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

1.5

ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

:

ลงทุนในกรรมสิทธิLในอสังหาริ มทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนดอายุโครงการ

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที"ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วย
ลงทุนที"เสนอขาย และมูลค่ าขัน- ตํ"าในการจองซือ2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

1,831,440,000 บาท

2.2

มูลค่าที,ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

:

10.40 บาท

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

:

176,100,000 หน่วย
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2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื,อผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที,เสนอขาย

:

10.40 บาท

2.6

จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
( ,าของการจองซื (อ :

4,000 หน่วยและเพิ,มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 หน่วย

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื,อระดมเงินจากนักลงทุนทัว, ไป ทังที
( ,เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
(
างประเทศ ซึง, กองทุนรวม
จะนําเงิ นที,ได้ จ ากการระดมทุนไปซือ( เช่า และ/หรื อเช่าช่ว งอสังหาริ มทรั พย์ โดยกองทุนรวมจะรั บโอน
กรรมสิทธิL และ/หรื อสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิ การเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที,กองทุน
รวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี,ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื,นๆ และ/หรื อดําเนินการ
อื,นใดที,เกี,ยวข้ องและจําเป็ นเพื,อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื,อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื,นและ/หรื อหลักทรัพย์อื,น
และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื,นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด

3.2

รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1

การลงทุนครัง- แรก
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที,ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื,น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื,น เพื,อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม
ทังนี
( ( กองทุนรวมมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนครัง( แรกในโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และ โรงแรมไอบิส
พัท ยา โดยในการเข้ า ลงทุนดังกล่าว กองทุน รวมจะรั บโอนกรรมสิท ธิL ในทรั พย์ สินของทัง( สอง
โรงแรม ซึง, ทรัพย์สนิ ดังกล่าวประกอบด้ วยที,ดินพร้ อมสิง, ปลูกสร้ างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค
ที,เกี,ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษัท
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ERAWAN”) ซึง, เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิLในทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อน
วันที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน (“ทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก”)
โดยจํานวนเงินที,กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา
จะกําหนดจากจํานวนเงินที,สามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที,เกี, ยวเนื,องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรั พย์ สิน ที,
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก
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บริริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที,จะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึ,งสะท้ อน
มูลค่าของอสังหาริ มทรั พย์ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ที,ได้ จากการ
ประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะทําการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที,เสนอขายดังกล่าว ให้ กบั ผู้จองซื (อพิเศษ และ/หรื
และ อผู้ลงทุนทัว, ไป ทังที
( ,
เป็ นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรื
ยและ หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื,อนไขตามที,ระบุไว้ ในหนังสือชี (ชวน
การลงทุนครัง( แรกของกองทุนรวมสามารถแสดงได้ เป็ นแผนภาพดังต่อไปนี (

3.2.2

ข้ อมูลทั"วไปของโรงแรมไอบิ
ไปของ
ส ป่ าตอง
โรงแรมไอบิ
ไอบิส ป่ าตอง เป็ นโรงแรมชันประหยั
(
ด ตังอยู
( ใ่ จกลางหาดป่
หาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต ตัวโรงแรมมี
ลักษณะเป็
เป็ นอาคารสูง 5 ชัน( อยู่บนพื (นที, 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตารางวา มีพื (นที,ใช้ สอยทังหมด
(
ประมาณ 10,400 ตารางเมตร (รวมพื (นที,สว่ นกลางและสระว่ายนํ (า) และห้ห้ องพักจํานวน 260 ห้ อง
โดยเปิ
เปิ ดให้ บริ การตังแต่
( เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551
ที"ตัง- โรงแรมไอบิ
ไอบิส ป่ าตอง
เลขที, 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตําบลป่ าตอง อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
ภาพแสดงตําแหน่ งที"ตัง- ของโรงแรมไอบิ
ของ
ส ป่ าตอง
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ที"มา: ERAWAN

รายละเอียดที"ดิน
ลําดับที"

โฉนดเลขที"

เลขที"ดนิ

1

521

40
รวมเนือ- ที"ดนิ

ไร่
3
3

เนือ- ที"ดนิ
งาน
3
3

วา
28.6
28.6

ที"มา: ERAWAN

ระบบสาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิส ป่ าตองมีระบบสาธารณูปโภคครบครั นตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดยระบบ
สาธารณูปโภคหลักของโรงแรมประกอบด้ วยระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าและ
ไฟฟ้ าสํารอง ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบสุขาภิบาลและบําบัดนํ (าเสีย และระบบลิฟท์ (ปั จจุบนั มี
ลิฟท์โดยสารทังหมด
(
2 ชุด และลิฟท์ขนของ 1 ชุด)
รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
ปั จจุบนั ERAWANเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิLในที,ดินพร้ อมสิ,งปลูกสร้ างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค
ที,เกี,ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม
ไอบิส ป่ าตอง
โดย ERAWAN ได้ ว่าจ้ างกลุ่มแอคคอร์ ซึ,งเป็ นหนึ,งในบริ ษัทรับบริ หารโรงแรมชันนํ
( าของโลกและ
เป็ นเจ้ าของแบรนด์ไอบิส เป็ นผู้บริ หารโรงแรม ไอบิส ป่ าตอง
รายละเอียดของโครงการที"กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที,ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส ป่ าตอง โดยการรับโอน
กรรมสิทธิLในที,ดินพร้ อมอาคารสิง, ปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภคที,เกี,ยวข้ องกับกิจการโรงแรม
และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ โดยตรงจากเจ้ าของกรรมสิทธิLซึ,งได้ แก่
ERAWAN ตามรายละเอียดที,เปิ ดเผยข้ างต้ น
ทังนี
( (ทรัพย์สินดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ ภาระผูกพันใดๆเว้ นแต่ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ใช้ บริ การ
ลูกค้ าและ/หรื อผู้เช่าพื (นที,และการจํานองที,ดินและอาคารสิ,งปลูกสร้ างดังกล่าวให้ กบั ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด(มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ซึ,ง ERAWAN ได้ แจ้ งให้ กองทุนรวมทราบแล้ ว และจะ
ดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อนการโอนกรรมสิทธิLให้ กบั กองทุนรวม
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ข้ อมูลผลการดําเนินงานและการปฏิบัติการของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
ผลการดําเนินงานที"ผ่านมา

อัตราการเข้ าพักเฉลีย,
(ร้ อยละของจํานวนห้ องพัก)(1)
อัตราค่าห้ องพักเฉลีย, (บาทต่อคืน)
รายได้ คา่ ห้ องพัก (ล้ านบาท)
รายได้ จากการจําหน่ายอาหารและ
เครื, องดื,ม (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรจากการดําเนินงาน(2)(ล้ านบาท)

ปี พ.ศ.
2552
63.7

ปี พ.ศ.
2553
71.7

ปี พ.ศ.
2554
75.1

ปี พ.ศ.
2555
78.6

1,139
68.3

1,309
88.3

1,293
91.5

1,278
94.8

12.6

14.6

16.4

16.7

83.5
30.2

105.9
44.6

110.9
47.6

114.2
49.9

ที"มา: ERAWAN
หมายเหตุ:
(1) ฐานที,ใช้ ในการคํานวณอัตราการเข้ าพักเฉลี,ยและอัตราค่าห้ องพักเฉลี,ยอยู่ที, 258 ห้ อง ซึ,งน้ อยกว่าจํานวน
ห้ องทัง( หมดของโรงแรมคือ 260 ห้ อง เนื, องจากโรงแรมมี การสํา รองห้ องพักจํ านวน 2 ห้ องสําหรั บ การใช้
ภายใน
(2) กําไรจากการดําเนินงานเป็ นกําไรก่อนหักดอกเบี (ยภาษี คา่ เสื,อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

สัดส่ วนของรายได้ ค่าห้ องพักตามประเทศของผู้มาพัก (ร้ อยละของรายได้ ค่าห้ องพัก)
ประเทศ
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555
รัสเซีย
2
4
17
22
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
12
12
13
10
ออสเตรเลีย
9
11
13
10
เกาหลี
ไทย
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฝรั,งเศส
สิงคโปร์
ฮ่องกง
อังกฤษ (UK)

7
8
11
5
2
6
6
3
2
3
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5
9
7
5
8
5
4
5
3
3

5
7
7
5
5
4
3
3
3
1

10
7
7
6
5
3
2
2
2
1
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ประเทศ
เยอรมัน
อเมริ กา
อื,นๆ
รวม

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553
3
2
2
2
19
16
100
100

ปี พ.ศ. 2554
1
1
13
100

ปี พ.ศ. 2555
1
1
10
100

ที"มา: ERAWAN

ทังนี
( ( โรงแรมไอบิส ป่ าตองมีช่องทางการขายที,หลากหลายเช่น การขายห้ องพักผ่านอินเตอร์ เน็ต
การขายผ่านตัวแทนจําหน่าย การขายบัตรห้ องพักในงานท่องเที,ยว การขายตรงให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
ประชุม/สัมมนา การทําสัญญาขายห้ องพักล่วงหน้ าให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าองค์กรซึ,งมีพนักงานที,มีการ
เดินทางเป็ นประจํ า ซึ,งช่วยทําให้ การทําการตลาดและจัดหาผลประโยชน์ มีความยืดหยุ่นสูง
เนื,องจากแต่ละช่องทางมีข้อดีแตกต่างกันไป โดยสะท้ อนให้ เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรม
ซึง, มีอตั ราการเข้ าพักในระดับสูงและอัตราค่าห้ องพักมีการเติบโตอย่างต่อเนื,อง ทังนี
( ( สัดส่วนของ
แต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะขึ (นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะนันและกลยุ
(
ทธ์ ในการ
สร้ างผลตอบแทนและบริ หารความเสีย, งของผู้บริ หารทรัพย์สนิ
จุดเด่ นของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
1. ตัง- อยู่ในทําเลที"โดดเด่ นใจกลางหาดป่ าตองซึ"งเป็ นหาดที"ได้ รับความนิ ยมแห่ งหนึ" ง
ของจังหวัดภูเก็ต
หาดป่ าตองเป็ นหาดที,มีชื,อเสียงและได้ รับความนิยมแห่งหนึ,งของจังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่าง
จากตัวเมืองภูเก็ตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตรและห่างจากสนามบิน
นานาชาติ ภูเ ก็ ต เพี ย ง 45 นาที ด้ ว ยชายหาดมี ล ัก ษณะเป็ นแนวโค้ ง ยาว 4 กิ โ ลเมตร มี
ทรายขาวละเอียด คลื,นลมไม่รุนแรงมาก ทําให้ หน้ าหาดป่ าตองเป็ นที,เล่นนํ (าทะเลยอดนิยม
นอกจากนี ( ยัง มีสิ,ง อํา นวยความสะดวกครบครั น และแหล่งบัน เทิ ง ครบวงจรเพื,อ บริ ก าร
นักท่องเที,ยวทังกลางวั
(
นและกลางคืน
2. เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที" มี คุ ณ ภาพ เพี ย บพร้ อมด้ วยสิ" ง อํ า นวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิส ป่ าตองอยูห่ า่ งจากหาดป่ าตองเพียง 500 เมตร มีห้องพักที,ตกแต่งอย่างทันสมัย
ภายในโรงแรมมีสิ,งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้ านอาหาร Taste สระว่ายนํ (า ห้ อง
ประชุม ตลอดจนอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงในทุกห้ องพัก นอกจากนี ( โรงแรมยังประกอบไปด้ วย
ระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานสากล
3. ทรัพย์ สินอยู่ภายใต้ การบริหารโดยผู้บริหารที"มีมาตรฐานสากลและความชํานาญการ
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โรงแรมไอบิส ป่ าตองอยู
าตอง ่ภายใต้ การบริ หารงานของแอคคอร์ ซึซ,ึงเป็ นหนึ,งในบริ ษัทรับบริ หาร
โรงแรมชัน( นําของโลกและเป็ นเจ้ าของแบรนด์
ของ
ไอบิสซึ,งเป็ นที,ร้ ู จัจกั กันดีอย่างแพร่ หลายทํ
ลาย าให้
เป็ นที,มั,นใจได้ ว่าคุณภาพการให้
ภาพ
บริ การ การทําการตลาด และการควบคุมค่าใช้ จ่ายของ
ย
โรงแรมจะเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและมี
นไปตามมาตรฐานสากล
ประสิทธิภาพ
4. มีผลประกอบการที"ดีและเติบโตอย่ างต่ อเนื"อง
โรงแรมไอบิส ป่ าตองเปิ
าตอง ดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายได้ รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ.
พ 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.. 2555 เท่ากับ 83.5 ล้ านบาท
105.9 ล้ านบาท 110.9 ล้ านบาท และ 114.2 ล้ านบาท ตามลําดับ มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี,ย
เท่ากับร้ อยละ 63.7 ร้ อยละ 71.7 ร้ อยละ 75.1 และร้ อยละ 78.6 และอัตราค่าห้ องพักเฉลี,ย
ต่อคืนเท่ากับ 1,139 บาท 1,309 บาท 1,293 บาท และ 1,278 บาท ตามลําดับ

3.2.3

ข้ อมูลทั"วไปของโรงแรมไอบิ
ไปของ
ส พัทยา
โรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชัน( ประหยัด ตังอยู
( ่ใกล้ ชายหาดพัทยาตัตัวโรงแรมประกอบด้
โรงแรม
วย
อาคารสูง 7 ชัน( อยู่บนพื (นที, 2 ไร่ 2 งาน และ 34.3 ตารางวา มีพื (นที,ใช้ สอยทังหมดประมาณ
งหมด
(
10,100 ตารางเมตร (รวมพื (นที,สว่ นกลางและสระว่ายนํ (า)และห้
และห้ องพักจํานวน 254 ห้ อง โดยเปิ ด
ให้ บริ การตังแต่
( เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551
ที"ตัง- โรงแรมไอบิ
ไอบิส พัทยา
เลขที, 463/79 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ภาพแสดงตําแหน่ งที"ตัง- ของโรงแรมไอบิ
ของ
ส พัทยา

ที"มา: ERAWAN
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รายละเอียดที"ดิน
ลําดับที"

โฉนดเลขที"

เลขที"ดนิ

1
2
3
4
5
6
7

182494
174205
19070
19071
19072
19073
19074

317
311
27
28
29
30
31
รวมเนือ- ที"ดนิ

ไร่
0
2
0
0
0
0
0
2

เนือ- ที"ดนิ
งาน
0
0
0
0
0
0
0
2

วา
25.3
73
56
20
20
20
20
34.3

ที"มา: ERAWAN
หมายเหตุ : ปั จจุบันโรงแรมไอบิส พัท ยาใช้ ทางเข้ าออกโดยผ่ านทางโฉนดเลขที, 174204 ซึ,งถื อกรรมสิทธิL โดย
ERAWAN ทังนี
( ( ณ วันที,กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง( แรกERAWAN จะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบน โฉนด
เลขที, 174204 เพื,อให้ ที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส พัทยา รวมทังผู
( ้ พกั อาศัย ผู้มาติดต่อและผู้ใช้ บริ การบนที,ดิน
ใช้ ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที,ดินโฉนดเลขที, 174204 เป็ นทางผ่านเข้ าออกทางสาธารณะในเรื, องทางเดินและ
ทางรถยนต์ได้ (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมในข้ อ 3.10 ความเสี,ยงในการลงทุน)

ระบบสาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิ ส พัทยามี ร ะบบสาธารณูป โภคครบครั น ตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดยระบบ
สาธารณูปโภคหลัก ประกอบด้ วยระบบปรั บอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าและไฟฟ้ า
สํารอง ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบสุขาภิบาลและบําบัดนํ (าเสีย และระบบลิฟท์ (ปั จจุบนั มีลิฟท์
โดยสารทังหมด
(
2 ชุด และลิฟท์ขนของ 1 ชุด)
รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส พัทยา
ปั จจุบนั ERAWAN เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิLในที,ดินพร้ อมสิง, ปลูกสร้ างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค
ที,เกี,ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม
ไอบิส พัทยา โดย ERAWAN ได้ วา่ จ้ างแอคคอร์ เป็ นผู้บริ หารโรงแรม ไอบิส พัทยา
รายละเอียดของโครงการที"กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที,ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พัทยา โดยการรับโอน
กรรมสิทธิLในที,ดินพร้ อมอาคาร สิง, ปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภคที,เกี,ยวข้ องกับกิจการโรงแรม
และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ โดยตรงกับเจ้ าของกรรมสิทธิL ซึ,งได้ แก่
ERAWAN ตามรายละเอียดที,เปิ ดเผยข้ างต้ น
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ทังนี
( (ทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่อยูภ่ ายใต้ ภาระผูกพันใดๆ เว้ นแต่ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ใช้ บริ การ
ลูกค้ าและ/หรื อผู้เช่าพื (นที, และการจํานองที,ดินและอาคารสิง, ปลูกสร้ างดังกล่าว ให้ กบั ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ซึง, ERAWAN ได้ แจ้ งให้ กองทุนรวมทราบแล้ ว และจะ
ดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อนการโอนกรรมสิทธิLให้ กบั กองทุนรวม
นอกจากนี ( เพื,อเป็ นการตอบแทนสิทธิการใช้ ประโยชน์ทางภาระจํายอมที,กองทุนรวมจะได้ รับจาก
ERAWAN ในการใช้ ที,ดินโฉนดเลขที, 174204 ออกสูท่ างสาธารณะทังในส่
( วนทางเดินและทาง
รถยนต์ กองทุนรวมจะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบนที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส
พัทยา เพื,อให้ ที,ดินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลงคือ ที,ดินโฉนดเลขที, 174206 เลขที,ดิน 312
ที,ดินโฉนดเลขที, 178930 เลขที,ดิน 315 และที,ดินโฉนดเลขที, 19094 เลขที,ดิน 17 ใช้ ประโยชน์จาก
ภาระจํายอมในการตังเสา
( วางท่อและเดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้ า ประปาและโทรศัพท์)
ผ่านที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส พัทยาเฉพาะส่วนของที,ดินที,ทงสองฝ่
ั(
ายตกลงร่ วมกัน (ดู
รายละเอียดเพิ,มเติมในข้ อ 3.10 ความเสีย, งในการลงทุน)
ข้ อมูลผลการดําเนินงานและการปฏิบัติการของโรงแรมไอบิส พัทยา
ผลการดําเนินงานที"ผ่านมา

อัตราการเข้ าพักเฉลีย,
(ร้ อยละของจํานวนห้ องพัก)
อัตราค่าห้ องพักเฉลีย, (บาทต่อคืน)
รายได้ คา่ ห้ องพัก(ล้ านบาท)
รายได้ จากการจําหน่ายอาหารและ
เครื, องดื,ม (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรจากการดําเนินงาน(1)(ล้ านบาท)

ปี พ.ศ.
2552
63.6

ปี พ.ศ.
2553
73.9

ปี พ.ศ.
2554
85.9

ปี พ.ศ.
2555
90.8

805
47.5

851
58.3

953
75.8

1,043
88.0

10.2

13.0

16.7

16.5

59.1
10.9

72.7
21.7

93.9
34.0

106.3
44.8

ที"มา: ERAWAN
หมายเหตุ:
(1) กําไรจากการดําเนินงานเป็ นกําไรก่อนหักดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสื,อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

สัดส่ วนของรายได้ ค่าห้ องพักตามประเทศของผู้มาพัก (ร้ อยละของรายได้ ค่าห้ องพัก)
ประเทศ
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555
รัสเซีย
1
4
18
19
ไทย
24
25
19
19
12
อินเดีย
19
18
11
ฮ่องกง

9
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ประเทศ
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
3
5
จีน
8
8
ไต้ หวัน
12
7
เกาหลี
2
2
อังกฤษ (UK)
3
2
ญี,ปนุ่
1
1
มาเลเซีย
1
1
ออสเตรเลีย
2
2
เยอรมัน
2
1
อินโดนีเซีย
1
1
ฟิ ลปิ ปิ นส์
0
0
อื,นๆ
11
12
รวม
100
100

ปี พ.ศ. 2554
6
5
10
2
1
1
1
2
1
1
0
13
100

ปี พ.ศ. 2555
8
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1
11
100

ที"มา: ERAWAN

ทังนี
( ( โรงแรมไอบิส พัทยามีช่องทางการขายที,หลากหลายเช่น การขายห้ องพักผ่านอินเตอร์ เน็ต
การขายผ่านตัวแทนจําหน่าย การขายบัตรห้ องพักในงานท่องเที,ยว การขายตรงให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
ประชุม/สัมมนา การทําสัญญาขายห้ องพักล่วงหน้ าให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าองค์กรซึ,งมีพนักงานที,มีการ
เดินทางเป็ นประจํ า ซึ,งช่วยทําให้ การทําการตลาดและจัดหาผลประโยชน์ มีความยืดหยุ่นสูง
เนื,องจากแต่ละช่องทางมีข้อดีแตกต่างกันไป โดยสะท้ อนให้ เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรม
ซึง, มีอตั ราการเข้ าพักในระดับสูงและอัตราค่าห้ องพักมีการเติบโตอย่างต่อเนื,อง ทังนี
( ( สัดส่วนของ
แต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะขึ (นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะนันและกลยุ
(
ทธ์ ในการ
สร้ างผลตอบแทนและบริ หารความเสีย, งของผู้บริ หารทรัพย์สนิ
จุดเด่ นของโรงแรมไอบิส พัทยา
1. ตัง- อยู่ในทําเลที"โดดเด่ นบนหาดพัทยาเหนือ ซึ"งเป็ นหาดที"นิยมของนักท่ องเที"ยวชาว
ไทยและต่ างชาติ
เมืองพัทยาเป็ นเมืองท่องเที,ยวซึ,งเป็ นที,นิยมแห่งหนึ,งของประเทศไทย ด้ วยการเดินทางที,
สะดวกสบายระหว่างเมืองพัทยากับกรุ งเทพมหานคร ประกอบกับความเพียบพร้ อมของสิ,ง
อํานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็ น ที,พกั ร้ านอาหาร แหล่งบันเทิง โรงพยาบาล รวมถึงความ
สะดวกสบายในการเดินทางจากพัทยาไปยังเกาะต่างๆ เพื,อการท่องเที,ยวทางนํ (า และสภาวะ
อากาศที,ค่อนข้ างเอื (ออํานวยต่อการท่องเที,ยวแม้ กระทัง, ในฤดูมรสุม เมืองพัทยาจึงเป็ นทัง(
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จุดหมายหลักแห่งหนึง, ของนักท่องเที,ยวที,เดินทางมาประเทศไทยและเป็ นบ้ านพักตากอากาศ
ของคนกรุงเทพมหานครอีกด้ วย
โรงแรมไอบิส พัทยาอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเหนือเพียง 500 เมตร โรงแรมตังอยู
( ่ใกล้ กับ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาและถนนคนเดิน (Walking Street) ซึ,งเป็ นที,รวมของ
ร้ านอาหารและแหล่งบันเทิงยามคํ,าคืนและสถานที,แสดงโชว์ต่างๆ ทําให้ โรงแรมไอบิสพัทยา
สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที,ยวทังชาวไทยและต่
(
างชาติได้ เป็ นอย่างดี
2. เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที" มี คุ ณ ภาพ เพี ย บพร้ อมด้ วยสิ" ง อํ า นวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิส พัทยาได้ รับการตกแต่งอย่างทันสมัย และมีการจัดการพื (นที,ภายในห้ องพัก
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมด้ วยสิ,งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน มีบริ การอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง รวมถึงห้ องประชุมและสระว่ายนํ (าโรงแรมไอบิส พัทยาจึงเป็ นโรงแรมทันสมัย
ราคาประหยัดเหมาะสมสําหรับทังผู
( ้ ที,เดินทางมาทําธุรกิจและนักท่องเที,ยวทังชาวไทยและ
(
ต่างชาติ
3. ทรัพย์ สินอยู่ภายใต้ การบริหารโดยผู้บริหารที"มีมาตรฐานสากลและความชํานาญการ
โรงแรมไอบิส พัทยาอยู่ภายใต้ การบริ หารงานของแอคคอร์ ซึ,งเป็ นหนึ,งในบริ ษัทรั บบริ หาร
โรงแรมชัน( นําของโลกและเป็ นเจ้ าของแบรนด์ไอบิสซึ,งเป็ นที,ร้ ู จักกันดีอย่างแพร่ หลายทําให้
เป็ นที,มั,นใจได้ ว่าคุณภาพการให้ บริ การ การทําการตลาด และการควบคุมค่าใช้ จ่ายของ
โรงแรมจะเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ
4. มีผลประกอบการที"ดีและเติบโตอย่ างต่ อเนื"อง
โรงแรมไอบิส พัทยาเปิ ดดําเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายได้ รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 59.1 ล้ านบาท
72.7 ล้ านบาท 93.9 ล้ านบาท และ106.3ล้ านบาท ตามลําดับมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี,ยเท่ากับ
ร้ อยละ 63.6 ร้ อยละ 73.9 ร้ อยละ 85.9 และร้ อยละ 90.8 และอัตราค่าห้ องพักเฉลี,ยต่อคืนที,
เพิ,มขึ (นอย่างต่อเนื,องเท่ากับ 805 บาท 851 บาท 953 บาท และ 1,043 บาท ตามลําดับ
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สรุ ปข้ อมูลสําคัญของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
พืน- ที" ปี พ.ศ. ที"
เจ้ าของ
ประเภท ลักษณะการลงทุนของ
จํานวน
ชื"อโครงการ
(ไร่ -งาน- เปิ ด
กรรมสิทธิP
ทรัพย์ สิน
กองทุนรวม
ห้ องพัก
ตารางวา) ให้ บริการ
เดิม
รับโอนกรรมสิทธิLในที,ดิน
โรงแรมไอบิส
พร้ อมอาคารสิง, ปลูกสร้ าง 3-3-28.6 2551
260
ป่ าตอง
งานระบบสาธารณูปโภคที,
เกี,ยวข้ องกับกิจการโรงแรม
โรงแรม
ERAWAN
และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ
โรงแรมไอบิส
ติดตรึงตรา และอุปกรณ์
2-2-34.3 2551
254
พัทยา
ต่างๆจากเจ้ าของกรรมสิทธิL
เดิม

3.3

ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
ธุรกิจของทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกเป็ นธุรกิจโรงแรมชันประหยั
(
ดในจังหวัดภูเก็ตและเมือง
พัทยา
ในปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมชันประหยั
(
ดมีแนวโน้ มการเติบโตที,สงู ขึ (น ซึ,งเป็ นผลมาจากการก้ าวเข้ ามามีบทบาท
ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที,ยว ดังจะเห็นได้ จากผลการศึกษาของยูโรมอนิเตอร์
อินเตอร์ เนชั,นแนลที,ระบุว่า ชนชันกลางของกลุ
(
ม่ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ,งประเทศใน
กลุม่ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) จะกลายเป็ นกลุม่ ที,มีอิทธิพลต่อการท่องเที,ยวโลกจากการที,มี
นักท่องเที,ยวขาออกมากที,สุด ซึ,งจะก่อให้ เกิดการเปลี,ยนแปลงโครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที,ยวโลก
โดยนักท่องเที,ยวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะมาแทนที,นกั ท่องเที,ยวจากประเทศตะวันตก และการใช้
จ่ายเฉลี,ยของการท่องเที,ยวต่อครัง( จะลดลง เนื,องจากนักท่องเที,ยวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีการใช้
จ่ายเฉลีย, ตํ,ากว่าประเทศตะวันตก
การเปลี,ยนแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที,ยวไทยซึ,งเป็ นจุดหมายปลายทางหลักของ
นักท่องเที,ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย โดยในช่วง 2 – 3 ปี ที,ผา่ นมานักท่องเที,ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย
เดินทางเข้ ามาท่องเที,ยวในจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยาเพิ,มขึ (นเป็ นจํานวนมาก ทําให้ โรงแรมชันประหยั
(
ด
ได้ รับอานิสงค์จากนักท่องเที,ยวกลุม่ นี ( นอกจากนี ( การเพิ,มขึ (นของจํานวนนักท่องเที,ยวไทยที,เป็ นผลมาจาก
การส่งเสริ มการท่องเที,ยวในประเทศจากรัฐบาลอย่างจริ งจังในช่วงหลายปี ที,ผ่านมา ก็เป็ นปั จจัยสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจโรงแรมชันประหยั
(
ดด้ วยเช่นกัน เนื,องจากนักท่องเที,ยวไทยมีงบประมาณที,พกั ที,ค่อนข้ าง
จํากัด ดังนัน( การเปลี,ยนแปลงโครงสร้ างนักท่องเที,ยวดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง( แรก
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
สถานการณ์ การท่ องเที"ยวของโลก
ในปั จจุบนั ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ,งประเทศในซีกโลกตะวันออกมีบทบาทที,
สําคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ (น ดังจะเห็นได้ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วของประเทศ
จีนโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2557 จีนจะมีสว่ น
แบ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึงร้ อยละ 15 ซึง, เกือบเท่ากับสหรัฐฯ ที,จะมีสว่ น
แบ่งร้ อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทัว, โลกและภายในทศวรรษนี (จีนจะแซงหน้ า
สหรัฐฯในการเป็ นประเทศที,มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที,สดุ ของโลก (วัดจากอัตราแลกเปลี,ยนใน
ตลาด)
ในช่วงระยะเวลาที,ผ่านมาตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มีการเติบโตของจํานวนการ
เดินทางขาออกอย่างมีนยั สําคัญโดยมีการเดินทางออก 325 ล้ านเที,ยวในปี พ.ศ. 2554 และยูโร
มอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชั,นแนล คาดการณ์ ว่า ภายในปี พ.ศ. 2558 ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้ มที,จะ
ครองส่วนแบ่งถึงร้ อยละ 43 ของนักท่องเที,ยวขาออกทัว, โลกโดยจะมีจํานวนกว่า 400 ล้ านเที,ยว ซึง,
เป็ นผลมาจากการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาอุต สาหกรรม การเพิ, ม ขึน( ของบริ ษั ท
ท่องเที,ยวออนไลน์ และการเจาะตลาดของสายการบินต้ นทุนตํ,า

600

1,400

500

1,200
1,000

400

800

300

600

200

400

100

200

-

การใช้ จา่ ยเฉลี,ย (เหรี ยญสหรัฐ)

แผนภาพเปรี ยบเทียบจํานวนเที"ยวเดินทางออกนอกประเทศและการใช้ จ่ายเฉลี"ยเพื"อ
การท่ องเที"ยวระหว่ างประเทศที"พัฒนาแล้ วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ.
2553–2558*

จํานวนเที,ยวเดินทางออก
(ล้ านเที,ยว)

3.3.1

-

2553
2554*
2555*
จํานวนเที,ยวเดินทางออกของตลาดพัฒนาแล้ ว
การใช้ จา่ ยโดยเฉลี,ยของตลาดพัฒนาแล้ ว

2556*
2557*
2558*
จํานวนเที,ยวเดินทางออกของตลาดเกิดใหม่
การใช้ จา่ ยโดยเฉลี,ยของตลาดเกิดใหม่

ที"มา:ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชัน, แนล
หมายเหตุ:*ประมาณการ

นอกจากนี ( ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชั,นแนล คาดว่า ประเทศที,จะมีนักท่องเที, ยวเดิน ทางออก
เพิ,มขึ (นมากที,สดุ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย ตามลําดับ โดยจีนจะมี
การเดินทางขาออกเพิ,มขึ (นประมาณ 28 ล้ านเที,ยว รัสเซียเพิ,มขึ (น 17.5 ล้ านเที,ยวและอินเดีย
เพิ,มขึ (น 10 ล้ านเที,ยว โดยหากคิดเป็ นจํานวนนักท่องเที,ยวขาออกในปี พ.ศ. 2558 จีนจะเป็ นผู้นํา
ด้ วยจํานวน 62 ล้ านคน ตามมาด้ วยรัสเซีย (54 ล้ านคน) และอินเดีย (22 ล้ านคน) ซึ,งเป็ นภาพที,
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ส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมการท่องเที,ยวของประเทศไทย เนื,องจากจุดหมายปลายทางท่องเที,ยวยอด
นิยมของนักท่องเที,ยวชาวจีนอยูใ่ นเอเชียได้ แก่ประเทศไทยและมาเลเซีย

จํานวนเที,ยวที,เพิ,มขึ (น
(000’ เที,ยว)

แผนภาพการเพิ"มขึน- ของจํานวนการท่ องเที"ยวออกจากแต่ ละประเทศระหว่ างปี พ.ศ.
2553–2558*
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

ที"มา:ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชัน, แนล
หมายเหตุ:*ประมาณการ

(อ้ างอิงจาก บทความเรื, อง Emerging Outbound Markets: Looking Ahead in Uncertain
Times โดยยูโรมอนิ เ ตอร์ อิ น เตอร์ เ นชั,น แนล เดื อ นตุลาคม พ.ศ. 2554 และจุล สารวิ ช าการ
อิเล็กทรอนิกส์การท่องเที,ยวแห่งประเทศไทย (eTAT Tourism Journal) ฉบับที, 3 ปี พ.ศ. 2555)
3.3.2

สถานการณ์ การท่ องเที"ยวของประเทศไทย
ประเทศไทยถือเป็ นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที,ยวจากต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ จากการ
ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นปลายทางการท่องเที,ยวยอดนิยม (Most Popular Destination) โดย
ITB Berlin (ซึ,งเป็ นผู้นําในการจัดงานส่งเสริ มด้ านการท่องเที,ยวทัว, โลก) และปลายทางการ
ท่องเที,ยวทางความคุ้มค่าเงิน (Best Value Destination) โดย Lonely Planet (ซึ,งเป็ นสํานักพิมพ์
คูม่ ือนําเที,ยวที,ได้ รับความนิยมทัว, โลก) ในปี พ.ศ. 2555 ทังนี
( ( การท่องเที,ยวนับเป็ นอุตสาหกรรมที,
ทํารายได้ เข้ าประเทศไทยจํานวนมาก และมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ (นเรื, อยๆ ดังจะเห็นได้ จากรายได้
จากการท่องเที,ยวเพิ,มขึ (นจาก 323.5 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 เป็ น 734.6 พันล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.0 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2554
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แผนภาพแสดงรายได้ จากการท่ องเที"ยวและร้ อยละของรายได้ จากการท่ องเที"ยวต่ อ GDP
ระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – 2554

รายได้ จากการท่องเที,ยว
(000' ล้ านบาท)

800

5.9

6.1

5.9
5.2

482.3
323.5

309.3

6.3
5.6

5.2

600
400

6.4

7.0

384.4

547.8

574.5

5.9

734.6

592.8

8
7
6
5

510.3

4

384.4

3

รายได้ จากการท่องเที,ยวต่อ GDP
(ร้ อยละ)

1,000

2

200

1

-

2545

2546 2547 2548
รายได้ จากการท่องเที,ยว

2549

2550 2551 2552 2553 2554*
ร้ อยละของรายได้ จากการท่องเที,ยวต่อ GDP

ที"มา:การท่องเที,ยวแห่งประเทศไทยและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ:*ประมาณการ

ในช่วงระยะเวลาที,ผ่านมา มีจํานวนนักท่องเที,ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาท่องเที,ยวในประเทศไทยเพิ,ม
สูงขึ (นอย่างต่อเนื,อง จาก 13.8 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็ น 15.9 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2553 และเพิ,มขึ (น
อย่างรวดเร็ วเป็ น 19.2 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2554 แม้ ว่าไตรมาสสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2554 ซึ,งเป็ นฤดูการ
ท่องเที,ยวที,สําคัญที,สดุ กลับเกิดอุทกภัยครัง( รุ นแรงซึ,งพื (นที,สว่ นใหญ่ของประเทศได้ รับผลกระทบอย่าง
หนักรวมทังกรุ
( งเทพมหานคร จนส่งผลให้ หลายประเทศประกาศเตือนให้ ประชาชนของตนระมัดระวัง
การเดิ นทางมาประเทศไทยจึ งทํ าให้ จํ านวนนักท่องเที, ยวในไตรมาสสุดท้ ายลดลง ทัง( นี ( กรมการ
ท่องเที,ยวคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2555 จะมีนกั ท่องเที,ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาท่องเที,ยวในประเทศ
ไทยทังสิ
( (น 20.5 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ,มขึ (นร้ อยละ 6.8 เมื,อเทียบกับปี ก่อน
แผนภาพแสดงจํานวนนั กท่ องเที"ยวต่ างชาติท" ีเดิน ทางเข้ ามาในประเทศไทยระหว่ างปี
พ.ศ. 2549 – 2555*
25

2549 – 2554 CAGR = 6.8%
19.2

จํานวนนักท่องเที,ยว
(ล้ านคน)

20
15

13.8

14.5

14.6

14.1

2549

2550

2551

2552

15.9

20.5

8.8%
14.7

16.0

10
5
-

ที"มา: กรมการท่องเที,ยว

หมายเหตุ: *ประมาณการ

- 27 –

2553

2554

2555* 9M 2554 9M 2555

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ประเทศที,มีสดั ส่วนนักท่องเที,ยวเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยมากที,สดุ ส่วนใหญ่เป็ นประเทศที,อยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกัน ได้ แก่ มาเลเซีย ญี, ปนุ่ เกาหลี จีนและอินเดีย รองลงมาเป็ นตลาดที,เป็ นการเดินทาง
ระยะไกล (Long Haul) ได้ แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลียและฝรั,งเศสทังนี
( ( จํานวนนักท่องเที,ยว
ต่างชาติที,เพิ,มขึ (นมากที,สดุ ช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนได้ แก่
นักท่องเที,ยวจากประเทศจีนเพิ,มขึ (นร้ อยละ 42.7 รองลงมาคือรัสเซีย และญี,ปนุ่ ซึ,งเพิ,มขึ (นร้ อยละ15.6
และร้ อยละ12.8 ตามลําดับ
จํานวนและอัตราการเปลี"ยนแปลงของนักท่ องเที"ยวจําแนกรายสัญชาติ
ปี พ.ศ. 2552

ปี พ.ศ. 2553

ประเทศ

อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
จีน
778
-5.9
มาเลเซีย
1,758
-2.6
ญี,ปนุ่
1,004
-12.9
เกาหลี
618
-30.5
รัสเซีย
337
4.0
อินเดีย
615
14.5
ออสเตรเลีย
647
-6.9
อังกฤษ (UK)
841
1.8
สหรัฐอเมริ กา
627
-6.3
ฝรั,งเศส
427
7.2
ที"มา:กรมการท่องเที,ยว
พันคน

พันคน
1,122
2,059
994
805
645
760
698
811
612
462

อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
44.3
17.1
-1.1
30.3
91.3
23.7
7.9
- 3.6
-2.4
8.1

ปี พ.ศ. 2554
พันคน
1,721
2,500
1,128
1,006
1,054
915
830
845
682
516

อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
53.4
21.4
13.5
24.9
63.5
20.3
18.9
4.2
11.4
11.7

9 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2555
อัตราการ
พันคน ขยายตัว
(%YoY)
1,941
42.7
1,792
-4.3
998
12.8
843
8.3
832
15.6
756
6.9
686
8.6
627
1.1
545
8.5
427
12.0

จากผลการสํ ารวจโดยการท่ องเที, ยวแห่ งประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ซึ, งเก็ บรวบรวมข้ อมูลจาก
นักท่องเที,ยวต่างชาติ 69 ประเทศ พบว่า ทัง( จังหวัดภูเก็ ตและเมืองพัทยาอยู่ใน 5 อันดับแรกของ
สถานที,ทอ่ งเที,ยวยอดนิยมในประเทศไทยของนักท่องเที,ยวชาวต่างชาติ
ทัง( นี ศ( ูนย์ วิ จัยเศรษฐกิ จและธุ รกิ จ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB EIC) คาดการณ์ ว่ าโครงสร้ าง
นักท่องเที,ยวต่างชาติที,เดินทางเข้ าประเทศไทยจะเปลี,ยนไป โดยจะเป็ นนักท่องเที,ยวกลุ่มใหม่ๆ จาก
ประเทศจีน รัสเซีย อินเดีย และอาเซียนมากขึ (น ซึ,งส่งผลดีกบั พื (นที,ท่องเที,ยวสําคัญอย่างจังหวัดภูเก็ต
และเมืองพัทยาซึง, เป็ นจุดหมายปลายทางอันดับแรกๆ สําหรับนักท่องเที,ยวกลุม่ ใหม่นี (
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
แผนภาพแสดงค่ าใช้ จ่ายเฉลี"ยต่ อคนของนักท่ องเที"ยวสัญชาติต่างๆ ในปี พ.ศ. 2554
กลุม่ นักท่องเที,ยวต่างชาติที,มีบทบาทมากขึ (น

62,445

60,154

57,101

(บาท)

34,035

34,023
22,894

สหรัฐอเมริกา

ยุโรป

รัสเซีย

อินเดีย

จีน

อาเซียน

ที"มา:SCB EIC

สถานการณ์ การท่ องเที"ยวของจังหวัดภูเก็ต
สภาวะการท่องเที,ยวของจังหวัดภูเก็ ตในช่วงปี พ.ศ. 2554 มีการขยายตัวอย่างมากโดยมีจํานวน
ผู้โดยสารเดินทางขาเข้ า ณ สนามบินนานาชาติภเู ก็ต จํานวน 4.2 ล้ านคนเพิ,มขึ (นจากปี พ.ศ. 2553 คิด
เป็ นร้ อยละ20.1และสภาวะการท่องเที,ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 ยังคงมี
สัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื,องโดยมีจํานวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้ า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต
รวมทังสิ
( (น 3.4 ล้ านคนเพิ,มขึ (นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ11.4
แผนภาพแสดงจํานวนผู้โดยสารเดิน ทางขาเข้ า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว่ างปี
พ.ศ. 2549 – 9 เดือนแรก พ.ศ. 2555
5,000
4,500

2549 – 2554 CAGR = 12.4%

4,000
3,000
2,500

4,229
3,520

3,500
จํานวนผู้โดยสาร
(000' คน)

3.3.3

2,846

2,851

2,891

2550

2551

2552

11.4%
3,081

3,432

2,354

2,000
1,500
1,000
500
2549

ที"มา: บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
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2553

2554

9M 2554 9M 2555
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การเพิ,มขึ (นของนักท่องเที,ยวที,เดินทางเข้ ามาท่องเที,ยวในจังหวัดภูเก็ตในช่วง 2-3 ปี ที,ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็ นการเพิ,มขึ (นอย่างมีนยั สําคัญของนักท่องเที,ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย ซึ,งเป็ นผลมาจากการเพิ,ม
เที,ยวบินแบบประจําและเช่าเหมาลําซึง, สามารถบินมายังจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องผ่านสนามบินสุวรรณ
ภูมิดงั จะเห็นได้ จากจํานวนเที,ยวบินขาเข้ าจากต่างประเทศในช่วงครึ, งแรกของปี พ.ศ. 2555 เพิ,มขึ (นจาก
ช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 โดยในช่วงครึ, งปี แรกของปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเที,ยวบินขาเข้ ารวมกว่า
8,000 เที,ยวบินเพิ,มขึ (นจาก 6,733 เที,ยวบินในปี พ.ศ. 2554 ทําให้ สนามบินนานาชาติภเู ก็ตมีผ้ โู ดยสาร
มากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศไทย
จากการเพิ,มขึ (นของจํานวนผู้โดยสารที,ใช้ บริ การในสนามบินนานาชาติภูเก็ตจนเกินความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที,ยวของสนามบิน บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จึงเริ, มพัฒนาส่วนต่อ
ขยายสนามบินภูเก็ต เพื,อขยายลานจอดอากาศยาน พร้ อมทังก่
( อสร้ างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ใหม่ และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณต้ นปี พ.ศ. 2558 ซึ,งโครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ ต
ดังกล่าว จะส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมการท่องเที,ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
แผนภาพแสดงจํา นวนเที"ย วบิน ขาเข้ าและจํานวนผู้ โดยสารต่ อเที"ย วบิน ณ สนามบิ น
นานาชาติภเู ก็ตปี พ.ศ. 2550 – ครึ"งปี แรก ปี พ.ศ. 2555
180

จํานวนเที,ยวบิน (เที,ยว)
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จํานวนผู้โดยสารต่อเที,ยวบิน (คน)
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เที,ยวบินระหว่างประเทศ
ผู้โดยสารเที,ยวบินระหว่างประเทศ

2554
H1 2554 H1 2555
เที,ยวบินในประเทศ
ผู้โดยสารเที,ยวบินในประเทศ

ที"มา: C9 HotelworksMarket Research

นอกจากนี ( เมื,อพิจารณาจากสัญชาติของนักท่องเที,ยวต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่านักท่องเที,ยว
จากประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย เดินทางเข้ ามาท่องเที,ยวในจังหวัดภูเก็ตสูงสุด 3 อันดับแรก ซึ,ง
การเพิ,มขึ (นของจํานวนนักท่องเที,ยวจากประเทศจีนและรัสเซียจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมชันประหยั
(
ด
เนื,องจากนักท่องเที,ยวกลุม่ ดังกล่าวมีการใช้ จ่ายเฉลีย, ต่อหัวที,คอ่ นข้ างตํ,าเมื,อเทียบกับนักท่องเที,ยวจาก
กลุม่ ประเทศตะวันตก
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แผนภาพแสดงจํานวนนั กท่ องเที"ยวที"เดิน ทางมายังจังหวัดภูเก็ตจําแนกรายสัญชาติปี
พ.ศ.2553 –2554
400

(000' คน)

300
200
100
จีน

รัสเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สวีเดน
2553

มาเลเซีย สิงคโปร์
2554

อังกฤษ ฟิ นแลนด์ เยอรมนี

ที"มา: สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดภูเก็ต

3.3.4

สถานการณ์ การท่ องเที"ยวของเมืองพัทยา
จากการศึกษาของสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) พบว่า พัทยาเป็ น
แหล่งท่องเที,ยวที,มีนกั ท่องเที,ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาสูงเป็ นอันดับหนึ,งของภาคตะวันออก และเมื,อ
พิจารณาโครงสร้ างรายได้ ด้านการท่องเที,ยวจากนักท่องเที,ยวต่างชาติของแหล่งท่องเที,ยวในภาค
ตะวันออก ส่วนใหญ่ประมาณกว่าร้ อยละ 85 กระจายอยู่ในพัทยา รองลงมาคือ ระยอง (ร้ อยละ 6) และ
เกาะช้ าง (ร้ อยละ 5) ตามลําดับ
จํานวนนักท่องเที,ยวที,เข้ าพักในพัทยาเพิ,มขึ (นอย่างต่อเนื,องในช่วง 4 ปี ที,ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2553 มี
นักท่องเที, ยวเดิ นทางเข้ าพักเพิ, มขึน( กว่าเท่าตัวจากปี พ.ศ. 2552 เมื, อพิ จารณาจากสัญชาติ ของ
นักท่องเที,ยว พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 นักท่องเที,ยวไทยเดินทางเข้ ามาท่องเที,ยวในพัทยามากที,สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 25 ของนักท่องเที,ยวทังหมด
(
ซึ,งเป็ นผลจากความสะดวกสบายของการเดินทาง และการ
เติ บโตของชนชัน( กลางในประเทศ รองลงมาคื อ นักท่ องเที, ยวชาวรั สเซี ย คิ ดเป็ นร้ อยละ 23 ของ
นักท่องเที,ยวทังหมด
(
และมีอตั ราเพิ,มขึ (นร้ อยละ 211 จากปี ก่อน ตามมาด้ วยนักท่องเที,ยวชาวจีน คิด
เป็ นร้ อยละ 11 ของนักท่องเที, ยวทัง( หมด และมีอัตราเพิ, มขึน( ร้ อยละ 137 จากปี ก่อนซึ,งโรงแรมชัน(
ประหยัดจะได้ รับอานิสงค์จากการเพิ,มขึ (นของนักท่องเที,ยวชาวไทย จีน และรัสเซียมากที,สดุ เนื,องจาก
เป็ นกลุม่ นักท่องเที,ยวที,มีการใช้ จ่ายเฉลีย, ต่อหัวค่อนข้ างตํ,า
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แผนภาพแสดงจํานวนผู้เข้ าพักในเมืองพัทยาระหว่ างปี พ.ศ.2550–2554*

2554*

ที"มา: C9 HotelworksMarket Research
หมายเหตุ:* ประมาณการ

จํานวนนักท่องเที,ยว
(000’ คน)

แผนภาพแสดงจํานวนนั กท่ องเที"ยว5อันดับแรกของเมืองพัทยาตามสัญชาติระหว่ างปี
พ.ศ.2551–2553
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ที"มา: กรมการท่องเที,ยว และC9 Hotelworks Market Research

(อ้ างอิงจาก ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมและที,พกั ในพื (นที,กรุ งเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
(เมืองพัทยา) โดยสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.)และ Pattaya 2011
Hotel Market Update โดย C9 Hotelworks Market Research เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555)
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3.4

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
3.4.1

โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
กองทุนรวมจะนําทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกให้ เช่าแก่ผ้ ูประกอบกิจการโรงแรม ซึ,ง
ได้ แก่ บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ซึ,งเป็ นบริ ษัทย่อยที, ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อมไม่ ตํ, ากว่ าร้ อยละ 99.99 ของจํ านวนหุ้นที, ออกทัง( หมดของบริ ษั ท เพื, อนํ าไปจัดหา
ผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้ กับกองทุนรวม และบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด จะ
ว่าจ้ างให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริ หารทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกต่อไป (รายละเอียดเพิ,มเติม
ของแอคคอร์ อยูใ่ นหัวข้ อ 21)
โดยการนําทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกออกให้ เช่าแก่บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จํากัด กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาให้ เช่าที,มีกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยคิดค่าเช่าคงที,
และค่าเช่าแปรผันตามที,กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าดังกล่าวทังนี
( ( ค่าเช่าคงที,อาจมีการเปลี,ยนแปลงได้
หากกองทุนรวมและผู้เช่าจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื,น ตัวอย่างเช่น การยกเว้ นค่าเช่าคงที,ในกรณีที,เกิด
เหตุสดุ วิสยั
นอกจากนี ( ทังผู
( ้ เช่าและผู้ให้ เช่าตกลงให้ สทิ ธิซงึ, กันและกันในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ารวม 5 ครัง( โดยครัง(
ที, 1 ถึงครัง( ที, 4 จะมีสทิ ธิตอ่ อายุคราวละ 3 ปี และในครัง( ที, 5 จะมีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาอีกไม่เกิน 4 เดือน
เพื,อให้ สญ
ั ญาเช่าสิ (นสุดในวันเดียวกันกับสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สิน
โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายสามารถใช้ สิทธิ เรี ยกให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ,งต่ออายุสญ
ั ญาได้ ตราบเท่าที,
คู่สญ
ั ญาผ่ายที,ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ไม่ได้ กระทําผิดสัญญาเช่าในสาระสําคัญ ทัง( นี ( ข้ อกํ าหนดและ
เงื,อนไขต่างๆ ของสัญญาเช่าที,ต่ออายุจะเหมือนกับสัญญาเช่าเดิมทุกประการอย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิLในการแก้ ไขสัญญาเช่าเพื,อประโยชน์ของการใช้ ทรัพย์สินที,กองทุนรวมลงทุน และ/
หรื อเพื,อให้ สอดคล้ องกับเศรษฐกิจ การเมือง ตามที,คสู่ ญ
ั ญาทัง( 2 ฝ่ ายจะได้ ตกลงกันต่อไป
ทังนี
( ( หากคู่สญ
ั ญามีการใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาแล้ ว 4 ครัง( คู่สญ
ั ญาตกลงที,จะเข้ าเจรจาเกี,ยวกับการ
ต่ออายุสญ
ั ญานี (ออกไปอีกภายในวันที, 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 โดยในส่วนของกองทุนรวม ให้ บริ ษัท
จัดการมีอํานาจในการตัดสินใจ
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โดยรายละเอียดการลงทุ
ยดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี (
แอคคอร์

บริษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จํากัด

3.4.2

รายละเอียดค่ค่ าเช่ าซึ"งบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํจาํ กัด จะต้ องชําระให้ แก่ กองทุน
รวม
ค่าเช่าที,บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํจํากัด ในฐานะผู้เช่าจะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวม
ประกอบด้ วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงที,และค่าเช่าแปรผัน โดยจะคํ
จะคํานวณตามระยะเวลาการ
นวณ
เช่าจริ ง นับตังแต่
( วนั ที,เริ, มระยะเวลาการเช่าตามที,กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและ
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ซึง, มีรายละเอียดดังต่อไปนี (
ค่ าเช่ าคงที"(Fixed
(Fixed Rent)
บริ ษัท เอราวั
าวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ตกลงจะชําระค่าเช่าคงทีสํส, าํ หรับทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง( แรกเป็ นรายเดือนดังนี (
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

สําหรับโรงแรม
ไอบิส 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
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ค่ าเช่ าคงที" (บาท)
สําหรับโรงแรม
ไอบิส 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

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
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เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมปี ปฏิทนิ

สําหรับโรงแรม
ไอบิส ป่ าตอง
4,245,000
4,246,000
4,246,000
38,750,000

ค่ าเช่ าคงที" (บาท)
สําหรับโรงแรม
ไอบิส พัทยา
3,898,000
3,898,000
3,898,000
33,750,000

รวม
8,143,000
8,144,000
8,144,000
72,500,000

โดยอัตราค่าเช่าคงที,ดงั กล่าวจะมีผลบังคับตลอดระยะเวลาการเช่าตามที,กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า และ
เมื,อมีการต่อสัญญาเช่า บริ ษัทจัดการจะใช้ ความพยายามให้ คา่ เช่าคงที,ไม่ตํ,าจากเดิม
สําหรับในกรณีที,สญ
ั ญาเช่าไม่ได้ มีผลตังแต่
( วนั แรกของเดือน และ/หรื อไม่ได้ สิ (นสุดลง ณ วันสุดท้ าย
ของเดือน ค่าเช่าคงที,ของเดือนดังกล่าวจะถูกคํานวณตามสัดส่วนของจํานวนวันที,สญ
ั ญาเช่ามีผล
ในเดือนนันเที
( ยบกับจํานวนวันทังหมดของเดื
(
อนนันๆ
(
ทังนี
( ( การชําระค่าเช่าคงที,ของแต่ละเดือนจะต้ องกระทําภายในวันสิ (นเดือนของเดือนถัดไป (ยกเว้ น
ในกรณีที,กล่าวถึงในวรรคต่อไป) โดยในกรณีที,บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ไม่สามารถ
ชําระค่าเช่าคงที,ภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เต็มจํานวนจะไม่ถือเป็ นการผิดนัดชําระหนี ( โดยให้ ถือ
ว่าค่าเช่าในจํ านวนที,กองทุนรวมไม่ได้ รับชํ าระดังกล่าวเป็ นค่าเช่าคงที,ค้างชําระและให้ บริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ชําระค่าเช่าคงที,ค้างชําระให้ แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับ
จากวันที,ถึงกําหนดชําระซึง, หากยังไม่สามารถชําระได้ เต็มจํานวนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือ
เป็ นการผิ ด นัด ชํ า ระหนี โ( ดยในกรณี ดังกล่าวกองทุนรวมอาจใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่ าได้ หรื อ
กําหนดให้ ผ้ ูเช่าชํ าระดอกเบีย( ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี บนจํ านวนค่าเช่าที,ผิดนัดชํ าระหนี (จนกว่า
กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้ วน
อย่างไรก็ตาม สําหรับเดือนแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ถ้ าสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ ในวันที, 1บริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด จะชําระค่าเช่าของเดือนแรกทันทีในวันแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับ
ใช้ แต่ในกรณีสญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ หลังจากวันที, 1 เป็ นต้ นไป บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จํากัด จะชําระ (ก) ค่าเช่าคงที,ของเดือนแรกตามสัดส่วนคิดเป็ นรายวัน และ (ข) ค่าเช่าคงที,ของเดือน
ถัดไปเต็มเดือน ในวันแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทังนี
( ( อัตราค่าเช่ารายวันของเดือนแรกจะเท่ากับ
ค่าเช่าคงที,รายเดือนของเดือนนันหารด้
(
วยจํานวนวันของเดือนนัน(
ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ตามข้ อตกลงและเงื,อนไขของสัญญาเช่า บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ตกลงที,จะชําระ
ค่าเช่าแปรผันให้ แก่กองทุนรวมทุกไตรมาส โดยคํานวณได้ ดงั นี (
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ค่าเช่าแปรผันของแต่ละไตรมาส

= [ก x (ข – ค – ง – จ)]– ค่าเช่าแปรผันที,ผ้ เู ช่าพึงชําระนับแต่
ต้ นปี ปฏิ ทิ นจนถึ งวันสิน( ไตรมาสก่ อนหน้ า(Year-to-Date
Variable Rent)

โดยที,
ก = อัตราร้ อยละของค่าเช่าแปรผันในอัตราร้ อยละ 90.00
ข = รายได้ รวมจากการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตอง นับ
แต่ต้นปี ปฏิทิน (รายได้ จากการเช่าห้ องพักค่าบริ การและรายได้ จากการดําเนินงาน
อื,นๆ ไม่รวมดอกเบี (ยรับ) และ/หรื อค่าสินไหมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที,ได้ รับจาก
บริ ษัทประกันนับแต่ต้นปี ปฏิทิน ตามที,ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า
ค = ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการบริ หารโรงแรมนับแต่ต้นปี ปฏิทินซึ,งไม่รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี (ย
ตามที,ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า ดังเช่นค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี (
(1) ต้ นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่า
ทําความสะอาด และต้ นทุนจากการดําเนินงานอื,นๆ)
(2) ค่าใช้ จ่ายรวมในการขายและบริ หารจากการประกอบกิ จการโรงแรม (เช่ น
ค่าใช้ จ่ายทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที, ชําระให้ ผ้ ูบริ หาร
ทรัพย์สนิ )
(3) ค่าใช้ จ่ายรวมการดําเนินงานอื,นจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ภาษี
โรงเรื อนค่าธรรมเนี ยมประกันภัยใดๆ ค่าสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน
(ตามที,ผ้ ูเช่าเห็นสมควร) ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรั กษา และค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินการอื,นๆ)
ง = ร้ อยละ 4 ของรายได้ รวมทังหมดนั
(
บแต่ต้นปี ปฏิทิน (หรื อร้ อยละ 4 ของ ข) ซึ,งผู้เช่า
สํารองไว้ เพื,อเป็ นทุนสํารองค่าบํ ารุ งรั กษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital
Expenditure) การปรับปรุ งภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการ
จัดซื (อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึงตราและอุปกรณ์ตา่ งๆ (FF&E)
จ = ค่าเช่าคงที,ตามที,กําหนดในสัญญา (Accrual Basis) นับแต่ต้นปี ปฏิทิน
การคํานวณค่าเช่าดังสูตรข้ างต้ นจะอ้ างอิงจากงบการเงินของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท์ จํากัด
ที, ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ที, ได้ รั บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในรอบบัญชี ที,
เกี,ยวข้ อง
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ทังนี
( ( ในกรณีที,คา่ เช่าแปรผันที,คํานวณได้ จากสูตรข้ างต้ นมีค่าติดลบ ให้ ถือว่าผู้เช่าไม่ต้องชําระค่าเช่า
แปรผันในงวดนันๆ
( และให้ นําจํานวนดังกล่าวไปหักออกจากค่าเช่าที,จะต้ องชําระในงวดถัดไป
ทังนี
( ( ผู้เช่าจะต้ องชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับแต่ละไตรมาสภายในวันสิ (นเดือนของเดือนถัดไปหลังจาก
สิ (นสุดแต่ละไตรมาส
ในการชําระค่าเช่าแปรผันในไตรมาสใดไตรมาสหนึ,ง ผู้เช่าอาจชําระค่าเช่าแปรผันให้ แก่กองทุนรวมใน
จํานวนที,น้อยกว่าค่าเช่าแปรผันของไตรมาสนันและไม่
(
ถือเป็ นการผิดนัดชํ าระหนี ( อย่างไรก็ ดี หาก
ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ (นไตรมาส ผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าส่วนที,ชําระไม่ครบในสิ (นไตรมาส
ก่อนได้ จะถือว่าผู้เช่าผิดนัดชําระหนี (โดยในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้
หรื อกําหนดให้ ผ้ เู ช่าชําระดอกเบี (ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี บนจํานวนค่าเช่าที,ผิดนัดชําระหนี (จนกว่า
กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้ วน
ในรอบปี บัญชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที
(
,ผ้ เู ช่าได้ ชําระให้ แก่กองทุนรวมมีจํานวนแตกต่าง
ไปจากค่าเช่าแปรผันซึ,งผู้เช่ าควรจะชํ าระตามผลลัพธ์ ที, ได้ จากการคํานวณตามสูตรคํ านวณข้ าง
ต้ นแบบรายปี โดยใช้ ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที,ปรากฏในงบการเงินประจําปี ที,ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีที,ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิดงั นี (
(1) หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที
(
,ผ้ เู ช่าได้ ชําระให้ แก่กองทุนรวมมีจํานวนมากกว่า ค่าเช่าแปร
ผันซึง, ผู้เช่าควรจะชําระ กองทุนรวมตกลงนําเงินส่วนต่างดังกล่าวไปหักกลบกันกับค่าเช่าที,ผ้ เู ช่า
จะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป หรื อ
(2) หากผู้เช่าจําต้ องชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมเพิ,มเติม ให้ ผ้ เู ช่าชําระเงินดังกล่าวให้ แก่กองทุน
รวมพร้ อมกันกับค่าเช่าที,ผ้ เู ช่าจะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป
คู่สญ
ั ญาเข้ าใจตรงกันว่าทุนสํารองค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure)
การปรั บปรุ งภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซือ( จัดหาเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สนิ ติดตรึงตราและอุปกรณ์ตา่ งๆ (FF&E) ที,ระบุใน ง. ข้ างต้ นนัน( เป็ นกรรมสิทธิLของผู้เช่า
ทังนี
( ( ในกรณี ที,มีการลดจํ านวนทรั พย์ สินที,เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที,ทรั พย์ สินที,เช่า
เสียหายทังหมดหรื
(
ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที,เช่าการที,
คู่สญ
ั ญาตกลงกันให้ โรงแรมใดโรงแรมหนึ,งไม่เป็ นทรัพย์สินที,เช่าอีกต่อไปหรื อสาเหตุอื,นใด ผู้เช่า
จะยังคงมีหน้ าที,ชําระค่าเช่าเฉพาะในส่วนของโรงแรมที,ยงั เหลืออยู◌่
อนึง, หากผลประกอบการของทรัพย์สนิ ในอนาคตมีการเปลีย, นแปลงไปจนทําให้ สดั ส่วนของค่าเช่า
คงที,ไม่เป็ นสัดส่วนใหญ่ของค่าเช่าทังหมด
(
คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันพิจารณาปรับค่าเช่าคงที,ให้ เป็ น
สัดส่วนใหญ่ของค่าเช่าทังหมด
(
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3.4.3

การเลื"อนการชําระค่ าเช่ าอันเนื"องมาจากเหตุสุดวิสัย
ในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ,งดังต่อไปนี ( กองทุนรวมจะแจ้ งให้ ผ้ ูรับผลประโยชน์ทราบ
และกองทุนรวมยินยอมให้ เลือ, นการชําระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไป จนกว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวจะสิ (นสุดลงและการชําระค่าเช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ เู ช่าและไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อหน้ าที,ในการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ตามสัญญาเช่า
1. เกิดเหตุสดุ วิสยั ที,มีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ที,เช่าโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที,ตงของ
ั(
ทรัพย์สนิ ที,เช่า เช่น อัคคีภยั นํ (าท่วม แผ่นดินไหว ซึ,งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้
เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้ รายได้ เฉลี,ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available
Room)) ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํ,ากว่า
รายได้ เฉลี,ย ต่อห้ อ งสําหรั บเดื อนเดี ยวกัน ของโรงแรมนัน( ๆ ของในปี ก่ อนหน้ าเท่า กับหรื อ
มากกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50
2. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี,ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อ
ห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 20
แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50 และ
ข. รายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย ลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรี
สอร์ ตกลุม่ ดังกล่าวในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 15 (ถ้ ามี)
ตัว อย่า งของเหตุสุด วิ ส ัย ในกรณี นี ( ได้ แ ก่ เหตุก ารณ์ ค วามไม่ส งบทางการเมื อ ง การปิ ด
สนามบิน เป็ นต้ น
3. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ,งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
รายได้ เฉลีย, ต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยา ลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ
50 และคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถหารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุม่ การแข่งขันที,มี
มาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยหรื อข้ อมูลที,เป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื,นใด
ที,สามารถหาได้ จากธุรกิจโรงแรมทัว, ไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้
4. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี,ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวของโรงแรมไอบิส ป่ าตองหรื อโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อ
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ห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50
และ
ข. รายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย ลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรี
สอร์ ตกลุม่ ดังกล่าวในปี ก่อนหน้ าไม่ถึงร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
ทังนี
( (ผู้เช่าจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ใน
กลุม่ การแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยเพื,อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั
เกิดขึ (นหรื อไม่โดยในกรณีที,ไม่สามารถหารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยได้ ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกันในการใช้ ข้อมูลที,เป็ นมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื, นใดที, สามารถหาได้ จากธุ รกิ จโรงแรมทั,วไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาแทนอนึ,งหากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ เฉลี,ยของโรงแรมไอบิ
สป่ าตองหรื อโรงแรมไอบิสพัทยาเป็ นหลักและในกรณีที,ค่สู ญ
ั ญากําหนดโรงแรมในกลุ่มการแข่งขันที,มี
มาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหนึ,งแห่งให้ คํานวณรายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของกลุ่มการแข่งขัน
โดยอาศัยค่าเฉลีย, (Simple Average) ของรายได้ เฉลีย, ต่อห้ องของแต่ละโรงแรม
ในกรณีที,มีการเลือ, นการชําระค่าเช่าออกไปให้ นําเงินที,ผ้ เู ช่าชําระให้ แก่กองทุนรวมในครัง( ถัดไปมา
ชําระหนี (ค่าเช่าตามลําดับดังนี (
ก.
ข.
ค.
ง.

ค่าเช่าคงที,ที,ได้ มีการเลือ, นชําระออกไป
ค่าเช่าคงที,ที,พงึ ชําระในรอบนันๆ
(
ค่าเช่าแปรผันที,ได้ มีการเลือ, นชําระออกไป (ถ้ ามี)
ค่าเช่าแปรผันที,พงึ ชําระในรอบนันๆ
( (ถ้ ามี)

อนึ,ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ (นก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุที,ไม่อาจป้องกัน
ได้ ซึ,งคู่ส ัญญาที, ได้ รั บผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ แม้ จะได้ จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึ ง
คาดหมายได้ จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน(
”โรงแรมและรี ส อร์ ตที" อ ยู่ใ นกลุ่ ม การแข่ ง ขัน ที" มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ในประเทศไทย”
หมายถึง โรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ในกลุม่ การแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดเดียวกันใน
ประเทศไทยของโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตองแต่ละโรงแรมตามที,ค่สู ญ
ั ญาอาจ
กําหนดหรื อตกลงกันขึ (นในแต่ละปี ภายหลังจากวันแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทังนี
( (กองทุนรวม
ขอสงวนสิทธิLในการเปิ ดเผยข้ อมูลของโรงแรมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ ครัง( ที,มีการตก
ลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาหรื อทุกครัง( ที,ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลีย, นแปลง
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3.4.4

การยกเว้ นค่ าเช่ าอันเนื"องมาจากเหตุสุดวิสัย
ในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง, ดังต่อไปนี ( กองทุนรวมจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ
และกองทุนรวมยินยอมยกเว้ นค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่า โดยผู้เช่าไม่จําต้ องชําระ
ค่าเช่าของช่วงระยะเวลานัน( ทังนี
( (เฉพาะในส่วนของโรงแรมที,ได้ รับผลกระทบ
1. เกิดเหตุสดุ วิสยั ที,มีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ที,เช่าโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที,ตงของ
ั(
ทรัพย์สนิ ที,เช่า เช่น อัคคีภยั นํ (าท่วม แผ่นดินไหว ซึ,งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้
เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้ รายได้ เฉลี,ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available
Room)) ของโรงแรมไอบิส ป่ าตองหรื อโรงแรมไอบิส พัทยาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํ,ากว่า
รายได้ เฉลี,ย ต่อห้ อ งสําหรั บเดื อนเดี ยวกัน ของโรงแรมนัน( ๆ ของในปี ก่ อนหน้ าเท่า กับหรื อ
มากกว่าร้ อยละ 50
2. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี,ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อ
ห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50
และ
ข. รายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย ลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรี
สอร์ ตกลุม่ ดังกล่าวในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
3. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ,งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
รายได้ เฉลีย, ต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยา ลดลงตํ,ากว่ารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50 และคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถหารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุม่ การแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกัน
ในประเทศไทยหรื อข้ อมูลที,เป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื,นใดที,สามารถหาได้
จากธุรกิจโรงแรมทัว, ไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้
ทังนี
( ( ผู้เช่าจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ใน
กลุม่ การแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยเพื,อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั
เกิดขึ (นหรื อไม่ โดยในกรณีที,ไม่สามารถหารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ในกลุม่ การ
แข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยได้ คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงร่วมกันในการใช้ ข้อมูลที,เป็ นมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื, นใดที, สามารถหาได้ จากธุ รกิ จโรงแรมทั,วไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาแทน อนึ,ง หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ เฉลี,ยของโรงแรมไอบิส
ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาเป็ นหลักและในกรณีที,ค่สู ญ
ั ญากําหนดโรงแรมในกลุ่มการแข่งขันที,มี
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มาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหนึ,งแห่ง ให้ คํานวณรายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของกลุม่ การแข่งขัน
โดยอาศัยค่าเฉลีย, (Simple Average) ของรายได้ เฉลีย, ต่อห้ องของแต่ละโรงแรม
อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่ายังคงมีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงินสํารองเพื,อเป็ นทุนสํารองค่า
บํารุ งรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุ งภาพลักษณ์ และการจัดซื (อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ ง
ตราและอุปกรณ์ตา่ งๆ ในขณะเกิดเหตุสดุ วิสยั ข้ างต้ น ผู้เช่ายังคงมีหน้ าที,ในการจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุน
รวมในจํ านวนที,ไม่มากไปกว่ากํ าไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงิ นสํารองเพื,อเป็ นทุนสํารองค่า
บํารุ งรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุ งภาพลักษณ์ และการจัดซื (อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ ง
ตราและอุปกรณ์ตา่ งๆ ดังกล่าวตราบเท่าที,การชําระค่าเช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ เู ช่าและไม่
ส่งผลกระทบต่อหน้ าที,ในการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ตามสัญญาเช่า (โดยในกรณีนี (ให้ ถือเป็ นการลดค่าเช่า
โดยกองทุนรวม)
อนึง, “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ (นก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุที,ไม่อาจป้องกันได้
ซึ,งคู่สญ
ั ญาที,ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ แม้ จะได้ จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมาย
ได้ จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน(
”โรงแรมและรี ส อร์ ตที" อ ยู่ใ นกลุ่ ม การแข่ ง ขั น ที" มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ในประเทศไทย “
หมายถึงโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดเดียวกันใน
ประเทศไทยของโรงแรมไอบิส พัทยา และ โรงแรมไอบิส ป่ าตองแต่ละโรงแรมตามที,ค่สู ญ
ั ญาอาจ
กําหนดหรื อตกลงกันขึ (นในแต่ละปี ภายหลังจากวันแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทังนี
( ( กองทุนรวม
ขอสงวนสิทธิLในการเปิ ดเผยข้ อมูลของโรงแรมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ ครัง( ที,มีการตกลง
กันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาหรื อทุกครัง( ที,ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลีย, นแปลง

3.4.5

การรับประกันรายได้ ค่าเช่ าขัน- ตํ"าจากผู้รับประกันรายได้ ของกองทุนรวม
ข้ อมูลของผู้รับประกันรายได้
ชื,อ

:

บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ที,อยู่

:

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชัน( 6 เลขที, 2
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร10110

โทรศัพท์

:

0-2257-4588

โทรสาร

:

0-2257-4577
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สรุ ปสาระสําคัญของการประกันรายได้ ค่าเช่ าขัน- ตํ"า
เพื,อสร้ างความมัน, ใจให้ แก่กองทุนรวม ในช่วง 4ปี แรกตังแต่
( วนั ที,กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สินที,
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก ERAWAN ตกลงที,จะรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าที,กองทุนรวม
จะได้ รับจากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัดเป็ นจํานวนดังต่อไปนี (
(ก)

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ตังแต่
( วนั ที,1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 83.701
ล้ านบาท หากสัญญาเช่ามีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงิ น
รับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน
พ.ศ. 2557
เป็ นจํานวน 111.5 ล้ านบาท
พ.ศ. 2558
เป็ นจํานวน 111.5 ล้ านบาท
พ.ศ. 2559
เป็ นจํานวน 111.5 ล้ านบาท
ตังแต่
( วนั ที, 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที,ครบรอบสี,ปี นับแต่วนั ที,สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้
บังคับเป็ นจํานวนเท่ากับ 111.5 ล้ านบาท หักด้ วยจํานวนเงินตามข้ อ (ก)

ทังนี
( ( ในกรณีที,มีการลดจํานวนทรัพย์สินที,เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที,ทรัพย์สินที,เช่าเสียหาย
ทังหมดหรื
(
ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที,เช่าหรื อการที,ค่สู ญ
ั ญา
ตกลงกันให้ โรงแรมใดโรงแรมหนึ,งไม่เป็ นทรัพย์สินที,เช่าอีกต่อไป วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
ของโรงแรมนันๆ
( ตามตัวอย่างดังนี (
ตัวอย่ างการคํานวณค่ าเช่ า
ระยะเวลา

วงเงินรับประกัน วงเงินรับประกัน
สําหรับโรงแรม สําหรับโรงแรม
ไอบิส พัทยา
ไอบิส ป่ าตอง
(บาท)
(บาท)
ตัง- แต่ วันที" 1 เมษายน พ.ศ.
38,967,000
44,734,000
2556 ถึงวันที" 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556(1)
พ.ศ. 2557
51,910,000
59,590,000
พ.ศ. 2558
51,910,000
59,590,000
พ.ศ. 2559
51,910,000
59,590,000
ตัง- แต่ วันที" 1 มกราคม
12,942,000
14,857,000
พ.ศ. 2560 จนถึงวันที" 31
มีนาคม พ.ศ. 2560(2)
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หมายเหตุ:
(1) หากสัญญาเช่ามีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
รายวัน
(2) หากสัญญาเช่ามีผลใช้ บังคับภายหลังจากวันที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรั บประกันจะเพิ,มขึน( ตาม
สัดส่วนรายวัน

ในทุกๆ สิ (นปี บัญชีใดๆ (ภายใต้ ระยะเวลาการประกันรายได้ ) หากผลรวมของค่าเช่าคงที,และค่าเช่าแปร
ผันตามที,บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ได้ ชําระไว้ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
รวมตํ,ากว่าจํ านวนรายได้ ของกองทุนรวมขัน( ตํ,าซึ,ง ERAWAN ตกลงรั บประกันให้ ไว้ กับกองทุนรวม
ตามที,ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้เช่าตกลงที,จะรับผิดชอบในส่วนต่างระหว่างรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,ากับรายได้ ค่า
เช่าที,บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ชําระจริ งให้ แก่กองทุนรวม โดยการจ่ายส่วนต่างของค่า
เช่าดังกล่าวจะกระทําใน 45 วันหลังจากสิ (นปี บัญชี
ในกรณีที,ผ้ เู ช่าไม่สามารถชําระส่วนต่างรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ERAWAN จะให้ การ
สนับสนุนด้ านการเงินแก่ผ้ เู ช่า เพื,อนํามาชําระส่วนต่างรายได้ คา่ เช่าขันตํ
( ,าดังกล่าว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างจํานวนเงินค่าเช่าที,ผ้ ูรับประกันรายได้ ต้องจ่าย
สมทบเพิ,มเติมให้ กับกองทุนรวม ซึ,งอ้ างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินการของทรัพย์สินตาม
รายงานผู้ประเมินรวมถึงการวิเคราะห์ งบการเงิ นของ ERAWAN ในฐานะผู้รับประกันรายได้ ได้ ใน
ภาคผนวกของโครงการฉบับนี (
ทังนี
( ( นอกเหนือจากการเสริ มความมั,นใจให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแล้ ว การประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,า
ให้ แก่กองทุนรวมในจํานวนที,สงู กว่าผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ น
ครัง( แรกเป็ นกลไกที,จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับค่าตอบแทนบนความสามารถในการสร้ างรายได้ ใน
อนาคตของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ณ วันแรกที,กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยอัตรา
การเข้ าพักเฉลี,ยและอัตราค่าห้ องพักเฉลี,ยของโรงแรมไอบิสป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา มีโอกาส
ในการปรับเพิ,มขึ (นอย่างมีนยั สําคัญในอนาคตอันใกล้ การประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าซึ,งคํานวณจาก
การประมาณการผลประกอบการของโรงแรมทังสองในช่
(
วงเวลา 4 ปี ข้ างหน้ าจะช่วยทําให้ กองทุนรวมมี
รายได้ มากขึ (นเมื,อเทียบกับโครงสร้ างที,ไม่มีการประกันรายได้ คา่ เช่าขันตํ
( ,า
อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าที,กองทุนรวมจะได้ รับจากผู้เช่าหลังระยะเวลา 4 ปี แรกอาจสูงหรื อตํ,ากว่าจํานวน
ค่าเช่าขันตํ
( ,าได้ ทังนี
( ( ขึ (นอยู่กบั ผลประกอบการในอนาคตของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และ/หรื อโรงแรมไอ
บิส พัทยา
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3.4.6

การประมูลทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินเพื,อสร้ างผลตอบแทนที,สมํ,าเสมอจากรายได้ ค่าเช่าแล้ ว บริ ษัท
จัดการมีความประสงค์ที,จะสร้ างโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สนิ ที,
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกที,มีโอกาสเพิ,มค่าในอนาคตจากหลายปั จจัย เช่น การปรับตัวขึ (น
ของราคาที,ดิน และ/หรื อผลประกอบการที,ดีขึ (นของอุตสาหกรรมโรงแรม
โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประมูลหนึง, ในทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก ในทุกๆ
รอบ 5 ปี นับจากวันที,กองทุนรวมได้ ทําการลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก
ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ ามี) สงวนสิทธิLในการกําหนดวิธีการ
และรูปแบบของการประมูล ซึง, รวมถึงการคัดเลือกทรัพย์สนิ ที,จะนํามาประมูลในแต่ละรอบ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที,ราคาที,ดีที,สดุ ที,กองทุนรวมได้ รับจากการประมูลนันก่
( อให้ เกิดกําไรจากการ
จําหน่ายที,คิดเป็ นอัตรารายปี (Annualized Capital Gain) สําหรับกองทุนรวมที,ตํ,ากว่าร้ อยละ 6
ต่อปี เมื,อเทียบกับมูลค่าการลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สนิ ชิ (นนัน( (“กําไรขัน- ตํ"าจากการขาย”)
บริ ษัทจัดการจะไม่ดําเนินการให้ กองทุนรวมจํ าหน่ายทรั พย์ สินชิ น( ดังกล่าวทัง( นี ( การจํ าหน่าย
ทรัพย์สนิ ในราคาขันตํ
( ,าดังกล่าวคิดเป็ นกําไรขันตํ
( ,าจากการจําหน่ายเท่ากับร้ อยละ 30 ของราคาทุน
ของทรัพย์สนิ ชิ (นนันซึ
( ง, บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าเป็ นกําไรขันตํ
( ,าที,ยอมรับได้
ทังนี
( ( หลังจากช่วงเวลา 5 ปี แรกนับจากวันที,กองทุนรวมได้ ทําการลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง( แรก บริ ษัทจัดการหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ ามี) สงวนสิทธิLใน
การเปลีย, นแปลงตัวเลขกําไรขันตํ
( ,าจากการขายให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดในช่วงเวลานันๆ
( โดย
บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบหากตัว เลขกํ า ไรขัน( ตํ, า จากการขายมี ก าร
เปลีย, นแปลง
หมายเหตุ: กําไรขัน( ตํ,าจากการขายจะเป็ นกําไรหลังหักค่าใช้ จ่ายที,เกี,ยวข้ องกับการจําหน่ายทรั พย์ สินนัน( ๆ ซึ,ง
รวมถึงค่ายกเลิกสัญญาที,บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด อาจจะต้ องเสียให้ แก่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สินในกรณีที,
สัญญาบริ หารทรัพย์สินถูกยกเลิกเนื,องมาจากการจําหน่ายดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้ จา่ ยที,เกี,ยวข้ องกับการยกเลิก
การว่าจ้ างพนักงานของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สินชิ (นนันๆ
( โดยกองทุนรวมจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว

อนึ,ง กระบวนการประมูล ทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วไม่ไ ด้ เ ป็ นการจํ า กัด สิท ธิ ข องกองทุน รวมในการ
พิจารณาโอกาสอื,นในการจําหน่ายทรัพย์ สิน เช่น ในกรณี ที,กองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการได้ รับ
ข้ อ เสนอที, มี เ งื, อ นไขที, น่ า พอใจจากบุค คลอื, น หรื อ ในกรณี ใ ดๆ ที, ก องทุน รวมสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที,ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านการจําหน่ายทรัพย์สนิ ได้
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3.5

มูลค่ าของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก และข้ อมูลราคาประเมิน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี (

ทรัพย์ สิน

มูลค่ าที"กองทุน
รวมเข้ าลงทุนไม่
เกิน (ล้ านบาท)

ราคาประเมินตาม
วิธีรายได้ ตาม
โครงสร้ างของ
กองทุนรวม
(ล้ านบาท)
887

โรงแรมไอบิส
ป่ าตอง

975.7
911
782

โรงแรมไอบิส
พัทยา

854.7
777
1,669

รวม

1,830.4
1,688

ผู้ประเมินราคา

วันที"ประเมิน

บริ ษัท บรูค เรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท บรูค เรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท บรูค เรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

11 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
11 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
11 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

ที"มา:บริ ษัท บรูค เรี ยลเอสเตท จํากัดและ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด

โดยราคาประเมิ น ตามวิ ธี ร ายได้ ต ามโครงสร้ างของกองทุน รวมนัน( ได้ คํ า นึ ง ถึ ง โครงสร้ างการจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมในลักษณะการให้ เช่ากลับตามที,เปิ ดเผยในหัวข้ อ3.4การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก
มูลค่ าโครงการที"ประเมินโดยผู้ประเมินก่ อนการปรับปรุ งตามโครงสร้ างของกองทุนรวม
ราคาประเมินของผู้ประเมินบนทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก หากไม่ได้ ปรับปรุ งด้ วยโครงสร้ าง
การจัดหาผลประโยชน์ตามหัวข้ อ 3.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง(
แรก จะส่งผลให้ ทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกมีมลู ค่าประเมินดังนี (
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ทรัพย์ สิน

โรงแรมไอบิส
ป่ าตอง

โรงแรมไอบิส
พัทยา

ราคาประเมินตาม ราคาประเมินตาม
วิธีรายได้ ก่อน
วิธีรายได้ หลัง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
915

887

948

911

807

782

809

777

1,722

1,669

1,757

1,688

รวม

ผู้ประเมินราคา

วันที"ประเมิน

บริ ษัท บรูค เรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท บรูค เรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท บรูค เรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

11 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
11 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
11 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

ที"มา:บริ ษัท บรูค เรี ยลเอสเตท จํากัดและ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด

ทังนี
( ( จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรั พย์ สินที,ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที,
กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุนครั ง( แรก บริ ษัท จัดการไม่พบสิ,งที, เป็ นเหตุให้ เ ชื, อว่าสมมติฐ านหลักที, ใช้ ใ นการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื,อเทียบกับผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง( แรกและแนวโน้ มภาพอุตสาหกรรมโรงแรมชันประหยั
(
ดในภูเก็ตและพัทยา อย่างไรก็ตาม ผล
ประกอบการณ์ ที,เกิดขึน( จริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรื อเหตุการณ์ ต่างๆ อาจไม่เป็ นไป
ตามที,คาดการณ์ไว้

3.6 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที"เกี"ยวข้ อง
3.6.1 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือ- ขายทรัพย์ สิน (ที"ดิน อาคาร และงานระบบ)
ผู้ซื (อ
ผู้ขาย

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม”
หรื อ “ผู้ซือ- ”)
บริ ษั ท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) (“ERAWAN” หรื อ
“ผู้ขาย”)
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ทรัพย์สนิ ที,ซื (อขาย

ราคาทรัพย์สนิ ที,ซื (อขาย

(ก) โรงแรมไอบิส พัทยา ซึง, รวมทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี (
(1) ที,ดินโฉนดเลขที,174205 182494 19070 19071 19072
19073 และ 19074 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จัง หวัด ชลบุ รี เ นื อ( ที, ร วมประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 34.3
ตารางวา ซึ,งเป็ นที,ตัง( ของโรงแรมไอบิส พัทยา รวมถึง
ส่ ว น ควบ ของ ที, ดิ น แต่ ไ ม่ ร วมเ สา สาย และท่ อ
สาธารณู ป โภคที, อ ยู่ ใ นแนวภาระจํ า ยอมที, เ กี, ย วกั บ
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยา
(2) อาคาร สิ,งปลูกสร้ างทัง( หมด พร้ อมทัง( สาธารณูปโภค
งานระบบอุปกรณ์และสิ,งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ,ง
เป็ นส่วนควบของอาคารสิง, ปลูกสร้ าง
(3) เฟอร์ นิเจอร์ เครื, องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึง, ได้ ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E)
(ข) โรงแรมไอบิส ป่ าตองซึง, รวมทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี (
(1) ที,ดินโฉนดเลขที, 521 ตําบลป่ าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต เนื (อที,รวมประมาณ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตาราง
วา ซึ,ง เป็ นที, ตัง( ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง รวมถึง ส่ว น
ควบของที,ดิน
(2) อาคาร สิ,งปลูกสร้ างทัง( หมด พร้ อมทัง( สาธารณูปโภค
งานระบบอุปกรณ์และสิ,งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ,ง
เป็ นส่วนควบของอาคารสิง, ปลูกสร้ าง
(3) เฟอร์ นิเจอร์ เครื, องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึง, ได้ ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E)
(ก) โรงแรมไอบิส พัทยา

การรับผิดชดใช้ ความเสียหาย

(1) 831,730,000 บาท สําหรับที,ดินและอาคารที,จะซื (อขาย
(“อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมไอบิส พัทยา”)
(2) 22,970,000 บาท สําหรับเฟอร์ นิเจอร์ เครื, องมือ และ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ,ม)
(ข) โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
(1) 956,000,000 บาท สําหรับที,ดินและอาคารที,จะซื (อขาย
(“อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมไอบิส ป่ าตอง”)
(2) 19,700,000 บาท สําหรั บเฟอร์ นิเจอร์ เครื, องมือ และ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ,ม)
ผู้ขายตกลงที,จะชดใช้ คา่ เสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ (นจริ ง (ที,ผ้ ซู ื (อ
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ต้ องชําระภายหลังจากหักค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที,ผ้ ูซื (อได้ รับจาก
บริ ษั ท ประกัน เรี ยบร้ อยแล้ ว ) แก่ผ้ ูซื อ( ในการแก้ ไขเยี ย วยาความ
เสียหายอันเนื,องมาจากคํารับรองของผู้ขายตามที,กําหนดในสัญญา
จะซื อ( จะขายทรั พ ย์ สิ น ไม่ ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่เ ป็ นจริ ง ในสาระสํ า คัญ
ภายใต้ เงื,อนไขต่างๆ ดังนี (
(ก) ผู้ซื (อต้ องแจ้ งให้ ผ้ ขู ายทราบภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที,ผ้ ซู ื (อเข้ ารับ
โอนกรรมสิทธิL ในทรัพย์สินแต่ละแห่ง พร้ อมระบุรายละเอียด
ของเหตุ ที, ถื อ ว่ า ผู้ ขายผิ ด คํ า รั บ รองรวมถึ ง ประมาณการ
ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายของผู้ซื (อ และ
(ข) ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึน(
จริ ง อั น เกิ ด จากการผิ ด คํ า รั บ รองเกี, ย วกั บ สภาพของ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โ รงแรมไอบิ ส พัท ยาและอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง เป็ นจํานวนรวมทังสิ
( (นไม่เกินกว่า 2.5%
ของราคาขายอสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่ง ภายใต้ เงื,อนไขที,ว่าผู้
ซื (อจะสามารถเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบได้ เฉพาะในกรณีที,
ค่าเสียหายที,เกิดขึ (นทังหมดจะต้
(
องมีจํานวนรวมกันทังสิ
( (นเกิน
กว่า 0.1% ของราคาขายอสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่ง และ
(ค) ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึน(
จริ งอันเกิดจากการผิดคํารับรองอื,นๆ นอกเหนือจากคํารับรอง
เกี,ยวกับสภาพของอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยาและ
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส ป่ าตอง ดังนี (
(1) ในกรณี ที, ส ามารถระบุไ ด้ ชัด เจนว่า ความเสีย หายนัน(
เกี, ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ โรงแรมไอบิส พัทยาหรื อ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ โ รงแรมไอบิ ส ป่ าตอง ผู้ ขายจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ (นเป็ น
จํ านวนรวมกัน ทัง( สิ (นไม่เกิ น กว่า 2.5% ของราคาขาย
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส่ ว นที, ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายภายใต้
เงื,อนไขที,วา่ ผู้ซื (อจะสามารถเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบ
ได้ เฉพาะในกรณีที,ค่าเสียหายที,เกิดขึ (นทังหมดจะต้
(
องมี
จํ า นวนรวมกัน ทัง( สิ (นเกิ น กว่า 0.1% ของราคาขาย
อสังหาริ มทรัพย์สว่ นที,ได้ รับความเสียหาย
(2) ในกรณีที,ไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่าความเสียหายนัน(
เกี, ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ โรงแรมไอบิส พัทยาหรื อ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ โ รงแรมไอบิ ส ป่ าตอง ผู้ ขายจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ (นเป็ น
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ภาระภาษี และค่าใช้ จา่ ยที,เกิดขึ (น
จากการซื (อขายทรัพย์สนิ

การโอนกรรมสิทธิLในทรัพย์สนิ

เงื,อนไขบังคับก่อน

จํ านวนรวมกัน ทัง( สิ (นไม่เกิ น กว่า 2.5% ของราคาขาย
อสังหาริ มทรัพย์ทงสองส่
ั(
วน ภายใต้ เงื,อนไขที,ว่าผู้ซื (อจะ
สามารถเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบได้ เฉพาะในกรณีที,
ค่า เสีย หายที, เ กิ ด ขึน( ทัง( หมดจะต้ อ งมี จํ า นวนรวมกัน
ทังสิ
( (นเกินกว่า 0.1% ของราคาขายอสังหาริ มทรัพย์ทงั (
สองส่วน
(ก) ผู้ขายจะเป็ นผู้รับผิดชอบภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี หกั ณ ที,จ่าย
ภาษี มูลค่าเพิ,ม และภาษี เงินได้ ที,เกิดจากกํ าไรจากการขาย
ทรัพย์สนิ
(ข) ผู้ซื (อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริ มทรัพย์
ที,เกี,ยวข้ องกับการซื (อขายทรัพย์สนิ
ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิL รวมทังดํ
( าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์
ในทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูซื (อภายใน 30วัน ภายหลังจากวันที,ของสัญญา
ฉบับนี (หรื อระยะเวลาอื,นใดที,คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงร่วมกัน
ให้ เงื,อนไขบังคับก่อนของสัญญาเป็ นไปตามรายละเอียดที,ระบุใน
สัญญา โดยจะต้ องรวมถึงเงื,อนไขที,ผ้ ขู ายจะต้ องดําเนินการไถ่ถอน
จํานองบนอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยาและอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
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ภาระจํายอมที,เกี,ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส
พัทยา

(ก) เพื,อเป็ นการตอบแทนสิทธิการใช้ ทางภาระจํายอมที,จะได้ รับ
ตาม (ข) ณ วันโอนกรรมสิทธิLในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส
พัทยา ผู้ขายจะต้ องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํ ายอมบน
ที,ดิน โฉนดเลขที, 174204 เลขที,ดิน 310 เพื,อให้ ที,ดินที,เป็ น
ที,ตัง( ของโรงแรมไอบิส พัทยา รวมถึงผู้พกั อาศัย ผู้มาติดต่อ
และผู้ใช้ บริ การบนที,ดินใช้ ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที,ดิน
โฉนดเลขที, 174204 เลขที,ดิน 310 เป็ นทางผ่านเข้ าออกทาง
สาธารณะในเรื, องทางเดินและทางรถยนต์
(ข) เพื,อเป็ นการตอบแทนสิทธิการใช้ ทางภาระจํายอมที,จะได้ รับ
ตาม (ก) ณ วันโอนกรรมสิทธ์ ในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส
พัทยา กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอม
โดยไม่มี กํ า หนดเวลาบนที, ดิ น ที, เ ป็ นที, ตัง( ของโรงแรมไอบิ ส
พัทยา เพื,อให้ ที,ดินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลง คือ ที,ดิน
โฉนดเลขที, 174206 เลขที,ดิน 312 ที,ดินโฉนดเลขที, 178930
เลขที,ดิน 315 และ ที,ดินโฉนดเลขที, 19094 เลขที,ดิน 17 ใช้
ประโยชน์จากภาระจํายอมในการตังเสา
( วางท่อและเดินสาย
สาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้ า ประปาและโทรศัพท์) ผ่านที,ดิน
ที, เ ป็ นที, ตัง( ของโรงแรมไอบิ ส พัท ยาเฉพาะส่ว นของที, ดิ น ที,
กํ าหนดตามผัง ท้ ายตารางสรุ ปร่ างสัญญาซื อ( ขายทรั พย์ สิน
(ที,ดิน อาคาร และงานระบบ)

คํารับรองของผู้ขาย

นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนี (จนถึงวันจดทะเบียน ผู้ขายขอยืนยันและ
รับรองว่า
(ก) ผู้ขายเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทมหาชนที,จดั ตังขึ
( (นและดํารง
คงอยูอ่ ย่างถูกต้ องตามกฎหมายไทย
(ข) ผู้ขายมีอํานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายที,จะเข้ าทําและปฏิบัติ
ตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี (ทุกประการ
(ค) การเข้ าทําและการปฏิบตั ิหน้ าที,ตา่ งๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี (มีผล
สมบูรณ์และผูกพันผู้ขาย รวมทังสามารถใช้
(
บงั คับต่อผู้ขายเพื,อ
ปฏิบตั ิตามเงื,อนไขในสัญญานี (ได้ ทงหมดภายใต้
ั(
การปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติตา่ งๆ ของกฎหมายที,เกี,ยวข้ อง
(ง) การเข้ าทําและการปฏิบตั ิหน้ าที,ต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี (โดย
ผู้ขายไม่มีลกั ษณะเป็ นการขัด แย้ ง ฝ่ าฝื นต่อหนังสือบริ คณห์
สนธิ และข้ อบังคับของผู้ขาย และ/หรื อไม่เป็ นไปตามกฎหมาย
ต่างๆ ที,เกี,ยวข้ อง คําสัง, หมาย คําพิพากษา หรื อคําชีข( าดใดๆ
และ ผู้ ขายได้ ดํ าเนิ น การต่ า งๆ ที, จํ าเป็ นสํ าหรั บ การเข้ าทํ า
- 50 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ฌ)

(ญ)

สัญญาฉบับนี (โดยครบถ้ วนแล้ ว
ผู้ขายได้ รั บความยิ นยอมเพื, อเข้ าทํ าและปฏิ บัติ หน้ าที, ต่างๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนีจ( ากคู่ส ัญญาต่างๆ ของผู้ขายและ/หรื อ
บุคคลหรื อหน่วยงานที,เกี,ยวข้ องตามกฎหมายโดยครบถ้ วนแล้ ว
การเข้ าทําและการปฏิบตั ิหน้ าที,ตา่ งๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี (ไม่
มีผลทําให้ ผ้ ขู ายตกหรื ออาจตกเป็ นผู้ผิดสัญญาหรื อข้ อผูกพัน
ใดๆ ที,ผ้ ขู ายมีอยูก่ บั บุคคลภายนอกที,อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญกับธุรกิจของผู้ขาย
ทรัพย์สินที,จะซื (อขายอยู่ในสภาพที,สามารถใช้ งานได้ และไม่มี
การชํารุ ดบกพร่ องอย่างมีนยั สําคัญ ผู้ขายดูแลและซ่อมแซม
ทรัพย์สินที,จะซื (อขายในมาตรฐานที,ใช้ โดยทัว, ไปกับทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกัน
ข้ อมูลต่างๆ เกี,ยวกับทรัพย์สนิ ที,จะซื (อขายที,ผ้ ขู ายส่งมอบให้ แก่
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นข้ อมูลที,ถกู ต้ องครบถ้ วน
ในสาระสําคัญและไม่มีข้อเท็จจริ งใดๆ ที,มิได้ เปิ ดเผยหรื อแจ้ ง
ให้ กองทุนรวมทราบ ซึง, การที,มิได้ ดําเนินการดังกล่าวจะส่งผล
ให้ ก องทุ น รวมเข้ า ใจผิ ด ในสาระสํ า คัญ ในข้ อ มูล เกี, ย วกั บ
ทรัพย์สนิ ที,จะซื (อขาย
ในช่วงเวลาก่อนวันจดทะเบียนผู้ขายไม่ได้ ดําเนินการใดๆ ให้
บุคคลภายนอกมีสิทธิ ในการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที,จะซื (อ
ขายในลักษณะใดๆ เว้ นแต่ ผู้ใช้ บริ การ ลูกค้ าและ/หรื อผู้เช่า
พื (นที, ภายใต้ สญ
ั ญาที,เกี,ยวข้ องกับหรื อเป็ นการประกอบธุรกิจ
โดยปกติ
ณ วันจดทะเบียน ผู้ขายเป็ นผู้มีกรรมสิทธิLในทรัพย์สินที,จะซื (อ
ขายและทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วไม่อยู่ภ ายใต้ ห รื ออาจอยู่ภายใต้
ภาระผู ก พัน ใดๆ เว้ น แต่ (1) ภาระผู ก พัน ตามสัญ ญากั บ
ผู้ใ ช้ บริ ก าร ลูก ค้ า และ/หรื อ ผู้เ ช่ า พื น( ที, (2)การจํ า นองตาม
สัญญาจํานองที,ดินและสิ,งปลูกสร้ างบนที,ดินโฉนดเลขที, 521
สําหรับโรงแรม ไอบิสป่ าตองระหว่าง ERAWAN กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ (3) การจํานองตามสัญญา
จํ า นองที, ดิ น และสิ,ง ปลูก สร้ างบนที, ดิ น โฉนดเลขที, 182494
174205 19070 19071 19072 19073 และ 19074สําหรับ
โรงแรม ไอบิส พัทยา ระหว่าง ERAWAN กับธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จํ า กัด (มหาชน) ทัง( นี ( ผู้ข ายจะดําเนิน การไถ่ ถอน
จํานองดังกล่าวภายในวันจดทะเบียน
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(ฎ) ทรั พย์ สินที,จ ะซือ( ขายและ/หรื อผู้ขายไม่อยู่ภายใต้ ข้อพิพาท
หรื อคดีความใดๆ ซึง, อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที,ของ
ผู้ขายตามสัญญาฉบับนี (อย่างมีนยั สําคัญ
(ฏ) การเข้ าทําและการปฏิบตั ิหน้ าที,ตา่ ง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี (โดย
ผู้ขายไม่อยู่ภายใต้ เงื,อนไขแห่งการเพิกถอนกลฉ้ อฉลภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ห รื อ พระราชบัญ ญั ติ
ล้ มละลาย พุทธศักราช 2483 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ,มเติม)
(ฐ) ผู้ขายมีใบอนุญาตหรื อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ที,
เกี,ยวข้ องสําหรับการประกอบกิจการที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์ที,ซื (อ
ขาย รวมถึงการก่อสร้ าง การเปิ ดใช้ งาน การประกอบกิจการที,
เกี, ยวข้ องกับ ทรั พ ย์ ที, ซื อ( ขาย และใบอนุญาต และ/หรื อการ
อนุญาตที,เกี, ยวข้ องกับทรัพย์ สินดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บังคับ
อย่างสมบูรณ์อยูใ่ นวันที,ทําสัญญา
(ฑ) ผู้ขายมิได้ ปฏิบตั ิผิดเงื,อนไขต่างๆ ภายใต้ ใบอนุญาตหรื อการ
ได้ รับอนุญาตที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์ที,ซื (อขาย
(ฒ) ผู้ขายมิได้ ดําเนินการใดๆ ซึง, อาจส่งผลให้ ใบอนุญาต และ/หรื อ
การได้ รับอนุญาตที,เกี, ยวข้ องกับทรั พย์ สินที,ซือ( ขายถูกระงับ
ยกเลิก หรื อเพิกถอน
(ณ) ในการก่อสร้ างและประกอบกิจการที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สินที,
จะซื (อขายของผู้ขายผู้ขายได้ คํานึงถึงและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ที,เกี,ยวข้ องกับสิ,งแวดล้ อมและไม่มีข้อร้ องเรี ยนใดๆ เกี,ยวกับ
การไม่ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายที, เ กี, ย วข้ อ งกับ สิ,ง แวดล้ อ มจาก
หน่วยงานที,เกี, ยวข้ อ งหรื อจากบุคคลทั,ว ไปที,ยังไม่ได้ รับการ
แก้ ไข
(ด) ผู้ขายมิได้ ดําเนินการใดๆ ซึ,งอาจส่งผลให้ การประกอบกิจการ
ที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที,จะซื (อขายมีลกั ษณะที,ขดั หรื อแย้ งกับ
กฎหมายที,เกี,ยวข้ องกับสิง, แวดล้ อม
(ต) ผู้ข ายไม่ไ ด้ เ ข้ า ทํา สัญ ญาหรื อข้ อ ตกลงในลัก ษณะใดๆ กับ
บุคคลภายนอกที,สง่ ผลให้ บคุ คลภายนอกดังกล่าวมีสทิ ธิดีกว่า
กองทุนรวมในการเข้ าทําและปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี (
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แผนผังแสดงตําแหน่ งภาระจํายอมของโรงแรมไอบิส พัทยา

3.6.2 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ า
ผู้ให้ เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สนิ ที,เช่า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม”
หรื อ “ผู้ให้ เช่ า”)
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)
(ก) โรงแรมไอบิส พัทยา ซึง, รวมทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี (
(1) ที, ดิ น โฉนดเลขที, 174205 182494 19070 19071
19072 19073 และ 19074 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรีเนื (อที,รวมประมาณ 2 ไร่ 2งาน 34.3
ตารางวาซึ,งเป็ นที,ตัง( ของโรงแรมไอบิส พัทยา รวมถึ ง
ส่ ว น ควบ ของ ที, ดิ น แต่ ไ ม่ ร วมเ สา สาย และท่ อ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ที, อ ยู่ ใ น แ น ว ภ า ร ะ จํ า ย อ ม ข อ ง
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมไอบิส พัทยา
(2) อาคาร สิ,งปลูกสร้ างทัง( หมด พร้ อมทัง( สาธารณูปโภค
งานระบบอุปกรณ์และสิ,งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ,ง
เป็ นส่วนควบของอาคารสิง, ปลูกสร้ าง
(3) เฟอร์ นิเจอร์ เครื, องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึง, ได้ ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E)
(ข) โรงแรมไอบิส ป่ าตองซึง, รวมทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี (
(1) ที,ดินโฉนดเลขที, 521 ตําบลป่ าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัด
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คํานิยาม

ภูเก็ต เนื (อทีร, วมประมาณ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตาราง
วา ซึ,ง เป็ นที, ตัง( ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง รวมถึง ส่ว น
ควบของที,ดิน
(2) อาคาร สิ,งปลูกสร้ างทัง( หมด พร้ อมทัง( สาธารณูปโภค
งานระบบอุปกรณ์และสิ,งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ,ง
เป็ นส่วนควบของอาคารสิง, ปลูกสร้ าง
(3) เฟอร์ นิเจอร์ เครื, องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึง, ได้ ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรม (FF&E)
ในสัญญาเช่า
“ทรั พ ย์ สิน ที, เ ช่ า ” หมายความรวมถึ ง โรงแรมไอบิ ส พัท ยาและ
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง ทังสองแห่
(
ง เว้ นแต่ในกรณีที,บริ บทจะกล่าวถึง
โรงแรมใดโรงแรมหนึง, โดยเฉพาะเจาะจง
อย่างไรก็ ดี เป็ นที,เข้ าใจตรงกันว่าหากมีการลดจํานวนทรัพย์สินที,
เช่าลงไม่วา่ จะเป็ นเพราะสาเหตุใดให้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินต่อไปโดยผู้
เช่าและผู้ให้ เช่าจะยังคงมีหน้ าที,ตามสัญญาเช่าต่อไปเฉพาะในส่วน
ของโรงแรมที,ยงั เหลืออยู่ ทังนี
( ( ไม่เป็ นการจํากัดสิทธิของคู่สญ
ั ญาใน
การเรี ย กค่ า เสี ย หายใดๆ ที, เ กิ ด ขึ น( ในส่ว นของโรงแรมที, ไ ม่ เ ป็ น
ทรัพย์สนิ ที,เช่าอีกต่อไป

ระยะเวลาการเช่าและการต่ออายุ
สัญญาเช่า

“เหตุสดุ วิสยั ” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ (นก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็
ดี เป็ นเหตุที,ไม่อาจป้องกันได้ ซึ,งคู่สญ
ั ญาที,ได้ รับผลกระทบไม่อาจ
ควบคุมได้ แม้ จะได้ จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน(
ให้ ส ัญ ญาเช่ า มี ร ะยะเวลา 3 ปี โดยคู่ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายมี สิ ท ธิ
(Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ารวม 5 ครัง( โดยทําเป็ นหนังสือ
บอกกล่าวแก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ,งอย่างน้ อย 60 วันล่วงหน้ าก่อน
สิ (นสุดระยะเวลาเช่าตามสัญญา โดยครัง( ที, 1 ถึงครัง( ที, 4 จะมีสิทธิ
ต่ออายุคราวละ 3 ปี และในครัง( ที, 5 จะมีสิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาอีกไม่
เกิน 4 เดือนสําหรั บทรัพย์ สินที,เช่าแต่ละแห่ง เพื,อให้ สญ
ั ญาเช่านี (
สิ (นสุดในวันเดียวกันกับสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและ
ผู้บริ หารทรัพย์สิน โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายสามารถใช้ สิทธิ เรี ยกให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ,งต่ออายุสญ
ั ญาได้ ตราบเท่าที,คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที,
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ ไม่ได้ กระทําผิดสัญญาฉบับนี (ในสาระสําคัญ
ทังนี
( ( หากคูส่ ญ
ั ญามีการใช้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาแล้ ว 4 ครัง( คู่สญ
ั ญา
มี สิ ท ธิ ที, จ ะเข้ า เจรจาเกี, ย วกับ การต่อ อายุส ัญ ญาเช่ า ออกไปอี ก
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ค่าเสียหายจากการไม่ตอ่ อายุ
สัญญาเช่า

ค่าเช่า

นอกเหนือ จากที,กํา หนดไว้ ข้ างต้ น ภายในวัน ที, 31 มีนาคม พ.ศ.
2570 ทัง( นี ( ขัน( ตอนการตัด สิน ใจเข้ า ทํ า สัญ ญาโดยกองทุน รวม
หลัง จากที, คู่ส ัญ ญามี ก ารใช้ สิ ท ธิ ต่ อ อายุส ัญ ญาแล้ ว 4 ครั ง( จะ
เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที,เกี,ยวข้ อง ณ
เวลานัน(
(ก) ในกรณีที,กองทุนรวมใช้ สิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าและผู้เช่าปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ว่าในส่วนของ
โรงแรมใดโรงแรมหนึ,งหรื อ ทัง( สองโรงแรม โดยกองทุน รวม
ไม่ได้ กระทําผิดสัญ ญาฉบับนีใ( นสาระสําคัญ กองทุนรวมมี
สิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ ดงั ต่อไปนี (
(1) หากการปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว เกิดขึ (น
ก่อนวันที,ครบ 4 ปี นับแต่วนั ที,สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับ
ผู้เช่าจะต้ องชําระค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวมเท่ากับค่า
เช่ า ในส่ว นของโรงแรมนัน( ๆ นับ แต่วัน ที, ส ัญ ญาเช่ า ที,
บังคับใช้ ในขณะนันสิ
( (นสุดลง จนถึงวันที,ครบ 4 ปี นับแต่
วันที,สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับในอัตราค่าเช่าขันตํ
( ,าที,ผ้ ู
เช่าได้ ป ระกันให้ แก่กองทุนรวมโดยผู้เ ช่าจะต้ องชํ าระ
ค่าเสียหายตามข้ อนี (ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที,สญ
ั ญาเช่าที,บงั คับใช้ ในขณะนันสิ
( (นสุดลง
(2) หากการปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว เกิดขึ (น
หลัง วันที, วันที, ครบ 4 ปี นับ แต่วันที,ส ัญญาเช่ ามีผ ลใช้
บังคับ ให้ สญ
ั ญาเช่าที,บงั คับใช้ ในขณะนันดํ
( าเนินต่อไป
จนสิ (นอายุสญ
ั ญา โดยผู้เช่าไม่จําต้ องชําระค่าเสียหาย
ใดๆ ให้ แก่กองทุนรวม
(ข) ในกรณีที,ผ้ เู ช่าใช้ สทิ ธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและ
กองทุนรวมปฏิเ สธการต่อ อายุส ัญญาเช่าไม่ว่า ในส่ว นของ
โรงแรมใดโรงแรมหนึ, ง หรื อ ทัง( สองโรงแรมโดยผู้เ ช่ า ไม่ ไ ด้
กระทํ า ผิ ด สัญ ญาฉบับ นี ใ( นสาระสํ า คัญ ผู้เ ช่ า มี สิ ท ธิ เ รี ย ก
ค่า เสี ย หายจากกองทุน รวมได้ ซึ, ง รวมถึ ง แต่ไ ม่ จํ า กัด เพี ย ง
ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที,ต้องจ่ายเมื,อเลิกสัญญาจ้ าง
งาน (HR Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญา
จ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ ห ารทรั พย์ สิน รวมทัง(
ความเสียหายอื,นๆ ที,เกิดขึ (นจริ งที,ผ้ เู ช่าต้ องชําระ
ค่าเช่าแบ่งเป็ นค่าเช่าคงที,และค่าเช่าแปรผันดังนี (
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(ก) ค่ าเช่ าคงที" (Fixed Rent)
ผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าคงที,ในอัตรารวม 72,500,000 บาท
ต่อปี โดยแบ่งชําระเป็ นรายเดือนแยกตามทรัพย์สนิ ดังนี (
เดือน
ค่ าเช่ าคงที" ค่ าเช่ าคงที" รวม (บาท)
สําหรับ
สําหรับ
โรงแรมไอ โรงแรม ไอ
บิส พัทยา บิส ป่ าตอง
(บาท)
(บาท)
มกราคม
3,656,000
6,401,000 10,057,000
กุมภาพันธ์
3,656,000
6,401,000 10,057,000
มีนาคม
3,656,000
6,401,000 10,057,000
เมษายน
2,223,000
1,432,000
3,655,000
พฤษภาคม
2,223,000
1,432,000
3,655,000
มิถนุ ายน
2,223,000
1,432,000
3,655,000
กรกฎาคม
1,473,000
838,000
2,311,000
สิงหาคม
1,473,000
838,000
2,311,000
กันยายน
1,473,000
838,000
2,311,000
ตุลาคม
3,898,000
4,245,000
8,143,000
พฤศจิกายน 3,898,000
4,246,000
8,144,000
ธันวาคม
3,898,000
4,246,000
8,144,000
รวม
33,750,000 38,750,000 72,500,000
ผู้เช่าจะต้ องชําระค่าเช่าคงที,เป็ นรายเดือนภายในวันสิ (นเดือน
ของเดื อ นถัด ไป ยกเว้ น สํา หรั บเดื อนแรกที, ส ัญญาเช่า มี ผ ล
บังคับใช้ โดยถ้ าสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ ในวันที, 1 ให้ ผ้ เู ช่า
ชํ าระค่าเช่าของเดื อนแรกทัน ทีใ นวัน แรกที, สญ
ั ญาเช่า มีผ ล
บังคับใช้ แต่ในกรณีสญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ หลังจากวันที, 1
เป็ นต้ นไป ให้ ผ้ ูเช่าชํ าระ (ก) ค่าเช่าคงที,ของเดือนแรกตาม
สัดส่วนคิดเป็ นรายวัน และ (ข) ค่าเช่าคงที,ของเดือนถัดไปเต็ม
เดือน ในวันแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทังนี
( (อัตราค่าเช่า
รายวันของเดือนแรกจะเท่ากับค่าเช่าคงที,รายเดือนของเดือน
นันหารด้
(
วยจํานวนวันของเดือนนัน(
ในการชําระค่าเช่าคงที,ในเดือนใดเดือนหนึง, ผู้เช่าอาจชําระค่า
เช่าคงที,ให้ แก่กองทุนรวมในจํานวนที,น้อยกว่าค่าเช่าคงที,ราย
เดือนและไม่ถือเป็ นการผิดนัดชําระหนี ( (ยกเว้ นการชําระค่า
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เช่างวดแรก ณ วันแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ) อย่างไรก็ดี
หากภายใน 45 วันหลังจากวันสิ (นเดือน ผู้เช่าไม่สามารถชําระ
ค่าเช่าส่วนที,ชําระไม่ครบในเดือนก่อนได้ จะถือว่าผู้เช่าผิดนัด
ชําระหนี ( โดยในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจใช้ สิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าได้ หรื อกําหนดให้ ผ้ ูเช่าชําระดอกเบี (ยในอัตราร้ อย
ละ 7.5 ต่อปี บนจํานวนค่าเช่าที,ผิดนัดชําระหนี (จนกว่ากองทุน
รวมจะได้ รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้ วน
ทัง( นี ( ค่ า เช่ า คงที, ใ นจํ า นวนที, ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ รั บ ชํ า ระใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้ ถือเป็ นค่าเช่าคงที,ค้างชําระ (Accrued
Fixed Rent Amount) และให้ ผ้ เู ช่าชําระค่าเช่าคงที,ดงั กล่าว
คืนให้ แก่กองทุนรวม ซึ,งกองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าตามลําดับ
ดังต่อไปนี (
ก. ค่าเช่าค้ างชําระ (Accrued Fixed Rent Amount)
ข. ค่าเช่าคงที,ตามจํานวนที,กําหนดในสัญญา
(ข) ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ผู้เช่าตกลงที,จะชําระค่าเช่าแปรผันทุกไตรมาสโดยคํานวณ
ดังนี (
ค่ าเช่ าแปรผันของแต่ ละไตรมาส = [ก x (ข – ค – ง – จ)] – ค่ า
เช่ าแปรผันที"ผ้ ูเช่ าพึงชําระนั บแต่ ต้นปี ปฏิทินจนถึงวันสิน- ไตร
มาสก่ อนหน้ า (Year-to-Date Variable Rent)
โดยที,
ก = อัต ราร้ อยละของค่ า เช่ า แปรผัน ในอัต ราร้ อยละ
90.00
ข = รายได้ รวมจากการประกอบกิ จการโรงแรมไอบิส
พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตอง นับแต่ต้นปี ปฏิทิน
(รายได้ จากการเช่า ห้ อ งพัก ค่าบริ การและรายได้
จากการดําเนินงานอื,นๆ ไม่รวมดอกเบี (ยรับ) และ/
หรื อค่าสินไหมประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงักที,ได้ รั บ
จากบริ ษัทประกันนับแต่ต้นปี ปฏิทิน ตามที,ปรากฏ
ในงบการเงินของผู้เช่า
ค = ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการบริ หารโรงแรมนับแต่ต้นปี
ปฏิทินซึง, ไม่รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี (ยตามที,ปรากฏใน
งบการเงินของผู้เช่า ดังเช่นค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี (
(1) ต้ น ทุน รวมจากการประกอบกิ จ การโรงแรม
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(เช่ น ค่ า รั ก ษาความปลอดภัย ค่ า ทํ า ความ
สะอาด และต้ นทุนจากการดําเนินงานอื,นๆ)
(2) ค่าใช้ จ่ายรวมในการขายและบริ หารจากการ
ประกอบกิ จ การโรงแรม (เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที,
ชําระให้ ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ )
(3) ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมการดํ า เนิ น งานอื, น จากการ
ประกอบกิ จ การโรงแรม (เช่ น ภาษี โรงเรื อน
ค่าธรรมเนียมประกันภัยใดๆ ค่าสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน (ตามที, ผ้ ูเ ช่ า เห็ น สมควร)
ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา และค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินการอื,นๆ)
ง = ร้ อยละ 4 ของรายได้ รวมทังหมดนั
(
บแต่ต้นปี ปฏิทิน
(หรื อร้ อยละ 4 ของ ข) ซึง, ผู้เช่าสํารองไว้ เพื,อเป็ นทุน
สํารองค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม (Maintenance
Capital Expenditure) การปรับปรุ งภาพลักษณ์
(Renovation Capital Expenditure) และการ
จัดซื (อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตราและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ (FF&E)
จ = ค่ า เช่ า คงที, ต ามที, กํ า หนดในสัญ ญา (Accrual
Basis) นับแต่ต้นปี ปฏิทิน
ทังนี
( ( ในกรณีที,คา่ เช่าแปรผันที,คํานวณได้ จากสูตรข้ างต้ นมีคา่ ติดลบ
ให้ ถื อ ว่า ผู้เ ช่ า ไม่ต้ อ งชํ า ระค่า เช่ า แปรผัน ในงวดนัน( ๆ และให้ นํ า
จํานวนดังกล่าวไปหักออกจากค่าเช่าที,จะต้ องชําระในงวดถัดไป
ทังนี
( ( ผู้เช่าจะต้ องชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับแต่ละไตรมาสภายใน
วันสิ (นเดือนของเดือนถัดไปหลังจากสิ (นสุดแต่ละไตรมาส
ในการชําระค่าเช่าแปรผันในไตรมาสใดไตรมาสหนึง, ผู้เช่าอาจชําระ
ค่าเช่าแปรผันให้ แก่กองทุนรวมในจํานวนที,น้อยกว่าค่าเช่าแปรผัน
ของไตรมาสนันและไม่
(
ถือเป็ นการผิดนัดชําระหนี ( อย่างไรก็ดี หาก
ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ (นไตรมาส ผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่า
ส่วนที,ชําระไม่ครบในสิ (นไตรมาสก่อนได้ จะถือว่าผู้เช่าผิดนัดชําระ
หนี ( โดยในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมอาจใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่า
ได้ หรื อกําหนดให้ ผ้ เู ช่าชําระดอกเบี (ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี บน
จํานวนค่าเช่าที,ผิดนัดชําระหนีจ( นกว่ากองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่า
ดังกล่าวครบถ้ วน
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ในรอบปี บัญชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที
(
,ผ้ เู ช่าได้ ชําระ
ให้ แก่กองทุนรวมมีจํานวนแตกต่างไปจากค่าเช่าแปรผันซึง, ผู้เช่าควร
จะชํ า ระตามผลลัพ ธ์ ที, ไ ด้ จ ากการคํ า นวณตามสูต รคํ า นวณข้ า ง
ต้ น แบบรายปี โดยใช้ ข้ อมูลทางการเงิ น ของผู้เช่ าที, ปรากฏในงบ
การเงิ นประจํ าปี ที,ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ที,ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิดงั นี (
(1) หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที
(
,ผ้ เู ช่าได้ ชําระให้ แก่กองทุน
รวมมี จํ า นวนมากกว่า ค่า เช่ า แปรผัน ซึ,ง ผู้เ ช่ า ควรจะชํ า ระ
กองทุนรวมตกลงนําเงินส่วนต่างดังกล่าวไปหักกลบกันกับค่า
เช่าที,ผ้ เู ช่าจะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป หรื อ
(2) หากผู้เช่าจําต้ องชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมเพิ,มเติม ให้ ผ้ ู
เช่าชําระเงินดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมพร้ อมกันกับค่าเช่าที,ผ้ ู
เช่าจะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป
คู่ส ัญ ญาเข้ า ใจตรงกัน ว่า ทุน สํา รองค่า บํา รุ ง รั กษาและซ่อ มแซม
(Maintenance Capital Expenditure) การปรับปรุ งภาพลักษณ์
(Renovation Capital Expenditure) และการจัด ซื อ( จัด หา
เฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์ ต่างๆ (FF&E) ที,ระบุ
ใน ง. ข้ างต้ นนัน( เป็ นกรรมสิทธิLของผู้เช่า

การเลื,อนการชําระค่าเช่าอัน
เนื,องมาจากเหตุสดุ วิสยั

ทังนี
( ( ในกรณีที,มีการลดจํานวนทรัพย์สินที,เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจาก
การที,ทรัพย์สินที,เช่าเสียหายทังหมดหรื
(
ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss)
การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที,เช่าการที,ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันให้ โรงแรม
ใดโรงแรมหนึ,งไม่เป็ นทรั พย์สินที,เช่าอีกต่อไปหรื อสาเหตุอื,นใด ผู้เช่าจะ
ยังคงมีหน้ าที,ชําระค่าเช่าเฉพาะในส่วนของโรงแรมที,ยงั เหลืออยู่
ในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง, ดังต่อไปนี ( กองทุนรวมจะแจ้ ง
ให้ ผ้ รู ับประโยชน์ทราบและกองทุนรวมยินยอมให้ เลื,อนการชําระค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไป จนกว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวจะสิ (นสุด
ลงและการชําระค่าเช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ ูเช่าและไม่
ส่งผลกระทบต่อหน้ าที,ในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
1. เกิ ด เหตุสุด วิ สัย ที, มี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ที, เ ช่ า โดยตรงหรื อ
บริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที,ตัง( ของทรัพย์สินที,เช่า เช่น อัคคีภัย
นํ (าท่วม แผ่นดินไหว ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดย
ผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้ รายได้ เฉลี,ยต่อห้ อง (REVPAR
(Revenue Per Available Room)) ของโรงแรมไอบิส พัทยา
หรื อ โรงแรมไอบิส ป่ าตองในช่ว งระยะเวลาดัง กล่ า ว ตํ, า กว่ า
รายได้ เ ฉลี, ย ต่ อ ห้ อ งสํ า หรั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของโรงแรมนั น( ๆ
ของในปี ก่อนหน้ าเท่ากับ หรือมากกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่
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ถึงร้ อยละ 50
2. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี, ย ต่ อ ห้ อ ง (REVPAR (Revenue Per
Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ
โรงแรมไอบิส พัทยา หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตอง ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
นันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่
ถึงร้ อยละ 50 และ
ข. รายได้ เ ฉลี, ย ต่ อ ห้ อ งของโรงแรมและรี ส อร์ ต กลุ่ม การ
แข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
และรี ส อร์ ต กลุ่ม ดัง กล่ า วในปี ก่ อ นหน้ าเท่ า กั บ หรื อ
มากกว่าร้ อยละ 15 (ถ้ ามี)
3. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่า งมี นัย สํา คัญ และทํ า ให้ ร ายได้ เ ฉลี,ย ต่อ ห้ อ ง (REVPAR
(Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของ โรงแรมไอบิส พัทยา หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตอง ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
(
ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ
50 และคู่ส ัญ ญาไม่ ส ามารถหารายได้ เ ฉลี, ย ต่ อ ห้ องของ
โรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทยหรื อ ข้ อ มูล ที, เ ป็ นมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ หรื อ
อัตราส่วนอื,นใดที,สามารถหาได้ จากธุรกิจโรงแรมทัว, ไปมาเป็ น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้
4. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี, ย ต่ อ ห้ อ ง (REVPAR (Revenue Per
Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ
โรงแรมไอบิส พัทยา หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตอง ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
นันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50 และ
ข. รายได้ เ ฉลี, ย ต่ อ ห้ อ งของโรงแรมและรี ส อร์ ต กลุ่ม การ
แข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
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การชําระค่าเช่าที,มกี ารเลือ, นชําระ
ออกไป

การยกเว้ นค่าเช่าอันเนื,องมาจาก
เหตุสดุ วิสยั

และรี สอร์ ตกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้ าไม่ถึงร้ อยละ 30
(ถ้ ามี)
ทังนี
( ( ผู้เช่าจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลีย, ต่อ
ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที, อ ยู่ใ นกลุ่ม การแข่ ง ขัน ที, มี ม าตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยเพื,อประโยชน์ ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุ
สุดวิสยั เกิดขึ (นหรื อไม่ โดยในกรณีที,ไม่สามารถหารายได้ เฉลีย, ต่อห้ อง
ของโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกัน
ในประเทศไทยได้ คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกันในการใช้ ข้อมูลที,เป็ น
มาตรฐาน หลัก เกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื,น ใดที, สามารถหาได้ จาก
ธุรกิจโรงแรมทัว, ไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึง, หาก
คู่สญ
ั ญาไม่ส ามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ เฉลี,ยของ
โรงแรมไอบิส พัทยา หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตองเป็ นหลัก และในกรณี
ที,ค่สู ญ
ั ญากําหนดโรงแรมในกลุม่ การแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกัน
ในประเทศไทยมากกว่าหนึง, แห่ง ให้ คํานวณรายได้ เฉลีย, ต่อห้ องของ
กลุม่ การแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลี,ย (Simple Average) ของรายได้
เฉลีย, ต่อห้ องของแต่ละโรงแรม
ในกรณีที,มีการเลื,อนการชําระค่าเช่าออกไปให้ นําเงินที,ผ้ ูเช่าชําระ
ให้ แก่กองทุนรวมในครัง( ถัดไปมาชําระหนี (ค่าเช่าตามลําดับดังนี (
ก. ค่าเช่าคงที,ที,ได้ มีการเลือ, นชําระออกไป
ข. ค่าเช่าคงที,ที,พงึ ชําระในรอบนันๆ
(
ค. ค่าเช่าแปรผันที,ได้ มีการเลือ, นชําระออกไป (ถ้ ามี)
ง. ค่าเช่าแปรผันที,พงึ ชําระในรอบนันๆ
( (ถ้ ามี)
ในกรณี ที,เกิ ดเหตุการณ์ ใดเหตุก ารณ์ หนึ,งดังต่อไปนี ( กองทุนรวม
จะแจ้ งให้ ผ้ รู ับประโยชน์ทราบและกองทุนรวมยินยอมยกเว้ นค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่า โดยผู้เช่าไม่จําต้ องชําระค่าเช่า
ของช่ ว งระยะเวลานัน( ทัง( นี เ( ฉพาะในส่ ว นของโรงแรมที, ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
1. เกิ ด เหตุสุด วิ ส ัย ที, มี ผลกระทบต่อ ทรั พ ย์ สิน ที, เ ช่ า โดยตรงหรื อ
บริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที,ตงของทรั
ั(
พย์สินที,เช่า เช่น อัคคีภยั
นํ (าท่วม แผ่นดินไหว ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้
เช่าอย่างมีนัยสําคัญและทําให้ รายได้ เฉลี,ยต่อห้ อง (REVPAR
(Revenue Per Available Room)) ของโรงแรมไอบิส พัทยา
หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตองในช่ว งระยะเวลาดังกล่า ว ตํ, ากว่า
รายได้ เฉลี,ยต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
( ของ
ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50
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2. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี, ย ต่ อ ห้ อ ง (REVPAR (Revenue Per
Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ
โรงแรมไอบิส พัทยา หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตอง ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
นันๆ
( ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50 และ
ข. รายได้ เ ฉลี, ย ต่ อ ห้ อ งของโรงแรมและรี ส อร์ ต กลุ่ม การ
แข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
และรี ส อร์ ต กลุ่ม ดัง กล่ า วในปี ก่ อ นหน้ าเท่ า กั บ หรื อ
มากกว่าร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
3. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง, ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่า
อย่า งมี นัย สํา คัญ และทํ า ให้ ร ายได้ เ ฉลี,ย ต่อ ห้ อ ง (REVPAR
(Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของ โรงแรมไอบิส พัทยา หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตอง ลดลงตํ,า
กว่ารายได้ เฉลีย, ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ
(
ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50 และคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถหารายได้ เฉลี,ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่ม
การแข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยหรื อข้ อมูลที,
เป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื,นใดที,สามารถหา
ได้ จากธุรกิจโรงแรมทัว, ไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แทนได้
ทังนี
( ( ผู้เช่าจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลี,ย
ต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ในกลุม่ การแข่งขันที,มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยเพื,อประโยชน์ ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุ
สุดวิสยั เกิ ดขึ (นหรื อไม่ โดยในกรณีที,ไม่สามารถหารายได้ เฉลี,ยต่อ
ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที,อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที,มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยได้ คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกันในการใช้ ข้อมูล
ที,เป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื,นใดที,สามารถหาได้
จากธุรกิจโรงแรมทัว, ไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ,ง
หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ เฉลี,ย
ของโรงแรมไอบิส พัทยา หรื อโรงแรมไอบิส ป่ าตองเป็ นหลักและใน
กรณี ที, คู่สญ
ั ญากํ าหนดโรงแรมในกลุ่มการแข่งขันที, มี มาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหนึง, แห่ง ให้ คํานวณรายได้ เฉลี,ยต่อ
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โรงแรมและรี สอร์ ตที,อยูใ่ นกลุม่ การ
แข่งขันที,มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทย (Local Competitive
Set)

การประกันรายได้ คา่ เช่าให้ แก่
กองทุนรวม

ห้ องของกลุ่มการแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลี,ย (Simple Average)
ของรายได้ เฉลีย, ต่อห้ องของแต่ละโรงแรม
อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่ายังคงมีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงิน
สํารองเพื, อเป็ นทุนสํารองค่าบํารุ งรั กษาและซ่อมแซม การปรั บปรุ ง
ภาพลักษณ์ และการจัดซื (อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตราและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในขณะเกิดเหตุสดุ วิสยั ข้ างต้ น ผู้เช่ายังคงมีหน้ าที,ในการ
จ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในจํ านวนที,ไม่มากไปกว่ากํ าไรจากการ
ดําเนินงานหลังจากหักเงินสํารองเพื,อเป็ นทุนสํารองค่าบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซม การปรั บปรุ งภาพลักษณ์ และการจัดซือ( จัดหาเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์ ต่างๆ ดังกล่าว ตราบเท่าที,การชําระ
ค่าเช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ ูเช่า และไม่ส่งผลกระทบต่อ
หน้ าที,ในการดูแลรักษาทรั พย์ สินตามสัญญาเช่าโดยในกรณีนีใ( ห้ ถือ
เป็ นการลดค่าเช่าโดยกองทุนรวม
ให้ หมายถึง โรงแรมและรี สอร์ ตที,อยูใ่ นกลุม่ การแข่งขันที,มีมาตรฐาน
เดียวกันในจังหวัดเดียวกันในประเทศไทยของโรงแรมไอบิส พัทยา
และโรงแรมไอบิส ป่ าตองแต่ละโรงแรมตามที,ค่สู ญ
ั ญาอาจกําหนด
หรื อตกลงกันขึ (นในแต่ละปี ภายหลังจากวันแรกที,สญ
ั ญาเช่ามีผล
บังคับใช้ ทัง( นีก( องทุนรวมขอสงวนสิทธิL ในการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
โรงแรมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทุกครั ง( ที,มีการตกลงกัน
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาหรื อทุกครัง( ที,ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลีย, นแปลง
ผู้เช่าตกลงที,จะรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าที,กองทุนรวมจะได้ รับ
เป็ นจํานวน ดังต่อไปนี (
(ก) ตังแต่
( วนั ที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที, 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 เป็ นจํานวน 83.701 ล้ านบาท หากสัญญาเช่ามีผลใช้
บัง คั บ ภายหลัง จากวั น ที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงิ น
รับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน
(ข) พ.ศ. 2557
เป็ นจํานวน 111.5 ล้ านบาท
(ค) พ.ศ. 2558
เป็ นจํานวน 111.5 ล้ านบาท
(ง) พ.ศ. 2559
เป็ นจํานวน 111.5 ล้ านบาท
(จ) ตังแต่
( วนั ที, 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันครบรอบสี,ปีนับแต่
วันที,สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับ เป็ นจํานวนเท่ากับ 111.5 ล้ าน
บาท หักด้ วยจํานวนเงินตามข้ อ (ก)
- 63 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ทังนี
( ( ในกรณีที,มีการลดจํานวนทรัพย์สนิ ที,เช่าลงไม่วา่ จะมีสาเหตุมา
จากการที, ท รั พ ย์ สิน ที, เ ช่ า เสีย หายทัง( หมดหรื อ อย่า งมี นัย สํ า คัญ
(Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที,เช่าหรื อการที,
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันให้ โรงแรมใดโรงแรมหนึ,งไม่เป็ นทรัพย์สินที,เช่าอีก
ต่อไป วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนของโรงแรมนันๆ
( ตาม
ตัวอย่างดังนี (
ตัวอย่างการคํานวนค่าเช่า
ระยะเวลา

วงเงิน
รับประกัน
สําหรับ
โรงแรมไอ
บิส พัทยา
(บาท)
ตัง- แต่ วันที" 1 38,967,000
เมษายน
พ.ศ. 2556
ถึงวันที" 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2556(1)
พ.ศ. 2557 51,910,000
พ.ศ. 2558 51,910,000
พ.ศ. 2559 51,910,000
ตัง- แต่ วันที" 1 12,942,000
มกราคม
พ.ศ. 2560
จนถึงวันที"
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560(2)

วงเงิน
รับประกัน
สําหรับ
โรงแรม ไอ
บิส ป่ าตอง
(บาท)
44,734,000

รวม
(บาท)

83,701,000

59,590,000 111,500,000
59,590,000 111,500,000
59,590,000 111,500,000
14,857,000 27,799,000

หมายเหตุ:
(1) หากสัญญาเช่ามีผลใช้ บังคับภายหลังจากวันที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556
วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน
(2) หากสัญญาเช่ามีผลใช้ บังคับภายหลังจากวันที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556
วงเงินรับประกันจะเพิ,มขึ (นตามสัดส่วนรายวัน

ในทุกๆ สิ (นปี บัญชีใดๆ หากผลรวมของค่าเช่าคงที,และค่าเช่าแปร
ผันที,ผ้ ูเช่าได้ ชําระไว้ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม
ตํ,ากว่าจํานวนรายได้ ขนตํ
ั ( ,าตามที,ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นไม่ว่าจะมีเหตุมา
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สิทธิของผู้เช่า

จากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื,นใด ผู้เช่าตกลงที,จะรับผิดชอบในส่วนต่าง
ระหว่างรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,ากับรายได้ ค่าเช่าที,ผ้ เู ช่าชําระจริ งให้ แก่
กองทุนรวม (“ส่ วนต่ างรายได้ ค่ าเช่ าขัน- ตํ"า”) โดยผู้เช่ าจะต้ อ ง
ชําระส่วนต่างรายได้ คา่ เช่าขันตํ
( ,าของปี นันให้
( แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ภายใน 45
วันหลังจากสิ (นปี บัญชี
ในกรณีที,ผ้ เู ช่าไม่สามารถชําระส่วนต่างรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าได้ ไม่ว่า
ด้ วยเหตุใดๆ ผู้เช่าจะต้ องขอรับการสนับสนุนด้ านการเงินจากผู้ถือ
หุ้นของผู้เช่า (ERAWAN) เพื,อนํามาชําระส่วนต่างรายได้ ค่าเช่าขัน(
ตํ,าดังกล่าว
(ก) ผูเ้ ช่ามีสิทธิ ในการครอบครองและใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ที,เช่า
ตามรายละเอี ย ดที, กํ า หนดในสั ญ ญาฉบั บ นี แ( ละตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า
(ข) ผู้เ ช่ า มี สิ ท ธิ ใ นการก่ อ สร้ างสิ,ง ปลูก สร้ างหรื อ ส่ว นควบใดๆ
ดัด แปลงหรื อ เปลี, ย นแปลงสาระสํ า คัญ ของทรั พ ย์ ที, เ ช่ า
ทังหมดหรื
(
อบางส่วน เพื,อให้ สอดคล้ องกับการหาประโยชน์
หรื อดําเนินการอื,นใดเพื,อประกอบธุรกิจโรงแรมหรื อเพื,อการ
พาณิ ช ยกรรม โดยในกรณี ที, ก ารก่ อ สร้ าง ดั ด แปลงหรื อ
เปลี, ย นแปลงดั ง กล่ า วจะต้ องได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
หน่วยงานราชการที,เกี,ยวข้ อง ผู้เช่าจะต้ องได้ รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทุนรวมด้ วย ทังนี
( ( กองทุนรวม
จะพิ จ ารณาให้ หรื อ ไม่ ใ ห้ ความยิ น ยอมดั ง กล่ า วภายใน
ระยะเวลาที,เหมาะสม
ให้ ส่ ว นที, ก่ อ สร้ าง ต่ อ เติ ม แก้ ไข ดัด แปลง สิ, ง ปลูก สร้ าง
ดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิL ของผู้เช่าและเมื,อสัญญาเช่าสิ (นสุดลง
กองทุนรวมตกลงที,จะซือ( และผู้เช่าตกลงที,จะขายทรั พย์ สิน
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี บวก
ด้ วยร้ อยละ 2.5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว* ทังนี
( ( เฉพาะใน
กรณีที,ทรัพย์สินดังกล่าวยังอยู่ในสภาพที,กองทุนรวมสามารถ
นํามาใช้ ประโยชน์ได้ เท่านัน(
ในกรณีที,การก่อสร้ างสิง, ปลูกสร้ างหรื อส่วนควบหรื อการแก้ ไข
ดัด แปลงส่ว นใดๆ ในทรั พ ย์ ที, เ ช่ า ตามความในวรรคก่ อ น
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บคุ คลหรื ออาคารอื,นใด หรื อกระทํา
ผิดกฎหมายที,เกี,ยวข้ อง กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับอื,นใดของ
หน่ ว ยงานราชการที, เ กี, ย วข้ อง ผู้ เช่ า ตกลงรั บ ผิ ด ชดใช้
ค่าเสียหายนันแต่
( เพียงฝ่ ายเดียว
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หน้ าที,ของผู้เช่า

การประกันภัย

(ก) ผู้เช่าตกลงจะไม่ให้ ก้ ูหรื อให้ สินเชื, อใดๆ แก่บุคคลภายนอก
เว้ นแต่ เป็ นการให้ ก้ ูแก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้เช่า (ERAWAN) หรื อแก่
กองทุนรวมที,ผ้ เู ช่าเห็นว่าจะไม่กระทบกับความสามารถของผู้
เช่ า ในการชํ า ระหนี ต( ามสัญ ญาเช่ า เท่ า นัน( โดยในการให้
ความเห็นของผู้เช่าในข้ อนี ( ผู้เช่าจะต้ องใช้ ความระมัดระวัง ดัง,
จะพึงคาดหมายได้ จากวิญŽูชนที,ประกอบกิ จการประเภท
เดียวกัน
(ข) ผู้เช่าจะไม่คํ (าประกันหรื อรับผิดชดใช้ แก่หรื อเพื,อประโยชน์ของ
บุคคลใดๆ เว้ นแต่เป็ นการดําเนินการตามปกติวิสยั ของธุรกิจ
หรื อเมื,อได้ รับอนุญาตจากกองทุนรวม
(ค) ผู้เช่าจะไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สนิ ที,เช่า
(ง) ผู้เ ช่ า ตกลงจะไม่ ทํ า การกู้ ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น หรื อ
บุคคลภายนอก เว้ นแต่เป็ นการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นของผู้เช่า
เท่านัน(
(จ) ผู้เช่าจะจัดให้ มีผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ บริ หารโรงแรมภายใต้ เงื,อนไข
ที,กองทุนรวมยอมรับตลอดระยะเวลาเช่า
(ฉ) ผู้เช่าจะไม่ทําการเปลี,ยนแปลง รายละเอียดวัตถุที,ประสงค์
ของบริ ษัท รวมทังการลดทุ
(
นจดทะเบียน
(ช) ผู้เช่าจะจัดการให้ มีใบอนุญาตต่างๆ ที,จําเป็ นในการบริ หาร
ทรัพย์สนิ ที,เช่า เช่น ใบอนุญาตโรงแรม
(ซ) ผู้เช่าจะไม่นําทรัพย์สินที,เช่าออกให้ เช่าช่วง เว้ นแต่ตามธุรกิจ
ปกติหรื อได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษร
จากผู้ให้ เช่า
(ฌ) หน้ าที,อื,นๆ ที,ระบุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเช่น นําส่งรายงานผลการ
ดําเนินงาน (Management Account) รายเดือนให้ แก่กองทุน
รวมนําส่งงบการเงินรายปี ที,ได้ รับการตรวจสอบให้ แก่กองทุน
รวม ชําระภาษี โรงเรื อนและที,ดินให้ แต่ละปี เป็ นต้ น
ผู้เช่ามีหน้ าที,จัดหาและชําระเบี (ยประกันภัยสําหรับการประกันภัย
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาเช่าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี (
(ก) ประกันวินาศภัย (Property All Risks Insurance)
ในวงเงิ น ประกัน ไม่ ตํ, า กว่ า ต้ นทุน ทดแทน (Replacement
Cost) ไม่รวมค่าที,ดินที,ระบุในรายงานการประเมินที,จดั ทําขึ (น
ฉบับล่าสุด โดยให้ ผ้ ูเช่าผู้ให้ เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สินเป็ นผู้
เอาประกันภัย
ในกรณีที,เงินสินไหมน้ อยกว่า 3 ล้ านบาทให้ ผ้ เู ช่าเป็ นผู้รับค่า
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กรณีที,ทรัพย์สนิ ที,เช่าเสียหายหรือ
ถูกทําลาย

สินไหมจากบริ ษัทประกันโดยตรงเพื,อนํามาซ่อมแซมทรัพย์สิน
และในกรณีที,เงินสินไหมมากกว่าหรื อเท่ากับ 3 ล้ านบาทให้
กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์
(ข) ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption
Insurance)
ในวงเงิ นประกันไม่ตํ,ากว่า EBITDA ที,คาดว่าจะได้ รับจาก
ทรัพย์สนิ ที,เช่าเป็ นระยะเวลา 2 ปี บวกด้ วยค่าใช้ จ่ายคงที,ของ
ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ,งรวมค่าเช่าคงที,ตามสัญญาเช่าด้ วย โดย
ให้ ผ้ ูเช่า ผู้ให้ เช่าและผู้บริ หารทรั พย์ สินเป็ นผู้เอาประกันภัย
และให้ ผ้ เู ช่าเป็ นผู้รับผลประโยชน์
(ค) ประกันความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities
Insurance)
ภายใต้ จํานวนทุนประกัน ข้ อกําหนดและเงื,อนไขที,ผ้ ูเช่าและ
ผู้ให้ เช่า เห็นชอบร่ วมกัน โดยให้ ผ้ ูเช่า ผู้ให้ เ ช่าและผู้บริ หาร
ทรั พ ย์ สิน เป็ นผู้เ อาประกัน ภัย และให้ บุค คลที, ส ามที, ไ ด้ รั บ
ความเสียหายหรื อผู้เช่าเป็ นผู้รับผลประโยชน์
1. ในกรณีที,ทรัพย์สนิ ที,เช่าเสียหายทังหมดหรื
(
ออย่างมีนยั สําคัญ
(Total Loss)
ในกรณี ที, เ กิ ด ความเสีย หายใดๆ และผู้เ ช่ า มี ค วามเห็ น ว่ า
ความเสียหายที,เกิดขึ (นจะส่งผลให้ การดําเนินกิจการโรงแรม
ต่อ ไปนัน( เป็ นการไม่ ส มเหตุส มผลหรื อ ไม่ ส มควร ให้ ถื อ ว่ า
ความเสียหายดังกล่าวเป็ นความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญ
(Total Loss)
เมื,อเกิดความเสียหายแบบ Total Loss เกิดขึ (น กองทุนรวมจะ
ปรึ กษากับผู้เช่าเพื,อร่ วมกันพิจารณาถึงแนวทางแก้ ไขปั ญหา
โดยกองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูเช่าทราบภายใน 60 วันนับ
จากวั น ที, เ กิ ด ความเสี ย หายว่ า กองทุ น รวมประสงค์ ที, จ ะ
ซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที,เสียหายหรื อไม่
(ก) ถ้ ากองทุนรวมตัดสินใจไม่ซ่อม ให้ ถือว่าทรัพย์สินที,ให้
เช่าในส่วนของโรงแรมที,ใช้ การไม่ได้ ไม่เป็ นทรัพย์สินที,
เช่ า อี ก ต่ อ ไป และกองทุน รวมจะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบใน
ค่าเสียหายต่า งๆ ที,อาจเกิ ดขึน( ซึ,ง รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที,ต้องจ่ายเมื,อ
เลิกสัญญาจ้ างงาน (HR Severance Pay) ค่าเสียหาย
ใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างบริ ห ารงานระหว่างผู้เช่ าและ
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ผู้บริ หารทรั พย์ สินรวมทัง( ความเสียหายอื,นๆ ที,เกิ ดขึน(
จริ งที,ผ้ ูเช่าต้ องชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญา
เช่าในส่วนนัน(
(ข) ถ้ ากองทุนรวมตกลงดําเนินการก่อสร้ างอาคารหลังใหม่
ขึ (นหรื อซ่อมแซมอาคารที,เช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวมกองทุนรวมจะต้ อ งเริ, มการก่อ สร้ างหรื อซ่อมแซม
ภายใน 6 เดื อ น นับ แต่วัน ที, ก องทุน ได้ รั บ ใบอนุญ าต
ทังหมดที
(
,เกี,ยวข้ องเพื,อการเริ, มการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซม
ดัง กล่ า วและจะต้ องก่ อ สร้ างหรื อ ซ่ อ มแซมให้ เสร็ จ
ภายใน 2 ปี นับแต่เกิดความเสียหายเพื,อให้ ทรัพย์สินที,
เช่ากลับมามีมาตรฐานอย่างเดิม
(1) กรณี ที,ซ่อมทัง( หมดเพื,อ ให้ ทรั พย์ สินกลับสู่สภาพ
เดิ ม ก่ อ นการเสี ย หาย เช่ น จํ า นวนห้ องและ
มาตรฐานของห้ องเหมือนเดิมให้ ถือว่าสัญญาเช่า
จะยังคงมีผลบังคับใช้
(2) กรณี ที,ซ่อมแล้ วจะทําให้ ทรัพย์ สินไม่กลับมาเป็ น
เหมือนเดิมไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ เช่น จํานวนห้ อง
ลดลงหรื อมาตรฐานของห้ องเปลีย, นไปจากเดิม ให้
ผู้ เช่ า และกองทุ น ตกลงค่ า เช่ า และเงื, อ นไขใน
สัญ ญาเช่ า กั น ใหม่ ทัง( นี ( ภายหลัง จากที, มี ก าร
ซ่อมแซมแล้ วเสร็ จคูส่ ญ
ั ญาจะเจรจาปรับลดค่าเช่า
เพื, อ ชดเชยการขาดประโยชน์ ใ นการใช้ งาน
ทรัพย์สินที,เช่าระหว่างระยะเวลาที,มีการก่อสร้ าง
หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที,เกี,ยวข้ อง
(ค) ทัง( นี เ( นื, อ งจากกองทุน รวมไม่ มี ค วามชํ า นาญในการ
บริ หารการก่อสร้ าง เมื,อต้ องมีการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซม
เกิ ดขึน( กองทุนรวมและบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จํ ากัดจะตกลงร่ วมกันว่า บริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์ จํ ากัด จะเป็ นผู้บริ หารโครงการก่อ สร้ าง
(Project Manager) หรื อไม่ โดยบริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะบริ หารการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซม
ตามงบประมาณการก่อสร้ างที,กองทุนจะกําหนด โดย
กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากถ้ า
ค่า ใช้ จ่ า ยในการซ่อ มสูง กว่า เงิ น สิ น ไหมที, ไ ด้ จ าก All
Risks Insurance (Cost Overrun)
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การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption
Insurance)

(ง) ในกรณีที,เกิด Total Loss และมีการต่ออายุสญ
ั ญาจ้ าง
บริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์ สินออกไป
คู่สญ
ั ญาตกลงว่าคู่สญ
ั ญาจะเจรจาตกลงกันถึงความ
เป็ นไปได้ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วย
2. ในกรณีที,ทรัพย์สินที,เช่าได้ รับความเสียหายบางส่วน (Partial
Loss)
ในกรณีที,อาคารได้ รับความเสียหายบางส่วนจะถือว่ากองทุน
รวมตกลงให้ มีการซ่อมแซมทุกกรณี ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวมโดยบริ ษั ท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จํ า กัด จะเป็ น
ผู้ดํ า เนิน การซ่อ มแซมให้ เ สร็ จ ภายใน 2 ปี นับ แต่เ กิ ด ความ
เสี ย หายทั ง( นี ( ให้ ถื อ ว่ า สั ญ ญาเช่ า ยั ง คงมี ผ ลบั ง คั บ ใช้
เหมือนเดิมด้ วยเงื,อนไขเดิมในช่วงเวลาที,มีการซ่อมแซมโดย
กองทุ น รวมจะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผู้ เดี ย วหากถ้ า
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมสูงกว่าเงินสินไหมที,ได้ จาก All Risks
Insurance (Cost Overrun)
กรณี ที,ซ่อมแล้ วจะทําให้ ทรัพย์สินไม่กลับมาเป็ นเหมือนเดิม
(ไม่ว่า ด้ ว ยสาเหตุใ ดๆ) ให้ คู่ส ัญ ญาตกลงเจรจาเงื, อ นไขใน
สัญญาเช่าใหม่และ/หรื อปรับลดค่าเช่าตามสมควรในส่วนของ
โรงแรมที,เกี, ยวข้ อง ทัง( นี ( ภายหลังจากที,มีการซ่อมแซมแล้ ว
เสร็ จ คู่ส ัญ ญาจะเจรจาปรั บ ลดค่า เช่ า เพื, อ ชดเชยการขาด
ประโยชน์ในการใช้ งานทรัพย์สินที,เช่าระหว่างระยะเวลาที,มี
การซ่อมแซมโรงแรมที,เกี,ยวข้ อง
ในกรณี ที, ท รั พ ย์ สิ น ที, เ ช่ า เสี ย หายทัง( หมดหรื อ อย่ า งมี นัย สํ า คัญ
(Total Loss) หรื อเสียหายบางส่วน (Partial Loss) และกองทุนรวม
ตัดสินใจสร้ างหรื อซ่อมแซม ผู้เช่าจะเป็ นผู้ได้ รับเงินสินไหมทดแทน
ประกันภัยธุ รกิ จ หยุดชะงัก โดยที,ผ้ ูเช่ าจะต้ องนํ าเงิ น ที,ได้ ม าจ่า ย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ตามลําดับดังนี (
1. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ที,เกี,ยวกับทรั พย์สิน ผู้เช่า
และกองทุนรวม
2. ค่ า เช่ า คงที, หัก ด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานต่ า งๆ ที,
เกี,ยวกับกองทุนรวมที,ชําระแล้ วตาม 1.
3. ค่าเช่าแปรผัน
ทังนี
( ( คูส่ ญ
ั ญาตกลงว่าในกรณีนี ( จะไม่ถือว่าผู้เช่าผิดนัดชําระหนี (ค่า
เช่าคงที,หากผู้เช่านําเงิ นที,ได้ มาชํ าระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ตามลําดับ
ข้ างต้ นและมีการชําระค่าเช่าคงที,ลา่ ช้ ากว่ากําหนดชําระปกติ
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การบํารุงรักษา ปรับปรุง
ภาพลักษณ์และ การจัดซื (อจัดหา
เฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึงตรา
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ของทรัพย์สนิ ที,
เช่า

การเวนคืนทรัพย์ที,เช่า

(ก) ผู้ เช่ า มี ห น้ าที, เ กี, ยวกั บ การบํ า รุ งรั ก ษาและซ่ อ มแซม
(Maintenance) การปรับปรุ งภาพลักษณ์ (Renovation) และ
การจัดซื (อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์
ต่างๆ (FF&E) สําหรั บทรั พย์ สินที,เช่า เพื,อให้ การประกอบ
กิจการของทรัพย์สนิ ที,เช่ามีมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่ามาตรฐาน
ในการให้ บริ การธุรกิจของโรงแรม
ทัง( นี ( ให้ เฟอร์ นิ เ จอร์ เครื, อ งมื อ ทรั พ ย์ สิ น ติ ด ตรึ ง ตราและ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ที,ผ้ ูเช่าจัดหามาภายหลัง
วัน ที,ข องสัญ ญาฉบับ นีต( กเป็ นกรรมสิทธิL ข องผู้เ ช่ าและเมื, อ
สัญญาเช่าสิ (นสุดลงกองทุนรวมตกลงที,จะซื (อและผู้เช่าตกลงที,
จะขายทรั พย์ สิน ดัง กล่าวให้ แก่ ก องทุน รวมในราคาเท่า กับ
Book Value บวกด้ วยร้ อยละ 2.5 ของทรัพย์สินดังกล่าว*ทังนี
( (
เฉพาะในกรณีที,ทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังอยูใ่ นสภาพที,กองทุนรวม
สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ เท่านัน(
(ข) ในกรณีที,ผ้ เู ช่ามีความประสงค์ที,จะขายเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึ งตราและอุปกรณ์ ต่างๆ (FF&E) ที,เป็ นกรรมสิทธิL ของ
กองทุนรวม ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
( ( ผู้เช่าจะต้ องนําส่งเงินที,ได้ จากการขาย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมโดยไม่ชกั ช้ า รวมทังจั
( ดหา
เฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์ ต่างๆ (FF&E)
ทดแทนของเดิ ม ที, ข ายไปเพื, อ ไม่ใ ห้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ต้ อ ง
หยุดชะงัก
(ก) ในกรณีที,มีการเวนคืนทรัพย์สินที,เช่าและผู้เช่ามีความเห็นว่า
ความเสียหายที,เกิดขึ (นจะส่งผลให้ การดําเนินกิจการโรงแรม
ต่อไปนันเป็
( นการไม่สมเหตุสมผลหรื อไม่สมควรให้ ถือว่าเป็ น
การเวนคืนในส่วนที,สาํ คัญ
ในกรณีดงั กล่าว ให้ ถือว่าทรัพย์สินที,ให้ เช่าในส่วนของโรงแรม
ที,ใช้ การไม่ได้ ไม่เป็ นทรัพย์สนิ ที,เช่าอีกต่อไป และให้ เงินชดเชย
ที,ได้ รับจากการเวนคืนทัง( หมดตกเป็ นของกองทุนรวม ทัง( นี (
กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที,อาจเกิดขึ (น
ซึง, รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที,
ต้ องจ่ายเมื,อเลิกสัญญาจ้ างงาน (HR Severance Pay)
ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่า
และผู้บริ หารทรัพย์สิน รวมทังความเสี
(
ยหายอื,นๆ ที,ผ้ เู ช่าต้ อง
ชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญาเช่าในส่วนนัน(
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การโอนขายทรัพย์สนิ ที,เช่า

การเลิกสัญญาจ้ างบริ หารงาน

(ข) ในกรณีนอกเหนือจาก (ก) ข้ างต้ น
1. หากการดําเนินงานไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ ให้ สญ
ั ญาเช่า
ยังคงมีผลต่อไปและให้ เงินจากการเวนคืนเป็ นของกองทุน
ทังหมด
(
2. หากการดําเนินงานได้ รับผลกระทบ ให้ ถือว่าสัญญาเช่ายัง
มีผ ลบัง คับ ต่อ ไปทัง( นี เ( ฉพาะทรั พย์ สิน ที,เ ช่ าในส่วนที, ไ ม่
เสียหายและยังอยู่ในสภาพที,สามารถใช้ ประโยชน์ได้ แต่
ให้ กองทุนรวมและผู้เช่าเจรจาเงื,อนไขในสัญญาเช่าใหม่
ภายใน 30 วันนับจากวันที,มีการเวนคืน และกองทุนรวม
จะจัดให้ มีการปรับปรุ งทรัพย์สินที,เช่าให้ เสร็ จภายใน 2 ปี
นับแต่เกิดความเสียหาย โดยในกรณีที,ค่าชดเชยที,ได้ จาก
การเวนคืนไม่เพียงพอกองทุนรวมจะรับผิดชอบส่วนที,ขาด
(ค) หากสามารถพิสจู น์ได้ วา่ เงินชดเชยที,ได้ รับจากการเวนคืนส่วน
ใดส่วนหนึ,งหรื อทังหมด
(
เป็ นเงินที,จ่ายเพื,อชดเชยสําหรับสิ,ง
ปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใดๆ ที,ผ้ เู ช่าสร้ างขึ (นโดยชอบ ให้ ถือว่า
เงิ น ในส่วนดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิL ของผู้เช่ าและให้ ผ้ ูให้ เช่ า
นําส่งเงินดังกล่าวแก่ผ้ เู ช่าภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ที,ผ้ ใู ห้
เช่าได้ รับเงินนัน(
กองทุนรวมจะไม่ทําการขายหรื อโอนทรัพย์สนิ ที,เช่าให้ แก่บคุ คลใดๆ
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าจากผู้เช่า
ทังนี
( ( ผู้ซื (อหรื อผู้รับโอนทรัพย์สนิ ที,เช่าจะต้ องเข้ าทําข้ อตกลงกับผู้เช่า
เพื,อตกลงยินยอมที,จะปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี (ในฐานะผู้ให้ เช่า
ในกรณี ที,ไม่สามารถตกลงกันได้ กองทุนรวมมีสิทธิ ขายทรั พย์ สิน
ดังกล่าวโดยทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวแก่ผ้ เู ช่าและให้ ถือว่าทรัพย์สิน
ที,ให้ เช่าในส่วนของโรงแรมที,กองทุนรวมใช้ สิทธิ ขายไปนัน( ไม่เป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ที, เ ช่ า อี ก ต่อ ไป โดยกองทุน รวมจะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบใน
ค่าเสียหายต่างๆ ที,อาจเกิดขึ (น ซึง, รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่าชดเชย
พนัก งานตามกฎหมายที, ต้ อ งจ่ า ยเมื, อ เลิก สัญ ญาจ้ างงาน (HR
Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารงาน
ระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรั พย์ สินรวมทัง( ความเสียหายอื,นๆ ที,
เกิดขึ (นจริ งที,ผ้ เู ช่าต้ องชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญาเช่าใน
ส่วนนัน(
หากสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สินถูก
ยกเลิกไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ให้ ผ้ เู ช่าและกองทุนรวมดําเนินการแต่งตัง(
ผู้บริ หารทรัพย์สนิ รายใหม่ที,มีมาตรฐานเป็ นที,ยอมรับโดยทัว, ไป ทังนี
( (
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เหตุผิดสัญญาโดยฝ่ ายผู้เช่า

กองทุนรวมจะไม่คัดค้ านการแต่งตังผู
( ้ บริ หารทรัพย์ สินรายที,ผ้ ูเช่า
เป็ นผู้เสนอชื,อ เว้ นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
ทังนี
( ( ผู้เช่ายังคงต้ องจ่ายค่าเช่าคงที,และค่าเช่าแปรผันตามสัญญา
ให้ แก่กองทุนรวมตามปกติตลอดระยะเวลาที,หาผู้บริ หารทรัพย์สิน
รายใหม่ โดยกองทุนรวมและผู้เช่าจะพิจารณาการปรับลดค่าเช่า
สํา หรั บ ระยะเวลาดัง กล่าวในส่ว นของทรั พ ย์ สิน ที, เกี, ย วข้ อ งตาม
ความเหมาะสม (เว้ น แต่ในกรณี ที, สญ
ั ญาดังกล่า วเลิก กัน เพราะ
ความผิดของผู้เช่า)
(ก) ผู้เช่าฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงซึ,งเป็ นสาระสําคัญใน
สัญญาฉบับนี (หรื อเมื,อสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและ
ผู้บริ หารทรัพย์สนิ ถูกยกเลิกโดยความผิดของผู้เช่าตามสัญญา
จ้ างบริ หารงาน หรื อเนื,องมาจากการที,ผ้ เู ช่ามีการเปลี,ยนแปลง
ผู้ถื อ หุ้ นหลัก อย่ า งมี นัย สํ า คัญ โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอม
ล่วงหน้ าจากผู้ให้ เช่าหรื อผิดคํารับรองที,ให้ ไว้ ในสัญญาฉบับนี (
หรื อสัญญาจ้ างบริ หารงาน และผู้เช่าไม่สามารถดําเนินการ
แก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันที,ได้ รับแจ้ งหรื อ
ทราบถึงเหตุผิดสัญญา เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
(ข) ผู้เช่าผิดนัดชําระค่าเช่า
(ค) มีการแก้ ไขเปลี,ยนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิกใบอนุญาต
หนังสือรับรอง สิทธิประโยชน์ใดๆ ที,ผ้ เู ช่าได้ รับจากหน่วยงาน
ของรั ฐ หรื อ นิ ติ บุค คลใดๆ ซึ, ง ผู้ เช่ า จํ า เป็ นต้ องมี ไ ว้ ในการ
ประกอบธุรกิจหลักของผู้เช่า และผู้เช่าไม่สามารถแก้ ไขเหตุผิด
นัดดังกล่าวได้ ภายใน 90 วันหรื อเวลาอื,นใดที,คสู่ ญ
ั ญากําหนด
ร่วมกัน
(ง) ผู้เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมายอันมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิตามสัญญา
ของผู้เช่า หรื ออํานาจในการประกอบธุรกิจของผู้เช่าต้ องสะดุด
ลง
(จ) ผู้เ ช่ า ถูก ศาลสั,ง พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ ให้ ล้ ม ละลาย หรื อ อยู่ใ น
ขัน( ตอนการเลิก บริ ษั ท การชํ าระบัญชี หรื อ มี ก ารร้ องขอให้
ฟื น( ฟูกิจการต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการอื,นหรื อกระบวนการ
อื,นใดในทํานองเดียวกัน
(ฉ) ผู้เช่าได้ หยุดประกอบกิจการซึง, ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(ช) ที,ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เช่ามีมติให้ ขาย โอนกิจการ หรื อควบ
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เหตุผิดสัญญาโดยฝ่ ายกองทุนรวม

เหตุเลิกสัญญาจากกรณีอื,นที,ไม่ใช่
จากความผิดของผู้เช่าหรื อกองทุน
รวม

บริ ษัทกับบุคคลอื,น ซึง, มีผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญกับ
ความสามารถของผู้เช่าในการปฏิบตั ิตามสัญญา
ในกรณีที,ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิผิดสัญญาและผู้เช่าไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที,กําหนดข้ างต้ น (ถ้ ามี) กองทุนรวมมี
สิทธิเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าทราบและ/หรื อฟ้ องร้ องให้
ผู้เช่าปฏิบตั ิตามสัญญาและ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ โดย
ในกรณีที,กองทุนรวมใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญา กองทุนรวมจะได้ รับ
ค่าเสียหายโดยคํานวณตามสูตรดังต่อไปนี (
(1) หากการปฏิบตั ิผิดสัญญาดังกล่าว เกิดขึ (นก่อนวันที,ครบ 4 ปี
นั บ แต่ วั น ที, ส ัญ ญาเช่ า มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ผู้ เช่ า จะต้ องชํ า ระ
ค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าสําหรับระยะเวลา
การเช่าในส่วนที,เหลือจนถึงวันที,ครบ 4 ปี นับแต่วนั ที,สญ
ั ญา
เช่ามีผลใช้ บงั คับในอัตราค่าเช่าขันตํ
( ,าที,ผ้ เู ช่าได้ ประกันให้ แก่
กองทุนรวมตามที,ระบุข้างต้ น
(2) หากการปฏิบตั ิผิดสัญญาดังกล่าว เกิดขึ (นหลังวันที,ครบ 4 ปี
นั บ แต่ วั น ที, ส ัญ ญาเช่ า มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ผู้ เช่ า จะต้ องชํ า ระ
ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ก องทุน รวมเท่ า กั บ ค่ า เช่ า ส่ว นที, เ หลื อ ที,
กองทุนรวมจะได้ รับโดยคํานวณตามสูตรคํานวณดังต่อไปนี (
ค่ าเช่ าส่ วนที"เหลือที"กองทุนรวมจะได้ รับ= ค่าเช่าเฉลีย, ราย
เดือน x จํานวนเดือนที,เหลือภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที,บงั คับอยู่ใน
เวลาที,มีการเลิกสัญญา
ค่ าเช่ าเฉลี"ยรายเดือน= ค่าเช่าคงที,และค่าเช่าแปรผันที,ผ้ เู ช่า
ชําระแก่กองทุนรวมในรอบระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด / 12
ในกรณีที,กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที,เป็ นสาระสําคัญ หรื อ
ผิดคํารับรองที,ให้ ไว้ และกองทุนรวมไม่สามารถแก้ ไขภายใน 90 วัน
นับจากวันที,ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุผิดสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิ เลิก
สัญญาฉบับนีโ( ดยบอกกล่าวให้ แก่กองทุนรวมทราบและสามารถ
ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาและ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุน
รวมได้
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง, ดังต่อไปนี ( ถือเป็ นเหตุเลิกสัญญา
(ก) เมื,อสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สิน
ถูกยกเลิกโดยความผิ ดของผู้บริ ห ารทรั พย์ สิน และผู้เช่ าไม่
สามารถหาผู้บริ หารทรัพย์สนิ รายใหม่ภายในเวลา 18 เดือน
(ข) เมื,อสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สิน
หมดอายุ และผู้เช่าไม่สามารถหาผู้บริ หารทรัพย์สินรายใหม่
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ภายในเวลา 18 เดือน
(ค) กรณีที,ทรัพย์สนิ ถูกเวนคืนไม่วา่ ทังหมดหรื
(
อบางส่วนที,ทําให้ ไม่
อาจใช้ ทรัพย์สนิ ดําเนินธุรกิจต่อไปได้
(ง) เมื,อเกิ ดความเสียหายแบบ Total Loss และกองทุนรวม
ตัดสินใจไม่ซอ่ ม
(จ) คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกการเช่าในส่วนของโรงแรมใดโรงแรมหนึ,ง
หรื อทังสองโรงแรม
(
โดยความยินยอมของทังสองฝ่
(
ายเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
(ฉ) มีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของกองทุนรวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรื อ คําสัง, ของหน่วยงานของรัฐที,เกี,ยวข้ อง ซึ,ง
รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ทังนี
( ( โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
หากเกิดกรณีตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรื อ (จ) ในส่วนของโรงแรมใด
โรงแรมหนึง, ให้ ถือว่าทรัพย์สนิ ที,ให้ เช่าในส่วนของโรงแรมนันๆ
( ไม่ได้
ไม่เป็ นทรัพย์สนิ ที,เช่าอีกต่อไป โดยในกรณีของ (ค) และ (ง) กองทุน
รวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที,อาจเกิดขึ (น ซึ,งรวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียง ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที,ต้องจ่ายเมื,อเลิก
สัญญาจ้ างงาน (HR Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้
สัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สิน รวมทัง(
ความเสียหายอื,นๆ ที,เกิดขึ (นจริ งที,ผ้ เู ช่าต้ องชําระอันมีสาเหตุมาจาก
การเลิกสัญญาเช่าในส่วนนัน(
หากเกิดกรณีตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) แก่โรงแรมทังสองแห่
(
ง หรื อ
เกิดกรณีตาม (ฉ) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ,งมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
เช่าโดยทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ,ง โดยใน
กรณี ของ (ค) (ง) หรื อ (ฉ) กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับ ผิด ชอบ
ค่าเสียหายต่างๆ ที,อาจเกิดขึ (น ซึง, รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่าชดเชย
พนัก งานตามกฎหมายที, ต้ อ งจ่ า ยเมื, อ เลิ ก สัญ ญาจ้ างงาน (HR
Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารงาน
ระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรั พย์ สิน รวมทังความเสี
(
ยหายอื,นๆ ที,
เกิดขึ (นจริ งที,ผ้ ูเช่าต้ องชําระอันมีสาเหตุมาจากการเลิกสัญญาเช่า
อย่างไรก็ดีหาก คูส่ ญ
ั ญาประสงค์ที,จะให้ มีการเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไป กองทุนรวมและผู้เช่าจะพิจารณาการปรับลดค่าเช่าสําหรับ
ระยะเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
ทังนี
( ( หากเกิดกรณีตาม (ก) หรื อ (ข) ในส่วนของโรงแรมใดโรงแรม
หนึง, หรื อทังสองแห่
(
ง คูส่ ญ
ั ญาตกลงที,จะเจรจากันเกี,ยวกับความรับ
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ผลของการเลิกสัญญาหรื อการเลิก
เช่าบางส่วน

ผิดในค่าเสียหายต่างๆ ที,อาจเกิ ดขึน( ซึ,งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพีย ง
ค่าชดเชยพนักงานตามกฎหมายที,ต้องจ่ายเมื,อเลิกสัญญาจ้ างงาน
(HR Severance Pay) ค่าเสียหายใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ า ง
บริ ห ารงานระหว่ า งผู้ เช่ า และผู้บ ริ ห ารทรั พ ย์ สิ น รวมทัง( ความ
เสียหายอื,นๆ ที,เกิดขึ (นจริ ง
(ก) เมื,อสัญญาฉบับนี (เลิกกันไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ หรื อเมื,อมีการเลิก
การเช่ า ในส่ ว นของโรงแรมใดโรงแรมหนึ, ง ผู้ เช่ า จะต้ อง
ดําเนินการดังต่อไปนี (
(1) ส่งมอบและยินยอมให้ กองทุนรวมเข้ ายึดถือครอบครอง
ทรัพย์สินที,เช่าได้ ทนั ทีและดําเนินการใดๆ ภายในเวลา
อัน สมควรเพื, อ ให้ ก องทุน รวมสามารถดํ า เนิ น กิ จ การ
โรงแรมได้ อย่ า งต่ อ เนื, อ ง รวมถึ ง การดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี ( ทังนี
( ( ผู้เช่าไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ
ในการดําเนินการดังกล่าวเว้ นแต่ในกรณีที,กองทุนรวม
ปฏิบตั ิผิดสัญญา
1. โอนใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรมให้ แก่บคุ คลที,
กองทุน รวมกํ า หนดโดยไม่ ขัด ต่ อ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ยื,นคําขอเพื,อยกเลิกและ/หรื อคืนใบอนุญาตดําเนิน
กิจการโรงแรมแก่หน่วยงานที,เกี,ยวข้ อง
3. ใช้ ค วามพยายามอย่า งดี ที, สุด ในการช่ ว ยเหลื อ
กองทุนรวมหรื อบุคคลที,กองทุนรวมมอบหมาย ใน
การให้ ได้ รับใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรม
4. ไม่ดําเนินการโต้ แย้ งการดําเนินการโอนหรื อร้ องขอ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรมของกองทุนรวม
5. ดําเนินการโอนสิทธิและหน้ าที,ตามสัญญาที,ผ้ เู ช่ามี
อยู่กับลูกค้ า รวมทังนํ
( าส่งเงินค่าเช่าล่วงหน้ าใดๆ
ที, ไ ด้ รั บ จากลูก ค้ า ให้ แ ก่ ก องทุน รวม และจัด ให้
ลู ก ค้ าให้ ความยิ น ยอมในการโอนสิ ท ธิ หรื อ
ช่วยเหลือกองทุน รวมในการเข้ าทํ าสัญ ญาฉบับ
ใหม่กบั ลูกค้ า ในกรณีที,ลกู ค้ าไม่ให้ ความยินยอม
ในการโอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญา รวมถึ ง ส่ ง มอบ
ผลประโยชน์ให้ กองทุน ในกรณีที,ลกู ค้ าไม่ให้ ความ
ยินยอมในการโอนสิทธิตามสัญญาและไม่ยอมเข้ า
ทําสัญญาฉบับใหม่
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6. ดําเนินการใดๆ ทุกประการที,จําเป็ นตามที,กองทุน
รวมร้ องขอเพื,อ ให้ ก องทุนรวมสามารถประกอบ
กิจการต่อไปได้ โดยกองทุนรวมจะให้ ความร่ วมมือ
ตามที,จําเป็ นเพื,อการดําเนินการของผู้เช่าตามที,
ระบุข้างต้ น
(2) ผู้เช่าไม่จําต้ องส่งมอบทรั พย์สินให้ แก่กองทุนรวมหาก
ทรัพย์สนิ ไม่อยูใ่ นสภาพที,สง่ มอบได้
(3) ชํ า ระค่ า เช่ า คงที, แ ละค่ า เช่ า แปรผัน ตามกํ า หนดใน
สัญญาเช่า โดยคํานวณตามสัดส่วนจากระยะเวลาการ
เช่าจริ ง และให้ ชําระภายใน 15วันนับจากวันเลิกสัญญา
(ข) กรณี ที, ส ัญ ญาเช่ า เลิก กัน คู่ส ัญ ญาไม่ สิน( สิ ท ธิ ใ นการเรี ย ก
ค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายที,มีอยูก่ ่อนการเลิกสัญญา
(ค) เมื,อสัญญาเช่าสิ (นสุดลง กองทุนรวมอาจจะให้ ผ้ เู ช่ายังคงเช่า
ทรัพย์สินต่อไปก่อนจนกว่ากองทุนรวมจะหาผู้เช่ารายใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 18 เดือนนับจาก
สัญญาเช่าสิ (นสุดลงซึ,งกองทุนรวมจะแจ้ งความประสงค์ให้ ผู้
เช่าทราบเพื,อให้ ผ้ เู ช่าพิจารณาว่าจะเช่าทรัพย์สินต่อไปหรื อไม่
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ: *บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าข้ อตกลงการซื (อทรัพย์สินในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีบวกด้ วย
ร้ อยละ 2.5 ของทรัพย์สินดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื,องจาก (1) ทรัพย์สินที,กองทุนจะซื (อเป็ นทรัพย์สินที,
กองทุนรวมสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง (2) ราคาในการเข้ าซื (อจะอ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีซึ,งเป็ นไป
ตามมาตรฐานบัญชีที,ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที,สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และ (3) การ
บวกเพิ,มร้ อยละ 2.5 เป็ นส่วนต่างที,ไม่มีนยั สําคัญเมื,อเทียบกับมูลค่าโครงการ
3.6.3 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทําการ
ผู้รับสัญญา
ผู้ให้ สญ
ั ญา
การประกันรายได้ คา่ เช่าให้ แก่
กองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม”
หรื อ “ผู้รับสัญญา”)
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“ERAWAN” หรื อ “ผู้ให้
สัญญา”)
ERAWAN ตกลงจะให้ ความช่วยเหลือทางการเงินที,จําเป็ นแก่บริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในการชําระส่วนต่างรายได้ คา่ เช่า
ขันตํ
( ,าที, บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดจะต้ องชําระให้ แก่
กองทุนรวมภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระหว่างบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จํากัดกับกองทุนรวม โดยหากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
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การดํารงสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม

การถือหุ้นและดํารงสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จํากัด

สิทธิในการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
ERAWAN

เม้ นท์ จํากัด ไม่สามารถชําระส่วนต่างรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าดังกล่าว
ได้ ERAWAN จะต้ อ งให้ ค วามช่ วยเหลือ ทางการเงิ น แก่บ ริ ษั ท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด
ERAWAN ตกลงจะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ ตามจํานวน
หน่วยลงทุนที,ได้ รับจัดสรรในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรก และ
ERAWAN ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ
บนหน่วยลงทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที,หน่วย
ลงทุนเริ, มมีการซือ( ขายวันแรก เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจาก
กองทุนรวม ทังนี
( ( ไม่รวมถึงการจําหน่าย จ่าย โอน ให้ แก่บริ ษัทย่อย
ของERAWAN ที, ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เกินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นที,ออกและเสนอขายของบริ ษัทนัน( และ
การจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าวกับสถาบันการเงินซึ,งให้ ก้ ูยืมเงินแก่
ERAWAN เพื,อเป็ นประกันการชําระหนี (
ERAWAN ตกลงที,จะถือหุ้นและดํารงสถานะการเป็ นผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 99.99 ตลอดระยะเวลาที, บ ริ ษั ท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์
จํากัด เป็ นผู้เช่าโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และ/หรื อ โรงแรมไอบิส พัทยา
จากกองทุน รวมเพื, อ นํ า ไปใช้ ในการดํ า เนิ น กิ จ การโรงแรมตาม
สัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จํากัด
ERAWAN จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ ในหุ้น
ดังกล่าวทังหมดหรื
(
อแต่บางส่วน หรื อกระทําการประการอื,นใด อันมี
ผลทําให้ ห้ ุนของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด และหรื อ
อํานาจการจัดการงานของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด
ตกไปอยู่กับบุคคลอื, นโดยไม่ไ ด้ รั บความยิน ยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากกองทุนรวมก่อน เว้ นแต่เป็ นการจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นของ
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มของ
ERAWAN
ภายใน 5 ปี นับจากวันที, ERAWAN จดทะเบียนโอนโรงแรมไอบิส
ป่ าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา ให้ แก่กองทุนรวมหาก ERAWAN
ประสงค์ที,จะขายโรงแรมไอบิสของ ERAWAN ที,ตงอยู
ั ( ่ในประเทศ
ไทย หรื อนําโรงแรมดังกล่าวออกให้ เช่าในระยะยาว ERAWAN จะ
เสนอที, จะขายหรื อ ให้ เช่ าโรงแรมดังกล่า ว ให้ แก่กองทุนรวมหรื อ
กองทรั ส ต์ เ พื, อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (Real Estate
Investment Trust: REIT) ที,แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม (ใน
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กรณีที,มีการแปลงสภาพ) โดย
(ก) ERAWAN จะต้ องบอกกล่าวให้ กองทุนรวมทราบเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรซึ, ง หนัง สือ บอกกล่า วข้ อ เสนอจะต้ อ งระบุถึ ง
รายละเอียดของโรงแรมที,จะขายหรื อให้ เช่า ทังนี
( ( ต้ องรวมถึง
ช่วงราคาด้ วย
(ข) ระยะเวลาและขันตอนที
(
,เกี,ยวข้ องหลังจากที, ERAWAN ได้
แจ้ งกั บ ทางกองทุ น รวมเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรแล้ วเป็ น
ดังต่อไปนี (
• กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในการลงทุนหรื อ
ตอบปฏิเสธเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายในระยะเวลา 30
วันนับจากวันที,ได้ รับข้ อเสนอหรื อภายในระยะเวลาอื,นที,
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน
• กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการให้ ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้
ถื อ หน่ว ยภายในระยะเวลา 60 วัน นับ จากวัน ที, ไ ด้ รั บ
ข้ อเสนอหรื อภายในระยะเวลาอื,นที,คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
• กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการทําธุรกรรมซื (อหรื อเช่าให้
เสร็ จสิ (นภายใน 90 วันหลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือ
หน่วยหรื อ ภายใน 150 วันหลังจากที,ได้ รับข้ อเสนอจาก
ERAWAN หรื อภายในระยะเวลาอื,นที,คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
• ERAWAN จะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ ไ ด้ รั บ การอนุมัติ ที,
เกี,ยวข้ องก่อนการทําธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็ จสิ (น
(ค) ถ้ ากองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้
เสร็ จสิ (นได้ ภายในระยะเวลาใดๆ ที,กําหนดข้ างต้ น ให้ ถือว่า
กองทุนรวมสละสิทธิในการซื (อหรื อเช่าทรัพย์สินที, ERAWAN
เสนอต่อกองทุนรวมในคราวนันๆ
(
ในการนี ( ERAWAN สามารถทําธุรกรรมกับบุคคลอื,นต่อไปได้
ภายใต้ เงื, อนไขที,ไม่แตกต่างหรื อดีกว่าเงื, อนไขที,เสนอให้ แก่
กองทุนรวม อย่างไรก็ดี หากธุรกรรมดังกล่าวจะทําภายหลัง
จาก 150 วันนับแต่วนั ที,กองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถ
ดําเนินการทําธุรกรรมให้ เสร็ จสิ (นได้ ERAWAN สามารถเข้ าทํา
ธุรกรรมกับบุคคลอื,นภายใต้ เงื,อนไขใดๆ ก็ได้
(ง) หากกองทุนรวมประสงค์ จะลงทุน คู่สญ
ั ญาจะร่ วมมือกันใน
การดําเนินการเพื,อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ สํานักงานคณะกรรมการ
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สิทธิของ ERAWAN ในการเช่า
ทรัพย์สนิ อื,นของกองทุนรวม

3.7

กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงาน
ราชการอื,นที,เกี,ยวข้ อง
(จ) ในกรณีที,กองทุนรวมไม่อยู่ในสถานะที,จะลงทุนในทรั พย์สิน
ดังกล่าวได้ เนื,องมาจากข้ อจํากัดทางด้ านกฎหมาย ให้ ถือว่า
กองทุนรวมสละสิทธิในการซื (อหรื อเช่าทรัพย์สินที, ERAWAN
เสนอต่อกองทุนรวมในคราวนันๆ
(
ในกรณีที,กองทุนรวมมีความประสงค์ที,จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ,มเติม
กองทุนรวมตกลงให้ สทิ ธิ ERAWANและ/หรื อบริ ษัทในเครื อที,จะเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวก่อนบุคคลอื,น โดยกองทุนรวมจะต้ องบอกกล่าว
ให้ ERAWAN และ/หรื อบริ ษัทในเครื อทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
และหนังสือบอกกล่าวข้ อเสนอจะต้ องระบุถึงรายละเอียดของข้ อ
สัญ ญาในการเช่า ทรั พ ย์ สิน รวมถึง ค่า เช่ า ด้ ว ย ทัง( นี ( กองทุน รวม
จะต้ องมีความสามารถและได้ รับการอนุญาตใดๆ ที,จําเป็ นสําหรับ
การลงทุนดังกล่าว
หากกองทุนรวมและ ERAWAN และ/หรื อบริ ษัทในเครื อไม่สามารถ
ทําความตกลงเกี,ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ เสร็ จสิ (นได้
ภายในระยะเวลา 120 วันหลังจากวันที, ERAWAN และ/หรื อบริ ษัท
ในเครื อได้ รับข้ อเสนอจากกองทุนรวม (หรื อระยะเวลาอื,นที,ค่สู ญ
ั ญา
จะตกลงกัน) กองทุนรวมสามารถทําธุรกรรมกับบุคคลอื,นต่อไปได้
แต่ภายใต้ เงื,อนไขที,ไม่แตกต่างหรื อดีกว่า

จุดเด่ นในการลงทุน
(ก)

ทรั พย์ สิน ที" กองทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั -งแรกตัง- อยู่ใ นทํา เลแหล่ งท่ องเที"ยวชัน- นํ าของ
ประเทศไทย
ทรั พย์ สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง( แรกตัง( อยู่ที,ห าดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ ต และหาดพัทยา
จังหวัดชลบุรี ซึ,งทังสองแห่
(
งถือเป็ นแหล่งท่องเที,ยวอันดับต้ นๆ ของประเทศไทยที,สามารถดึงดูด
นักท่องเที,ยวทังในประเทศและต่
(
างประเทศได้ หลายล้ านคนต่อปี (ดูข้อมูลเพิ,มเติมในหัวข้ อ 3.3
ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก)

(ข)

เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินที"มีคุณภาพทัง- ด้ านผลประกอบการและการให้ บริการ
ทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกได้ แก่ โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา
เป็ นโรงแรมชันประหยั
(
ดชันนํ
( าของประเทศไทยที,ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้ าทังชาวไทย
(
และชาวต่างชาติ และมีผลประกอบการที,ดีขึ (นอย่างต่อเนื,อง ทังอั
( ตราค่าห้ องพักเฉลี,ย และอัตรา
การเข้ าพักเฉลี,ยตังแต่
( เริ, มเปิ ดดําเนินการ และโรงแรมทังสองแห่
(
งยังได้ รับรางวัล Trip Advisor
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Certificate of Excellence for the Year 2012 ซึ,งเป็ นรางวัลที,ทาง TripAdvisor หนึ,งในผู้ให้
บริ ก ารข้ อมู ล และเป็ นสื, อ กลางด้ า นการท่ อ งเที, ย วที, ใ หญ่ ที, สุด ในโลกได้ มอบให้ แก่ โ รงแรม
ร้ านอาหาร หรื อสถานที,ทอ่ งเที,ยวที,ได้ จํานวนโหวตในรอบปี ที,ผ่านมาจากผู้ใช้ เป็ นจํานวนมากกว่า
จํานวนขันตํ
( ,าที,กําหนด และคะแนนความพึงพอใจที,ได้ จากการโหวตโดยผู้ใช้ เว็บไซต์อยู่ในระดับที,
ดีมาก กล่าวคือได้ คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 โดยในปี พ.ศ. 2555 มี
โรงแรมจากทัว, โลกที,อยู่บนเว็บไซต์เพียงร้ อยละ 10 ที,ได้ รับรางวัลนี (ทังนี
( ( TripAdvisorมีจํานวนผู้
เยี,ยมชมเว็บไซต์ที,มี IP Address ไม่ซํ (ากัน (Unique Visitors) ต่อเดือนมากกว่า 60 ล้ านผู้เยี,ยมชม
ซึง, ถือเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ด้านการท่องเที,ยวที,ใหญ่ที,สดุ แห่งหนึง, ของโลก
(ค)

เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินที"มีฐานลูกค้ ากว้ างขวาง
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชันประหยั
(
ดที,ม่งุ เน้ นการทําตลาดใน
กลุม่ ลูกค้ าระดับกลางซึง, เป็ นตลาดขนาดใหญ่ (เมื,อเทียบกับระดับบน หรื อระดับหรู หรา) โดยฐาน
ลูกค้ านักท่องเที,ยวต่างชาติที,มีการเติบโตสูงสุดในขณะนี (เป็ นกลุม่ ชนชันกลาง
(
(โดยเฉพาะประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ที,เป็ นตลาดสําคัญของประเทศไทย) และกลุม่ นักท่องเที,ยวชาวไทยที,สว่ นใหญ่
เลือกเข้ าพักในโรงแรมระดับกลาง หรื อชันประหยั
(
ดมากกว่าโรงแรมระดับบน การลงทุนในโรงแรม
ทัง( สองจึ ง เป็ นการเจาะกลุ่ ม ลูก ค้ าที, มี จํ า นวนมากและมี ศัก ยภาพในการเติ บ โต และใน
ขณะเดียวกันมีความเสีย, งต่อความผันผวนต่อสภาพเศรษฐกิจที,น้อยกว่าโรงแรมระดับอื,นๆ

(ง)

ทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรกมีการบริหารในมาตรฐานสากลและอยู่ภายใต้
แบรนด์ โรงแรมที"มีช" ือเสียง
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา จะดําเนินงานภายใต้ แบรนด์ไอบิสซึ,งเป็ นแบรนด์
โรงแรมชันประหยั
(
ดของแอคคอร์ โดยแอคคอร์ เป็ นหนึ,งในบริ ษัทรับจ้ างบริ หารโรงแรมชันนํ
( าของ
โลกซึ,งมีประสบการณ์ ในการดําเนินงานมากว่า 45 ปี โดย ณ วันที, 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555
แอคคอร์ บริ หารโรงแรมทัว, ทุกมุมโลกใน 92 ประเทศกว่า 3,500 โรงแรม ทังโรงแรมระดั
(
บบน
ระดับกลาง และชันประหยั
(
ด
แบรนด์ไอบิสถือเป็ นหนึง, ในแบรนด์สาํ หรับโรงแรมชันประหยั
(
ดที,เป็ นที,ร้ ูจกั และได้ รับความไว้ วางใจ
จากนักท่องเที,ยวทัว, โลกและเป็ นแบรนด์ที,โดดเด่นที,สดุ ของกลุม่ แอคคอร์ ดังจะเห็นได้ จากรางวัล
ต่างๆ ที,ได้ รับเช่น Best Budget Hotel Brand ปี พ.ศ. 2555 จาก TTG ซึง, เป็ นหนังสือพิมพ์ที,เสนอ
ข้ อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมท่องเที,ยวระดับโลก มอบให้ แก่กลุ่มโรงแรมที,ได้ รับคะแนนโหวต
สูงสุดจากกลุม่ ผู้อ่านซึ,งเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรม เช่น บริ ษัททัวร์ และที,ปรึ กษาด้ าน
การท่องเที,ยว ฯลฯ โดยปั จจุบนั แอคคอร์ บริ หารโรงแรมภายใต้ แบรนด์ไอบิสเป็ นจํานวนกว่า 1,000
โรงแรมทัว, โลก
ดังนัน( บริ ษัทจัดการมัน, ใจว่าโรงแรมทัง( 2 แห่งภายใต้ แบรนด์ไอบิสจะสามารถดําเนินงานได้ อย่าง
มีประสิทธิ ภาพ ผ่านเครื อข่ายการตลาด การประชาสัมพันธ์ และระบบการจองห้ องพักในระดับ
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สากลที,เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าทัว, โลก และผ่านการให้ บริ การอื,นๆ ที,เป็ นที,ยอมรับอย่างดีในกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายทังในประเทศและต่
(
างประเทศ รวมถึงมาตรฐานและคุณภาพในการบริ การที,ลกู ค้ าจะ
ได้ รับจากโรงแรมภายใต้ แบรนด์ไอบิสจะเป็ นจุดขายสําคัญที,ทําให้ ทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง( แรกมีความโดดเด่นและได้ เปรี ยบอย่างชัดเจนเมื,อเทียบกับโรงแรมชันประหยั
(
ดทัว, ไปใน
ประเทศไทย(ดูรายละเอียดเพิ,มเติมเกี,ยวกับแอคคอร์ ในหัวข้ อ 21)
(จ)

เป็ นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมชัน- ประหยัดที"มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตสูง
อุตสาหกรรมการท่องเที,ยวของประเทศไทยมีแนวโน้ มการเติบโตที,ดีจากปั จจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ,งประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย
โดยนักท่องเที,ยวจากทังสามประเทศนี
(
(เป็ นกลุม่ นักท่องเที,ยวใหม่ที,สําคัญต่อประเทศไทยดังจะเห็นได้
จากอัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที,ยวที,เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง
พ.ศ.2554 อยู่ในระดับที,สงู มาก โดยอยู่ที,ร้อยละ 34 ร้ อยละ 30 และร้ อยละ 68 ตามลําดับ และมี
แนวโน้ มที,จะขยายตัวมากขึ (นในอนาคตนอกจากการเพิ,มขึ (นของนักท่องเที,ยวต่างชาติแล้ วนักท่องเที,ยว
ไทยมีแนวโน้ มเดินทางท่องเที,ยวภายในประเทศมากขึ (นซึ,งเป็ นผลจากส่งเสริ มการท่องเที,ยวในประเทศ
จากรัฐบาลอย่างจริ งจังในช่วงหลายปี ที,ผา่ นมา โดยนักท่องเที,ยวไทยส่วนใหญ่จะเลือกพักในโรงแรมชัน(
ประหยัด หรื อระดับกลางมากกว่าโรงแรมระดับบนซึ,งสภาวะดังกล่าวเป็ นปั จจัยสนับสนุนที,สําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจของทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก เนื,องจากโรงแรมทังสองตั
(
งอยู
( ่ในแหล่ง
ท่องเที,ยวยอดนิยมของนักท่องเที,ยวกลุ่มนี ( อีกทัง( ยังเป็ นโรงแรมชัน( ประหยัด ซึ,งเป็ นที,ต้องการของ
นักท่องเที,ยวจากประเทศเศรษฐกิจใหม่ที,มีการใช้ จ่ายต่อหัวค่อนข้ างจํากัด และนักท่องเที,ยวไทย

(ฉ)

ทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรกมีการกระจายความเสี"ยงที"เหมาะสม
ทรัพย์สินที,กองทุนจะเข้ าลงทุนครัง( แรกประกอบด้ วยโครงการมากกว่า 1 โครงการตามหลักการ
กระจายความเสีย, งซึง, จะสามารถช่วยลดความเสีย, งจากปั จจัยเชิงลบที,อาจจะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลตอบแทนที,กองทุนรวมจะได้ รับจากการลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ,งจาก
กรณีที,ทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึง, เกิดความเสียหายขึ (นจากเหตุการณ์ที,ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ,งอาจ
ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึง, ตามที,ประมาณการไว้
ดังนัน( การลงทุนในสองโครงการที,มีทําเลแตกต่างกัน จึงช่วยลดความเสี,ยงจากการพึ,งพิงผลการ
ดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึ,งเป็ นสําคัญ นอกจากนี ( การที,โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และ
โรงแรมไอบิ ส พั ท ยาตัง( อยู่ ใ นทํ า เลที, ต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ กลุ่ม ลู ก ค้ ามี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ วย
ตัวอย่างเช่น โรงแรมไอบิส พัทยา ที,อยู่ใกล้ กรุ งเทพมหานคร จะมีสดั ส่วนลูกค้ าชาวไทยมากกว่า
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง โดยสัดส่วนของสัญชาติของผู้เข้ าพัก 5 อันดับแรกตามสัดส่วนรายได้ ค่า
ห้ องพักของปี พ.ศ. 2555 ของโรงแรมไอบิส พัทยา จะมาจากประเทศ 1.รัสเซีย 2.ไทย 3.อินเดีย 4.
ฮ่องกง และ 5.อาหรั บเอมิเรตส์ (UAE) ตามลําดับ ขณะที,โรงแรมไอบิส ป่ าตองมีสดั ส่วนของ
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สัญชาติของผู้เข้ าพัก 5 อันดับแรกตามสัดส่วนรายได้ ค่าห้ องพักของปี พ.ศ.2555 จะมาจาก
ประเทศ 1.รัสเซีย 2.อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 3.ออสเตรเลีย 4.เกาหลี และ 5.ไทย ตามลําดับ
แผนภาพแสดงสัดส่ วนรายได้ ค่าห้ องพักตามประเทศของลูกค้ าในปี พ.ศ. 2555 (ร้ อยละ
ของโรงแรมนัน- ๆ)
30

(ร้อยละชองโรงแรมนั(นๆ)

25
20

26
22
19

15

19

10

10
5

24

8

10

12

10
7 6
2

7

8

6
2

2

รัสเซีย

อาหรับ ออสเตรเลีย เกาหลี
เอมิเรตส์
(UAE)
ไอบิส ป’าตอง

จีน

ไทย

อินเดีย

ฮ่องกง

อื,นๆ

ไอบิส พัทยา

ที"มา: ERAWAN

ในขณะเดียวกัน การที,ทงสองโรงแรมตั
ั(
งอยู
( ่ในจังหวัดที,มีฤดูการท่องเที,ยวที,ไม่เหมือนกัน (จังหวัด
ภูเก็ตจะเผชิญกับมรสุมในช่วงระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนตุลาคม เนื,องจากมีที,ตงอยู
ั ( ่ภาคใต้ ฝั,ง
ทะเลอันดามัน ในขณะที,เมืองพัทยาจะได้ รับผลกระทบจากลมมรสุมที,ไม่ค่อยรุ นแรงนักเมื,อเทียบ
กับจังหวัดภูเก็ต) จะช่วยลดปั ญหาการชะลอตัวของจํานวนนักท่องเที,ยวที,เกิดขึ (นจากสภาวะอากาศ
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง, ซึง, ส่งผลให้ รายได้ ของกองทุนรวมมีความผันผวนน้ อยลงเมื,อเทียบกับการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึง, เพียงแห่งเดียว
(ช)

มีการลดความเสี"ยงของผลตอบแทนผ่ านค่ าเช่ าคงที"และการรับประกันรายได้ ขัน- ตํ"า
จากโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าคงที,จากบริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า (นอกจากกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ) ซึ,งค่า
เช่าคงที,ดงั กล่าวจะช่วยให้ กองทุนรวมมีรายได้ ที,แน่นอนและสมํ,าเสมอ (ดูรายละเอียดเกี,ยวกับค่า
เช่าคงที,เพิ,มเติมในหัวข้ อ 3.4.2 ซึ,งบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด จะต้ องชําระให้ แก่
กองทุนรวม)
อีกทัง( ในช่วง 4 ปี แรกตังแต่
( วนั ที,กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก
ERAWAN ตกลงที,จะรับประกันรายได้ คา่ เช่าขันตํ
( ,าที,กองทุนรวมจะได้ รับจากบริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์จํากัด (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมในหัวข้ อ 3.4.5 การรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าจากผู้
รับประกันรายได้ ของกองทุนรวม)ซึ,งกระบวนการรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าดังกล่าวเป็ นการ
เพิ,มความแน่นอนในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แม้ ว่าผลประกอบการที,แท้ จริ งของ
ทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกอาจไม่เป็ นไปตามที,คาดหวังไว้
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(ซ)

เพิ"มโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยเพิ"มเติมผ่ านการจําหน่ ายทรัพย์ สิน
นอกเหนือไปจากผลตอบแทนจากการลงทุนที,ผ้ ถู ือหน่วยจะได้ รับในรูปแบบของเงินปั นผลที,เกิดขึ (น
จากค่าเช่าที,กองทุนรวมได้ รับจากการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้ แก่บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จํากัด แล้ ว กองทุนรวมมีนโยบายที,จะสร้ างผลตอบแทนเพิ,มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมลงทุน
โดยนอกเหนือไปจากการพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สินในกรณีที,กองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการได้ รับ
ข้ อเสนอที,น่าพอใจจากบุคคลอื,นแล้ ว กองทุนรวมมีนโยบายในการเปิ ดให้ บคุ คลภายนอกทําการ
ประมูลทรั พย์ สินของกองทุนรวมในทุกๆ รอบ 5 ปี นับ จากวันที,ก องทุนรวมได้ ทํ าการลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น ที, ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง( แรก และในการประมูล แต่ล ะครั ง( จะทํ า การกํ า หนด
ผลตอบแทนขันตํ
( ,าที,กองทุนรวมจะไม่จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปหากผลตอบแทนที,จะได้
จากการประมูลตํ,ากว่าผลตอบแทนขันตํ
( ,าที,กําหนดขึ (น (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมในหัวข้ อ 3.4.6การ
ประมูลทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก)
ทังนี
( ( เนื,องจากทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกรวมถึงกรรมสิทธิLในที,ดินในทําเลที,ดีของ
ชายหาดพัทยาและชายหาดป่ าตอง โอกาสที,มลู ค่าที,ดินดังกล่าวและมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สนิ ที,
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกจะเพิ,มขึ (นในอนาคตภายใต้ สถานการณ์ปกตินนมี
ั ( อยู่ค่อนข้ างสูง
ซึง, กลไกในการประมูลทรัพย์สนิ ที,กล่าวมาข้ างต้ นจะช่วยสร้ างโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการ
ได้ รับผลตอบแทนเพิ,มเติม โดยที,กองทุนรวมจะทําการแจกจ่ายผลกําไรที,ได้ รับจากการประมูล
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใต้ เงื,อนไขที,กําหนดไว้ ในโครงการและตามข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายที,เกี,ยวข้ อง

(ฌ)

กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์ สินเพิ"มเติม
บริ ษัทจัดการมีความประสงค์ที,จะให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนรวมเติบโตขึ (นอย่างต่อเนื,องโดย
การลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมอื,นเพิ,มเติมหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนจะเข้ า
ลงทุนครัง( แรกเสร็ จสิ (น ซึ,งการเติบโตดังกล่าวจะมีผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาวเนื,องจาก
ขนาดของกองทุนรวมที,ใหญ่ขึ (นจะส่งผลให้ การซื (อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคล่องมาก
ขึ (น และในขณะเดียวกันการที,กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ,มเติมจะเป็ นการช่วยกระจายความ
เสีย, งให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปในตัว
อีกทัง( กองทุนรวมได้ รับสิทธิ จาก ERAWAN ในการลงทุนในโรงแรมเครื อไอบิสที,ตงอยู
ั ( ่ในประเทศ
ไทยที, ERAWAN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิLหรื อเป็ นผู้มีสทิ ธิครอบครองทังในปั
( จจุบนั และทังในอนาคต
(
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตังแต่
( วนั ที,มีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
(
นรวม
โดย ณ ปั จ จุบัน โรงแรมไอบิ ส ที, ERAWAN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิL ห รื อ มี สิท ธิ ค รอบครองที,
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกมีอยูท่ งสิ
ั ( (น 7 แห่ง ซึ,งทังหมดอยู
(
่ในทําเล
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ที,มีศกั ยภาพในแหล่งท่องเที,ยวต่างๆ เช่น กรุ งเทพมหานคร ภูเก็ต สมุย และหัวหิน โดยมีจํานวน
ห้ องรวมกว่า 1,500 ห้ อง

3.8

การประกันภัยของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
กรมธรรม์ประกันภัยที,สาํ คัญเกี,ยวกับทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก ซึ,งปั จจุบนั ERAWAN เป็ น
ผู้เอาประกันมีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี (
(ก)

การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสี"ยงทุกประเภท (All Risks Insurance)
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง– บริ ษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยหลัก
เพื,อประกันความเสี,ยงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 292,000,000 บาท ซึ,งคุ้มครองทรัพย์สินประเภท
สิ,งปลูกสร้ าง อาคาร งานระบบสาธารณูป โภคที,เกี, ย วข้ องกับกิ จการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ (ทังนี
( ( ไม่รวมค่าที,ดิน)ระยะเวลาคุ้มครองเริ, มตังแต่
( 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยERAWANและบริ ษัทที,เกี,ยวข้ อง เป็ นผู้
เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชําระค่าเบี (ยประกันภัย ในกรณี ที,เกิ ดความสูญเสียต่อทรั พย์ สินที,เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์
โรงแรมไอบิส พัทยา– บริ ษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยหลัก
เพื,อประกันความเสี,ยงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 255,000,000 บาท ซึ,งคุ้มครองทรัพย์สินประเภท
สิ,งปลูกสร้ าง อาคาร งานระบบสาธารณูป โภคที,เกี, ย วข้ องกับกิ จการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ (ทังนี
( ( ไม่รวมค่าที,ดิน)ระยะเวลาคุ้มครองเริ, มตังแต่
( 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555ถึงวันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยERAWANและบริ ษัทที,เกี,ยวข้ อง เป็ นผู้
เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชําระค่าเบี (ยประกันภัย ในกรณี ที,เกิ ดความสูญเสียต่อทรั พย์ สินที,เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์

(ข)

การประกันภัยความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง– บริ ษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความ
บาดเจ็บร่ างกายและเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครองเริ, มตังแต่
( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที, 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556โดยมี ERAWAN และบริ ษัทที,เกี,ยวข้ องเป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชําระ
ค่าเบี (ยประกันภัย ในกรณีที,เกิดความสูญเสียต่อบุคคลภายนอกผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนให้ กบั บุคคลภายนอกตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า
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วงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื,องจากเป็ นวงเงินที,น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครอง
ความบาดเจ็บและเสียหายที,อาจจะเกิดขึ (นต่อบุคคลภายนอก
โรงแรมไอบิส พัทยา–บริ ษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความ
บาดเจ็บร่ างกายและเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครองเริ, มตังแต่
( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที, 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี ERAWAN และบริ ษัทที,เกี,ยวข้ องเป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชําระ
ค่าเบี (ยประกันภัย ในกรณีที,เกิดความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนให้ กับบุคคลภายนอกตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ( ( บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า
วงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื,องจากเป็ นวงเงินที,น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครอง
ความบาดเจ็บและเสียหายที,อาจจะเกิดขึ (นต่อบุคคลภายนอก
(ค)

การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง–บริ ษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัดเป็ นผู้รับประกันภัยหลัก
เพื, อชดเชยความเสีย หายจากการสูญ เสีย รายได้ ใ นระยะเวลา 24 เดื อ น ในกรณี ที, เกิ ด ความ
เสียหายกับทรัพย์สินที,เอาประกันในวงเงิน 212,100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ, มตังแต่
( 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555ถึงวันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย ERAWAN และบริ ษัทที,เกี,ยวข้ องเป็ นผู้
เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชําระค่าเบี (ยประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ( ( บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการชดเชย
ความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื,องจากหากเกิด
ความเสียหายแก่โรงแรมทังหมดระยะเวลาในการก่
(
อสร้ างโรงแรมใหม่ทงหมดไม่
ั(
น่าจะเกิน 24
เดือน
โรงแรมไอบิส พัทยา–บริ ษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัดเป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพื,อ
ชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีที,เกิดความเสียหายกับ
ทรัพย์สนิ ที,เอาประกันในวงเงิน 156,090,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ, มตังแต่
( 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 ถึงวันที,31 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยERAWAN และบริ ษัทที,เกี,ยวข้ อง เป็ นผู้เอาประกันภัย
และเป็ นผู้ชํ าระค่า เบี ย( ประกัน ภัย โดยผู้รั บ ประกัน ภัย จะชดใช้ ค่าสิน ไหมทดแทนให้ กับ ผู้เ อา
ประกันภัยตามเงื, อนไขที,ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทัง( นี ( บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการชดเชยความ
เสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื,องจากหากเกิดความ
เสียหายแก่โรงแรมทังหมด
(
ระยะเวลาในการก่อสร้ างโรงแรมใหม่ทงหมดไม่
ั(
นา่ จะเกิน 24 เดือน

(ง)

การประกันภัยการก่ อการร้ าย (Terrorism Insurance)
ERAWAN ได้ จดั ให้ มีการทําประกันภัยคุ้มครองภัยที,เกิดจากการก่อการร้ ายตามเงื,อนไขที,ระบุใน
กรมธรรม์ ของทุกทรั พย์ สิน โดยมีบริ ษัทไทยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้รั บประกัน เพื, อ
คุ้มครองอสังหาริ มทรั พย์ ทุกแห่งที,อยู่ภายใต้ การดําเนินการของERAWANซึ,งครอบคลุมความ
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เสียหายต่อทรั พย์สินและการสูญเสียรายได้ กรณีธุรกิจหยุดชะงักเมื,อทรั พย์ สินเสียหายจากภัย
ดังกล่าว ทังนี
( (ได้ กําหนดวงเงินชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และ/หรื อความเสียหายทังหมดต่
(
อ
ครัง( และต่อปี ไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครองเริ, มตังแต่
( 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 ถึงวันที, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

3.9

การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการจะมุ่งเน้ นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิL และ/หรื อสิทธิการ
เช่าในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมที,มีคณ
ุ ภาพ
นอกไปจากนี ( กองทุนรวมได้ รับสิทธิ จาก ERAWAN ในการลงทุนในโรงแรมเครื อไอบิสที,ตงอยู
ั ( ่ในประเทศ
ไทยที, ERAWAN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิLหรื อเป็ นผู้มีสิทธิครอบครองทังในปั
( จจุบนั และทังในอนาคต
(
ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ตัง( แต่วันที,มีการจดทะเบียนจัดตัง( กองทุนรวม กล่าวคือ ในระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวหาก
ERAWAN มีความประสงค์ที,จะโอนกรรมสิทธิL และ/หรื อสิทธิการเช่าของโรงแรมเครื อไอบิสในประเทศไทย
ERAWAN จะต้ องเสนอโอกาสในการลงทุนดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม ถ้ ากองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้ เสร็ จสิ (นได้ ภายในระยะเวลา
150 วันหลังจากที,ได้ รับข้ อเสนอจาก ERAWAN หรื อภายในระยะเวลาอื,นที,คู่สญ
ั ญาตกลงกันให้ ถือว่า
กองทุนรวมสละสิทธิในการลงทุนทังนี
( ( เฉพาะในส่วนที,เกี,ยวกับทรัพย์สนิ ที, ERAWAN เสนอต่อกองทุนรวม
ในคราวนันๆในการนี
(
( ERAWAN สามารถทําธุรกรรมกับบุคคลอื,นต่อไปได้ ภายใต้ เงื,อนไขที,ไม่แตกต่างหรื อ
ดีกว่าเงื,อนไขที,เสนอให้ แก่กองทุนรวม อย่างไรก็ดี หากธุรกรรมดังกล่าวจะทําภายหลังจาก 150 วันนับแต่
วัน ที,ก องทุน รวมปฏิ เสธหรื อ ไม่ส ามารถดํา เนิน การทํ าธุ รกรรมให้ เ สร็ จ สิน( ได้ ERAWAN สามารถเข้ า ทํ า
ธุรกรรมกับบุคคลอื,นภายใต้ เงื,อนไขใดๆ ก็ได้
ทังนี
( ( กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า หรื อจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื,อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ซึง, อาจรวมถึงการลงทุนใน
โครงการที,อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง และ/หรื อหลักทรั พย์ อื,น และ/หรื อการหาดอกผลด้ วยวิธีอื,นใด ตามที,
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื,นที,เกี,ยวข้ อง ทังที
( ,มีผลใช้ อยู่ในปั จจุบนั และที,จะ
ได้ มีการแก้ ไขเพิ,มเติม

- 86 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
3.10 ความเสี"ยงในการลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสีย, ง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที,ระบุไว้ ในโครงการ
ฉบับนี (อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ,งปั จจัยความเสีย, งดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี (ก่อนตัดสินใจในการซื (อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี (แสดงถึงปั จจัยความเสี,ยงที,มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวม
หรื อราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสีย, งที,ปรากฏในโครงการฉบับนี (แล้ วยังอาจ
มีปัจจัยความเสีย, งอื,นๆ ซึง, กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี (หรื อเป็ นความเสีย, งที,กองทุนรวมพิจารณาใน
ขณะนี (ว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสีย, งดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี,ยงที,มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต
ความเสีย, งทังหลายที
(
,ปรากฏในโครงการฉบับนี (และความเสีย, งที,อาจมีขึ (นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คําอธิ บายเกี,ยวกับแนวทางการบริ หารเพื,อลดความเสี,ยง มาตรการในการป้องกันความเสี,ยง และ/หรื อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี,ยงข้ อใดข้ อหนึ,งไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า
กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสี,ยงตามที,กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั(
อบางส่วนและไม่ถือ
เป็ นข้ อยืนยันว่าความเสี,ยงต่างๆ ตามที,ระบุในโครงการฉบับนี (จะลดลงหรื อทําให้ หมดไป ทังนี
( ( เนื,องจาก
ความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสี,ยงยังขึ (นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที,อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของกองทุนรวม
ข้ อ ความในลัก ษณะที,เ ป็ นการคาดการณ์ ใ นอนาคต (Forward-Looking Statements) ที,ป รากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบับนี ( เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื,อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
(
“ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี,ยวกับผลประกอบการธุรกิจ
แผนการขยายธุ ร กิ จ การเปลี,ย นแปลงของกฎหมายที, เ กี, ย วข้ อ งในการประกอบธุร กิ จ ของกองทุน รวม
นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัทจัดการ
กองทุน ที,ปรึ กษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลใดๆ มิได้ เป็ นการรับรอง
ความถูก ต้ อ งของสมมติฐ าน รวมถึ งมิ ได้ เป็ นการรั บรองผลการประกอบการหรื อเหตุก ารณ์ ใ นอนาคต
ดังกล่าว อีกทังมิ
( ได้ เป็ นการรับประกันและ/หรื อรับรองว่าผลการดําเนินงานจริ งที,จะเกิดขึ (นในอนาคตจะ
เป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี ( ผลการดําเนินงานที,เกิดขึ (นจริ งกับการคาดการณ์หรื อ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี (ที,อ้างถึงหรื อเกี,ยวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที,รวบรวมมา
จากข้ อมูลที,มีการเปิ ดเผยหรื อจากสิ,งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื,นๆ โดยที,
กองทุนรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนื,องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่
ควรคาดหวังที,จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน( นอกจากนัน( ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของ
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หน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดตํ,าลงหรื อสูงขึ (น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน( ผู้ที,ประสงค์
จะซื (อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที,ปรึกษาที,เกี,ยวข้ องเพื,อขอคําปรึกษาเกี,ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ความเสี"ยงที"เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1)

ความเสี"ยงจากสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาซือ( ขาย
ทรัพย์สินที,มีทงอสั
ั ( งหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์สญ
ั ญาให้ เช่าที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สัญญาตกลงกระทําการ และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที,เกี,ยวเนื,องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื,อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม และดําเนินการใดๆ เพื,อให้ ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี ( แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิที,จะบอกเลิก
สัญญา เรี ยกค่าเสียหาย ตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และเรี ยกร้ องเพื,อให้ ได้ มาซึ,งทรัพย์สิน
ตามที,กองทุนรวมชําระราคาไปแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิ
ของกองทุนรวมตามข้ อกํ าหนดในสัญญา หรื อ คู่สญ
ั ญาอาจปฏิเสธไม่ชําระค่าเสียหายตามที,
กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน( กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื, องดังกล่าวเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมโดย
การฟ้ องร้ องต่อศาลที,เกี,ยวข้ อง ซึ,งการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้
ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงิ นที,กองทุนรวมจะได้ รับชดเชย
เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากนี ( ผลแห่งคดีขึน( อยู่กับดุลพินิจของศาลที,
เกี,ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับ
ให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาลได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี,ยงที,จะไม่ได้ รับผลตอบแทน
ตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที,คาดการณ์ไว้

2)

ความเสี"ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุ ร กิ จ ของกองทุน รวมมี ค วามเสี,ย งด้ า นการดํ า เนิ น การและการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทรั พ ย์ สิ น ที, ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง( แรกเนื, อ งจากแม้ ว่ า กองทุน รวมจะต้ อ งจัด ให้ มี ก าร
ประกัน ภัย ในทรั พ ย์ สิน ที, ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง( แรกอย่า งเพี ย งพอและเหมาะสมตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายที,เกี,ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที,
คุ้มครองความเสีย, งบางประเภทที,อาจเกิดขึ (นได้ เช่นความสูญเสียจากสงคราม(หรื อแม้ ว่ากองทุน
รวมสามารถจัด หาประกัน ภัย แต่อัต ราเบี ย( ประกันอาจไม่ค้ ุม กับ ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ ที,
กองทุนรวมอาจได้ รับ) หรื อกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามที,ระบุในกรมธรรม์
ประกันภัยที,เกี,ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
(
อบางส่วน หรื ออาจเกิดความล่าช้ าในการชดเชยความ
เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที,ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
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กองทุนรวมอาจมีความเสีย, งจากความสูญเสียทางการเงิน เมื,อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที,กองทุนรวม
อาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภท
ดังกล่าวได้ ซึง, อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ร่วมรั บผลประโยชน์ ภายใต้ การ
ประกันภัยในกรมธรรม์ตา่ งๆ ตามแนวทางที,ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ 3.8การประกันภัยของทรัพย์สิน
ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก
3)

ความเสี"ยงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าของผู้เช่ า
ค่าเช่าที,กองทุนรวมจะได้ รับจากบริ ษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดตามสัญญาเช่าจะเป็ น
ที,มาของรายได้ หลักเพียงแห่งเดียวของกองทุนรวม รายได้ ของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบ
โดยตรงหากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดมีปั ญหาทางการเงิน ซึ,งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระค่าเช่า หรื อบริ ษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ไม่ชําระค่าเช่า
หรื อบริ ษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ยอมยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนดและกองทุน
รวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนบริ ษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดได้
อย่างไรก็ ตาม กองทุนรวมได้ จัดให้ มีการรั บประกันรายได้ ค่าเช่าขัน( ตํ,าเป็ นระยะเวลา 4ปี เพื,อ
ป้องกันผลกระทบดังกล่าว อีกทังกองทุ
(
นรวมสามารถใช้ สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าที,มีอยู่กับ
บริ ษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในกรณีที,บริ ษัทเอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ทํา
ผิดสัญญาและสามารถนําทรัพย์สินที,กองทุนรวมเข้ าลงทุนมาให้ ผ้ ูอื,นเช่าหรื อขายทอดตลาดได้
นอกจากการรับประกัน รายได้ ค่า เช่าขั (นตํ,า กองทุน รวมมีมาตรการต่า งๆ ในการควบคุม การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ซึ,งเป็ นหน้ าที,ที,บริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์จํากัด จะต้ องปฏิบตั ิตามภายใต้ สญ
ั ญาเช่าในฐานะผู้เช่า เช่น บริ ษัท เอราวัณ โก
รท เมเนจเม้ นท์จํากัด จะไม่ให้ ก้ ูหรื อให้ สินเชื,อใดๆ แก่บุคคลภายนอก เว้ นแต่เป็ นการให้ ก้ ูแก่ผ้ ู
ถือหุ้นหรื อกองทุนรวมที,จะไม่กระทบกับความสามารถในการชําระค่าเช่า และบริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด จะไม่เ ข้ าคํ (าประกัน บุคคลใดๆ เว้ นแต่ เป็ นการดําเนินการตามปกติ
วิสยั ของธุรกิจ หรื อเมื,อได้ รับอนุญาตจากกองทุนรวม (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมในหัวข้ อ 3.6 สรุ ป
สาระสําคัญของร่ างสัญญาที,เกี,ยวข้ อง)

4)

ความเสี"ยงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันรายได้ ค่าเช่ าขัน- ตํ"า
ถึงแม้ วา่ กองทุนรวมจะได้ รับการประกันค่าเช่าขันตํ
( ,าตลอดระยะเวลา 4 ปี แรกของการลงทุน ตาม
รายละเอียดที,เปิ ดเผยในหัวข้ อ 3.4.5การรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าจากผู้รับประกันรายได้ ของ
กองทุน รวม ERAWAN ซึ,ง เป็ นผู้รั บ ประกัน รายได้ มิ ไ ด้ จัด ให้ มี ห นัง สือ คํ า( ประกัน ของธนาคาร
พาณิ ชย์ หรื อหลักประกันอื,นที,เทียบเท่า ซึ,งครอบคลุมตามจํ านวนและระยะเวลาที,ผ้ ูรับประกัน
รายได้ ได้ รับประกันไว้ ดังนัน( กองทุนรวมอาจมีความเสีย, งในกรณีที, ERAWAN ประสบปั ญหาทาง
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การเงินและไม่สามารถให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงินกับบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จํากัด ในการชําระค่าเช่าขันตํ
( ,าที,ได้ รับประกันไว้ ให้ แก่กองทุนรวมได้
อย่า งไรก็ ต าม ทางบริ ษั ท จัด การได้ วิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ของ ERAWAN (รายละเอี ย ดตาม
ภาคผนวก) และมีความเห็นว่าผู้รับประกันค่าเช่าขันตํ
( ,ามีฐานะทางการเงินที,มนั, คงพอที,จะปฏิบตั ิ
ตามการประกันได้
5)

ความเสี"ยงเกี"ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผู้เช่าจะรับโอนหรื อดําเนินกิจการเพื,อให้ ได้ รับใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพื,อ
ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรม หากผู้เช่าไม่ได้ รับใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมหรื อใบอนุญาตเปิ ด
โรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรื อไม่มีการต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทํา
ให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ทังนี
( ( อาจเป็ นผลให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและหน้ าที,ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ากับกองทุนรวมได้
การที,ผ้ เู ช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหน้ าที,ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ากับกองทุนรวมได้ จะเป็ น
เหตุเลิกสัญญา โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิที,จะเลิกสัญญาเช่าได้ และกองทุนรวมจะมีสิทธิ ในการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื,องจากการผิดสัญญา อนึ,ง จนกว่ากองทุนรวมจะดําเนินการ
หาคู่สญ
ั ญารายใหม่แทนผู้เช่าและสามารถเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญารายใหม่ได้ สําเร็ จ กระแส
รายได้ ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรื อลดลง ซึ,งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม

6)

ความเสี"ยงที"อาจเกิดขึน- จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ที,ก องทุนรวมได้ ดํ า เนิ นการให้ มี ก ารกู้ยืม เงิ น ตามหลักเกณฑ์ ที,กํ า หนดไว้ ใ นโครงการ
กองทุนรวมอาจมีความเสี,ยงเกิดขึ (นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี (ยและความสามารถในการชําระหนี (ของคู่สญ
ั ญาที,เกี,ยวข้ องซึ,งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง
กองทุนรวมอาจมีความเสีย, งจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี (ยลดลง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทังนี
( (
กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื,อลดความเสีย, งดังกล่าว เช่น การป้องกัน
ความเสี,ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี (ย หรื อการขอขยายระยะเวลาการชําระหนี (เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการใดๆ ดังกล่าว กองทุนรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ดี ความเสี,ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานค่อนข้ างตํ,า เนื,องจากกองทุน
รวมไม่สามารถกู้ยืมเงิ นได้ มากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม ตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
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7)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวมเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ ท" ีกองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง- แรก และผู้เช่ าประกอบกิจการโรงแรม ที"อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทเอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์จํากัดในฐานะผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และผู้ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย์สินที,
กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับบุคคล
ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นยังอาจเกิดขึ (นได้ เนื,องจาก ERAWAN ซึ,งเดิมถือกรรมสิทธิLในทรัพย์สินที,
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก และเป็ นบริ ษัทแม่ของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด มี
ธุรกิจหลักคือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม โดย ณ วันที, 31 ธันวาคมพ.ศ. 2555 ERAWAN เป็ น
เจ้ าของโรงแรมที,เปิ ดให้ บริ การแล้ วจํานวน 16 โรงแรม และอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างหรื อตกแต่ง
เป็ นจํานวน 2โรงแรม (รวมโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา)
อย่างไรก็ตาม โรงแรมต่างๆ ที, ERAWAN เป็ นเจ้ าของนันมี
( ความแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื, องของ
ทําเลที,ตงั ( ราคา การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง สิ,งอํานวยความสะดวก และขนาด
ของห้ องพัก ซึง, ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเข้ าใช้ บริ การของแขกผู้มาพัก ลูกค้ าจึงเป็ น
ผู้กําหนดและตัดสินใจที,จะเลือกเข้ าพักอาศัยในโรงแรมที,ตรงกับความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก
จึงทําให้ โอกาสที,จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลง
ตัวอย่างเช่น โรงแรมไอบิส พัทยา ซึง, เป็ นทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกตังอยู
( ่ใกล้ กบั
โรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์ พัทยา ที,เป็ นกรรมสิทธิL ของ ERAWAN และไม่ได้ จําหน่ายให้ แก่กองทุน
รวม ก็ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบแก่กองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ เนื,องจากโรงแรมไอบิส พัทยา
เป็ นโรงแรมชัน( ประหยัดที,มีค่าห้ องพักเฉลี,ยที,ตํ,ากว่าโรงแรมระดับกลาง เช่น โรงแรม ฮอลลิเดย์
อินน์ พัทยา เป็ นอย่างมากในขณะเดียวกันหนึ,งในทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกคือ
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง ซึ,งตัง( อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับโรงแรมไอบิส กะตะ ที,เป็ นกรรมสิทธิL ของ
ERAWAN และไม่ ไ ด้ จํ า หน่า ยให้ แ ก่ ก องทุน รวม โดยแม้ ว่ า ทัง( สองโรงแรมจะเป็ นโรงแรมชัน(
ประหยัดภายใต้ แบรนด์ไอบิสที,มีมาตรฐานการให้ บริ การเดียวกัน แต่โรงแรมทังสองแห่
(
งตังอยู
( ่คน
ละชายหาดที,ดึงดูดนักท่องเที,ยวต่างกัน โดยหาดป่ าตองจะมีความคึกคักมากกว่าหาดกะตะ
ดังนัน( กลุม่ ลูกค้ าของสองโรงแรมจึงแตกต่างกัน
ทังนี
( ( เนื,องจากธุรกิจหลักของ ERAWAN คือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ในอนาคต ERAWAN
อาจพัฒนาโรงแรมชันประหยั
(
ดและบริ หารจัดการเอง หรื อใช้ แบรนด์โรงแรมชันประหยั
(
ดอื,นซึ,งอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและ ERAWAN ดังนัน( บริ ษัทจัดการจึง
ไม่สามารถรับประกันได้ วา่ ผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไม่ขดั แย้ งหรื อด้ อยกว่าผลประโยชน์ของ
ERAWAN ในสถานการณ์ดงั กล่าว
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8)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุ นรวมกับผู้บริ หารโรงแรมที"อาจก่ อให้ เกิด
ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของกองทุนรวม
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะว่าจ้ างแอคคอร์ ให้ เป็ นผู้บริ หารโรงแรม โดยแอคคอร์
เองมีธุรกิ จหลักในการบริ หารโรงแรมให้ แก่ผ้ ูประกอบการรายอื,นที,อาจเป็ นคู่แข่งทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมของทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก ซึ,ง ณ วันที, 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
แอคคอร์ เป็ นผู้บริ หารโรงแรมในประเทศไทยทังหมดจํ
(
านวน 56 โรงแรม (รวมโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
และโรงแรมไอบิส พัทยา)
อย่างไรก็ดี โรงแรมที,แอคคอร์ รับจ้ างบริ หารนันมี
( ความหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นเรื, องของทําเลที,ตงั (
ราคา การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง สิง, อํานวยความสะดวก และขนาดของห้ องพัก
ซึ,งล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเข้ าใช้ บริ การของแขกผู้มาพัก ลูกค้ าจึงเป็ นผู้กําหนด
และตัดสินใจที,จะเลือกเข้ าพักอาศัยในโรงแรมที,ตรงกับความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก จึงทําให้
โอกาสที,จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลง
ทังนี
( ( เนื,องจากธุรกิจหลักของแอคคอร์ คือการรับจ้ างบริ หารโรงแรม ในอนาคตแอคคอร์ อาจรับจ้ าง
บริ หารโรงแรมไอบิสที,มิได้ มี ERAWAN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิLและมีที,ตงอยู
ั ( ใ่ กล้ เคียงกับทรัพย์สนิ ที,
กองทุนรวมจะลงทุนครัง( แรก ซึ,งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม
และแอคคอร์ ดังนัน( บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไม่
ขัดแย้ งหรื อด้ อยกว่าผลประโยชน์ของแอคคอร์ ในสถานการณ์ดงั กล่าว

9)

ความเสี"ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดคํารั บรองของ ERAWAN เกี"ยวกับสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ ท" ีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที,กองทุนรวมเข้ ารับโอนกรรมสิทธิLในทรัพย์สินที,กองทุนจะเข้ าลงทุนครัง( แรก
ERAWAN จะรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ (นจริ งอันเกิดจากการผิดคํารับรอง
ของ ERAWAN เกี,ยวกับสภาพอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นจํานวนไม่เกินกว่าร้ อยละ 2.5 ของราคาขาย
อสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่ง (ซึง, เป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 23.90 ล้ านบาท และไม่เกิน 20.79 ล้ านบาท
สําหรับโรงแรมไอบิส ป่ าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา)ภายหลังหักค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที,กองทุน
รวมได้ รั บ จากบริ ษั ท ประกัน ภัย แล้ ว ซึ,ง เป็ นการจํ า กัด สิท ธิ ข องกองทุน รวมในการเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายบนทรัพย์สนิ ที,เกิดจากการผิดคํารับรองเกี,ยวกับสภาพอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวม
ยังมีความเสี,ยงจากการตรวจพบความเสียหายเกี,ยวกับสภาพอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังการครบ
กําหนดระยะเวลาที, ERAWAN ตกลงจะรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ดี จากการสํารวจสภาพทรัพย์สนิ ที,
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง( แรกและการศึกษารายงานตรวจสอบสภาพอาคารประจํ าปี พ.ศ.
2554 ที,จัดทําโดยผู้ตรวจสอบที,ได้ รับอนุญาตจากกรมโยธาธิ การและผังเมือง บริ ษัทจัดการมี
ความเห็ น ว่า ทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วมี ค วามปลอดภัย มั,น คงแข็ ง แรงดัง นัน( วงเงิ น ที, จ ะได้ รั บ จาก
ERAWAN น่าจะเพียงพอต่อความเสียหายที,อาจเกิดขึ (น
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ในขณะเดียวกัน บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะทําการเช่าทรัพย์สินที,กองทุนรวมรับ
โอนกรรมสิทธิLมาในครัง( แรกและมีหน้ าที,ชําระค่าเช่าให้ กบั กองทุนรวม ดังนัน( ผู้เช่าจึงมีหน้ าที,บํารุ ง
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมให้ อยูใ่ นสภาพดีเพื,อให้ สามารถจัดหาผลประโยชน์และชําระค่า
เช่าให้ กับกองทุนรวมได้ นอกจากนี ( ในช่วง 4 ปี แรกตังแต่
( วนั ที,กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สิน
ERAWAN ตกลงที,จะรับประกันรายได้ คา่ เช่าขันตํ
( ,าที,กองทุนรวมจะได้ รับจากบริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์ จํากัด ดังนัน( หากมีความเสียหายหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมแซมเกิดขึ (นต่อทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมจะยังคงได้ รับค่ารายได้ เช่าขันตํ
( ,าตามการ
ประกันรายได้
ทังนี
( ( การกําหนดความเสียหายอันเกิดจากผิดคํารับรองเอาไว้ ลว่ งหน้ านันสามารถกระทํ
(
าได้ ตาม
กฎหมาย และมี ก ารปฏิ บัติ โ ดยทั,ว ไปในการซื อ( ขายทรั พ ย์ สิ น ดัง เช่ น กรณี ข องกองทุ น รวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ควอลิ ตี ( เฮ้ าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิ เ ดนซ์ หรื อ กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ที,มีการกําหนดวงเงินสูงสุดที,ผ้ ขู ายจะชดใช้
ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ (นจริ งแก่ผ้ ูซื (อในการแก้ ไขเยียวยาความเสียหายอันเนื,องมาจาก
การที,คํารับรองของผู้ขายตามที,กําหนดในสัญญาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นจริ ง
ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1)

ความเสี"ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหารโรงแรม
เมื, อ ระยะเวลาประกัน รายได้ สิ น( สุด ลง ค่ า เช่ า ที, ก องทุน รวมจะได้ รั บ นัน( จะขึ น( อยู่กับ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึง, สําหรับทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะลงทุน
ครัง( แรกนันบริ
( ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดจะให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริ หารทรัพย์สินดังกล่าว
โดยแอคคอร์ จะมีหน้ าที,ต่างๆ เกี,ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง(
แรกตามที, บ ริ ษั ท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จํ า กัด จะมอบหมายให้ ร วมถึ ง การร่ ว มกํ า หนด
นโยบายการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าวดังนัน( การบริ หารจัดการทรัพย์สินของแอคคอร์
จะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึ,งมีผลกระทบต่อ
รายได้ คา่ เช่าของกองทุนรวม
นอกจากนี (หากแอคคอร์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที,ผ้ บู ริ หารทรัพย์สินเนื,องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ,ง
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด อาจไม่สามารถแต่งตังบุ
( คคลอื,นเพื,อทําหน้ าที,บริ หาร
ทรัพย์ สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หารจัดการของแอคคอร์ ซึ,ง
อาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถ
ในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
ทังนี
( ( กองทุนรวมสามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากับบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ในกรณีที,
บริ ษั ท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จํ ากัด เป็ นต้ น เหตุทํ าให้ ส ัญญาบริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ ใ น
ทรั พย์ สินที,ก องทุน รวมจะลงทุนครั ง( แรกกับแอคคอร์ สิ (นสุดลงก่ อนวันหมดอายุส ัญญาบริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์(และไม่สามารถแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลาที,กําหนด) และสามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ได้
2)

ความเสี"ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที"ดิน
กองทุนรวมมีความเสี,ยงในกรณีที,มีการเวนคืนทรัพย์สินที,กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ
ซึง, ทําให้ กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที,กองทุนรวมลงทุนเพื,อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
ได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที,เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน
หรื อได้ รับค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที,กองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน
ซึง, อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนทีjผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที,ได้ ประมาณ
การไว้ ทงในส่
ั ( วนของเงินปั นผลและเงินลดทุน
ในส่วนของข้ อมูลเท่าที,มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ที,สามารถตรวจสอบได้ ในเบื (องต้ นพบว่าที,ตงของทรั
ั(
พย์สิน
ของกองทุนที,จะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยูภ่ ายใต้ เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทังนี
( (บริ ษัทจัดการไม่
สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื,องจากการเวนคืนที,ดินเป็ นนโยบายและความ
จําเป็ นในการใช้ พื (นที,ของรัฐบาลในเวลานัน(

3)

ความเสี"ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ"งอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีความเสี,ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทังในระดั
(
บประเทศและระดับโลก
นอกจากนี (ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย, นแปลงจากปั จจัยมหภาคอื,นๆ เช่น
ปั จจัยทางการเมือง การเปลี,ยนแปลงโครงสร้ างประชากร การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็ นต้ น

4)

ความเสี"ยงจากการแข่ งขันที"สูงขึนผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การ
เพิ,มขึน( ของจํ านวนผู้ประกอบการในตลาดที,จะส่งผลให้ อุปทานของตลาดเพิ,มขึน( ทําให้ มีการ
แข่งขันสูงขึ (น

5)

ความเสี"ยงที"เกิดขึน- เมื"อต้ องมีการปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมแต่ล ะแห่ง จะต้ อ งซ่อ มแซมและปรั บ ปรุ ง ให้ ป ลอดภัย ดูใ หม่
ทันสมัย และสอดคล้ องกับความพอใจของลูกค้ าอยูเ่ สมอ เพื,อดึงดูดให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การอย่าง
ต่อเนื,อง โดยปกติการปรับปรุง หรื อการซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
การดําเนินงานมากนัก ยกเว้ นในกรณีที,เป็ นการปรับปรุงซ่อมแซมครัง( ใหญ่ซงึ, เป็ นการปรับปรุ งเพื,อ
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เปลีย, นแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อเป็ นการเปลีย, นแปลงงานระบบ
ที,สําคัญ ซึ,งจะดําเนินการตามระยะเวลาที,ผ้ ูบริ หารทรั พย์ สินหรื อผู้เช่าหรื อกองทุนรวมเห็นว่า
เหมาะสม และซึ,งโดยปกติจะไม่มีการหยุดการดําเนินการของกิจการในระหว่างช่วงการปรับปรุ ง
นันๆ
( อย่างไรก็ดี การปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์เป็ นส่วนๆ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุน
รวมในส่วนที,ถกู ปรับปรุง
ทังนี
( (ที,ผา่ นมาทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกมีการบํารุงรักษาสมํ,าเสมอเป็ นประจําทุก
ปี โดยโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยามีค่าใช้ จ่ายในการตกแต่งบํารุ งรักษาเฉลี,ย
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 อยู่ที, 3.22 ล้ านบาท และ 2.90 ล้ านบาท ต่อปี ตามลําดับ
ดังนัน( ทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรกจึงได้ รับการดูแลและปรับปรุ งเป็ นอย่างดีและมี
ศักยภาพพร้ อมใช้ งาน และทางผู้เช่าทรัพย์สนิ มีนโยบายในการตังสํ
( ารองค่าใช้ จ่ายการบํารุ งรักษา
และซ่อมแซม การปรับปรุ งภาพลักษณ์ และการจัดซื (อหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตราและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในอัตราร้ อยละ 4 ของรายได้ ทงหมดจากการประกอบกิ
ั(
จการโรงแรมในทุกๆ ปี จึง
ช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินการและผลกระทบที,อาจเกิดขึ (นต่อการดําเนินธุรกิจของทังสอง
(
โรงแรมหากมีการปรับปรุงซ่อมแซมครัง( ใหญ่ เนื,องจากมีการบํารุงรักษาอย่างสมํ,าเสมอเป็ นประจํา
ทุกปี
6)

ความเสี"ยงจากการลดลงของนักท่ องเที"ยว
การดําเนินกิจการของผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สนิ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ
ที,ลดความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที,ท่องเที,ยวทังจากนั
(
กท่องเที,ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ,งในสายตาของนักท่องเที,ยวจากต่างประเทศที,เป็ นลูกค้ ากลุม่ หลัก
ของทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก ซึง, เหตุการณ์ที,มีผลกระทบในทางลบดังกล่าวอาจ
รวมถึงการเปลี,ยนแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ,มขึ (นของค่าเงิน
บาท มุม มองที, เ ป็ นทางลบของชาวต่างประเทศเกี, ย วกับ ประเทศไทย ผลกระทบจากการก่ อ
วินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้ วง หรื อการปิ ดล้ อม หรื อการแพร่ ระบาดของโรคต่างๆ
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี,ยงเกี,ยวกับอธิ ปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศไทยด้ ว ย ดังนัน( หากเกิ ดเหตุก ารณ์ ดัง กล่าว สภาวะเศรษฐกิ จและการท่องเที,ยวของ
ประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบรุนแรง ซึง, จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมด้ วย

ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับทรัพย์ สินที"ลงทุน
1)

ความเสี"ยงในการเข้ าออกสู่ทางสาธารณะของโรงแรมไอบิส พัทยา
ที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส พัทยานันไม่
( ได้ อยู่ติดกับทางสาธารณะ ในปั จจุบนั การเข้ าออก
จากโรงแรมไอบิส พัทยา สูถ่ นนที,เป็ นทางสาธารณะจะต้ องกระทําผ่านที,ดินโฉนดเลขที, 174204
ซึ,งเป็ นกรรมสิทธิL ของ ERAWAN ทังนี
( ( ภายใต้ สญ
ั ญาซื (อขายทรัพย์สินระหว่าง ERAWAN และ
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กองทุนรวม ERAWAN จะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบนที,ดินโฉนดเลขที, 174204 ในวันที,
กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง( แรก เพื,อให้ ที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส พัทยา และผู้พกั อาศัยบน
ที, ดิ น ใช้ ป ระโยชน์ ถ นนภาระจํ า ยอมบนที, ดิ น โฉนดเลขที, 174204 เป็ นทางผ่ า นเข้ า ออกสู่ท าง
สาธารณะในเรื, องทางเดินและทางรถยนต์ได้ โดยภาระจํายอมดังกล่าวจะไม่มีกําหนดเวลา
ทังนี
( ( กองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ ว่าในทางปฏิบตั ิ ERAWAN หรื อผู้รับโอนกรรมสิทธิL ที,ดิน
โฉนดเลขที, 174204 จาก ERAWAN จะปฏิบตั ิตามสัญญาที,เกี,ยวข้ องที,กําหนดให้ ERAWAN ยอม
ให้ ที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส พัทยา และผู้พกั อาศัยบนที,ดินใช้ ประโยชน์ถนนภาระจํายอม
บนที,ดินโฉนดเลขที, 174204 เป็ นทางผ่านเข้ าออกสูท่ างสาธารณะในเรื, องทางเดินและทางรถยนต์
ได้ โดยไม่มี ข้อโต้ แย้ ง ซึ,งหากเกิ ดกรณี โต้ แย้ งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิ จการ
โรงแรมของโรงแรมไอบิส พัทยา อย่างไรก็ดี เนื,องจากภาระจํายอมดังกล่าวเมื,อจดทะเบียนแล้ วจะ
ตกติดไปกับที,ดินและผูกพันผู้รับโอนกรรมสิทธิL ที,ดินโฉนดเลขที, 174204 ทุกทอด กองทุนรวมจึง
สามารถใช้ สทิ ธิฟ้องศาลเพื,อบังคับภาระจํายอมดังกล่าวได้
2)

ภาระจํายอมบนที"ดินที"เป็ นที"ตัง- ของโรงแรมไอบิส พัทยา
เพื,อเป็ นการตอบแทนสิทธิการใช้ ประโยชน์ทางภาระจํายอมที,กองทุนรวมจะได้ รับตาม 1) ในวันที,
กองทุนรวมเข้ าลงทุนครั ง( แรก กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํ ายอมโดยไม่มี
กําหนดเวลา บนที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส พัทยา เพื,อให้ ที,ดินของ ERAWAN จํานวน 3
แปลง คือที,ดินโฉนดเลขที, 174206 เลขที,ดิน 312 ที,ดินโฉนดเลขที, 178930 เลขที,ดิน 315 และ
ที,ดินโฉนดเลขที, 19094 เลขที,ดิ น 17 ใช้ ประโยชน์ จากภาระจํ ายอมในการตัง( เสา วางท่อและ
เดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้ า ประปาและโทรศัพท์) ผ่านที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส
พัทยาเฉพาะส่วนของที,ดินที,กองทุนรวมและ ERAWAN ตกลงร่ วมกัน เพื,อให้ เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมไอบิส พัทยาน้ อยที,สดุ
ในการนี ( การจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ ว และบริ ษัทจัดการเห็นว่าการจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ที,ดิน
ของโรงแรมไอบิส พัทยา เนื,องจาก ERAWAN ได้ มีการให้ ภาระจํายอมในส่วนของทางเข้ าออกสู่
ทางสาธารณะในเรื, องทางเดินและทางรถยนต์แก่ที,ดินของโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นการตอบแทน
และการให้ ภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบในด้ านลบอย่างมีนยั สําคัญกับทรัพย์สินที,กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครั ง( แรก อีก ทัง( การตัง( เสา วางท่อ และเดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึ งไฟฟ้ า
ประปาและโทรศัพท์)ผ่านที,ดินที,เป็ นที,ตงของโรงแรมไอบิ
ั(
ส พัทยานันจะแล้
(
วเสร็ จภายในปี พ.ศ.
2557 ซึ,ง อยู่ภายใต้ ช่ว งระยะเวลาการประกัน ค่าเช่า ขัน( ตํ,า จึ งไม่ส่ง ผลกระทบกับ การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน(
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ความเสี"ยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1)

ความเสี"ยงโดยทั"วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว, ไป ทังในระดั
(
บประเทศและระดับโลก ซึ,งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ
อัตราดอกเบี (ย อัตราแลกเปลีย, นเงินตรา ราคาเครื, องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และ
นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื,น
อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี (
ภาวะตกตํ,าทางเศรษฐกิจโดยทัว, ไป ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ,งอาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาซื (อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ,งอาจมีราคาสูงหรื อตํ,ากว่าราคาที,
ได้ เสนอขาย
นอกจากนี ( ราคาของหน่วยลงทุนที,ซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบ
จากปั จจัยภายนอกหลายประการซึ,งเป็ นปั จจัยที,กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความ
เคลือ, นไหวหรื อความเปลีย, นแปลงของตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ อัตราดอกเบี (ยภายในประเทศ
และต่างประเทศ อัตราแลกเปลี,ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
(
อทางอ้ อมที,มีผลต่อ
นําเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิ จท่องเที,ยว เงิ นตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสีย, งในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว, ไป ความผัน
ผวนของตลาดเครื, องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร และนโยบายอื,นใดของ
รัฐบาล เป็ นต้ น ซึ,งไม่มีหลักประกันได้ ว่าความเปลี,ยนแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หาร
จัดการโครงการของกองทุนรวม

2)

ความเสี"ยงทางการเมือง
แม้ วา่ ในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ, มเข้ าสูส่ ถานการณ์ที,ดีขึ (น แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
หรื อความขัดแย้ งทางการเมืองเกิ ดขึ (น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง, อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม ทังนี
( ( จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั
หรื อในอนาคต หรื อการเปลีย, นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทุนรวม

3)

ความเสี"ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื,นๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ (นไม่
บ่อยครัง( นัก แต่หากเกิดขึ (นในบริ เวณที,ตงของทรั
ั(
พย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน นอกจากจะสร้ าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
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ของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็
ดี กองทุนรวมจะได้ ทําประกันภัยที,ครอบคลุมความเสียหายที,เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การ
ก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสยั อื,นๆ ไว้ สําหรั บทรั พย์ สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง( แรก (ดู
รายละเอียดเพิ,มเติมในหัวข้ อ 3.8 การประกันภัยของทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก)
ทังนี
( ( เป็ นไปตามเงื,อนไขที,กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ,งกองทุนรวมได้ จดั ให้ มีตามมาตรฐาน
ทัว, ไปธุรกิจโรงแรมและตามที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4)

ความเสี"ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนบริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูล
รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั ( โดยทําการตรวจสอบเอกสารที,เกี,ยวข้ อง (Due Diligence)
ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที,ปรึ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที,
ได้ จัดทําขึ (นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างเต็มที,
ตามมาตรฐานวิชาชีพของที,ปรึกษานันๆ
( อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความบกพร่ อง ที,อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายใน
การปรับปรุงหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรัพย์สนิ โดยที,ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะ
เข้ า ลงทุนที, บ ริ ษั ท จัดการใช้ เป็ นพืน( ฐานในการประเมิ น และตรวจสอบอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจมี
ข้ อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื,องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจ
พบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื,องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรื อ
วิธีการที,ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื,นๆ ที,เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
( ้ ประเมินราคา
และวิศวกร
นอกจากนัน( แล้ ว อสัง หาริ มทรั พ ย์ ที, กองทุน รวมจะเข้ าลงทุนอาจจะมี การละเมิ ดกฎ ระเบี ย บ
ข้ อบังคับต่างๆที,เกี,ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึ,งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารที,เกี,ยวข้ อง (Due Diligence) ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ,งอาจจะ
ส่ง ผลให้ เ กิ ด ภาระค่า ใช้ จ่ า ยที, เ กิ น กว่า ที, บ ริ ษั ท จัด การได้ ป ระมาณการไว้ ก่ อ นการลงทุน หรื อ
ก่อให้ เกิดหน้ าที,ที,ต้องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันที,เกี,ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวที,ถกู กําหนด
โดยหน่วยราชการที,เกี,ยวข้ อง

5)

การเปลี"ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับ
ใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง, เป็ นปั จจัยที,กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมหรื อ คาดการณ์ ได้ สํา หรั บการแก้ ไ ขกฎหมาย ประกาศ ข้ อ กํ า หนด ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คําสัง, ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที,มี
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อํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที,ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน( กองทุนรวมจึงไม่
สามารถที,จะประเมินผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่า
การเปลี,ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวม
6)

ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลี"ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการที,หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าสภาวะการซือ( ขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวัน
เริ, มต้ นของการซื (อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ,งราคาดังกล่าวอาจไม่
สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม โดยราคาซื (อขายของหน่วยลงทุนนัน(
ขึ (นอยูก่ บั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริ มาณการซื (อขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน( ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถที,จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที,เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม

7)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าที"แท้ จริ งซึ"งกองทุนรวมจะได้ รับ
หากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง- หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมซึ,งได้ กล่าวไว้ ณ ที,นี ( ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที,ลงทุนเป็ นข้ อมูลพื (นฐาน ดังนัน( ในกรณีที,กองทุนรวมต้ องจําหน่ายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเพื,อการปรับโครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื,อการเลิกกองทุนรวม มูลค่าดังกล่าวอาจ
มิได้ เป็ นมูลค่าที,แท้ จริ งซึ,งกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจํ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง( หมดหรื อ
บางส่วนดังกล่าว

8)

ความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ- ขายหน่ วยลงทุนในตลาดรอง
เนื,องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ,งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื (อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี,และปริ มาณการซื (อขาย
หน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
(
กทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ,งอยู่บนพื (นฐานของปริ มาณความต้ องการ
ของผู้ซื อ( -ผู้ข าย (bid-offer) ซึ,ง ปริ ม าณความต้ อ งการของผู้ซื อ( -ผู้ข าย ขึน( อยู่กับ ปั จ จัย หลาย
ประการที,กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการในการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน( จึงมีความเสีย, งที,หน่วยลงทุนนี (จะขาด
สภาพคล่องในการซื (อขายในตลาดรอง
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9)

ความเสี"ยงด้ านภาษี
ในการขายโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าหรื อการขายโอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนัน(
อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที,เกิดจากการซื (อหรื อขายหรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิLหรื อโอน
หรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ซงึ, กองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
(
อบางส่วนโดย
ที,อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที,กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที,
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี ( ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับ
การซื (อขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี,ยนแปลงไปจากอัตราใน
ปั จจุบนั

10)

ความเสี"ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื"น
การที,กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ไม่ตํ,ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที,กองทุนรวมประเภทอื,นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินประเภทต่างๆ

11)

ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ,งขึ (นอยู่
กับปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถ
ของผู้บริ หารทรัพย์สนิ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การ
แข่งขัน การเปลีย, นแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทาง
การเมือง ดังนัน( จึงมีความเสีย, งที,นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที,ได้ ประมาณการเอาไว้ หรื อ
กองทุนรวมจะไม่สามารถที,จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ,มการจ่ายเงินปั นผลได้

12)

ความเสี"ยงจากการใช้ มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซือขายหน่ วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที,บริ ษัทจัดการประกาศ เป็ นการคํานวณ
โดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง( ล่าสุดเป็ นฐานในการ
กํ า หนดมู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ, ง มู ล ค่ า ดัง กล่ า วอาจไม่ ใ ช่ มู ล ค่ า ที, จ ะซื อ( ขายได้ จริ ง ของ
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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3.11 การทําธุรกรรมกับบุคคลที"เกี"ยวข้ อง
1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว
ของบริ ษัทจัดการ และเป็ นผู้ให้ เงินกู้ยืมรายใหญ่ (มากกว่าร้ อยละ 50 ของเงินกู้ยืมทังหมด
(
ณ วันที,
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) แก่ ERAWAN ในการก่อสร้ างและพัฒนาโรงแรมในที,ถือครองโดย
ERAWAN ซึ,งรวมถึงโรงแรมไอบิส ป่ าตองและไอบิส พัทยา โดย ERAWAN ได้ จดจํานองที,ดิน
พร้ อมสิ,งปลูกสร้ างที,มีอยู่บนที,ดินเพื,อเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมให้ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมิได้ มีผลต่อความเป็ นอิสระของบริ ษัทจัดการในการ
เจรจาเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะลงทุนครัง( แรกแต่อย่างใด โดยก่อนที,จะมีการลงทุนใน
ทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุนในครัง( แรก บริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริ มทรั พย์ นัน( ๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที,เกี, ยวข้ อง (Due Diligence)ประกอบกับ
การศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรัพย์สนิ โดยที,ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที,ได้ จดั ทําขึ (นจาก
การดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรั พย์ ที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างเต็มที,ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของที,ปรึกษานันๆ
( ทังนี
( ( เงินที,กองทุนรวมสามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที,เกี,ยวเนื,องกับการระดมทุนและการลงทุนใน
ทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก จะนํามาชําระค่ากรรมสิทธิLในทรัพย์สินของโรงแรมไอ
บิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยาให้ กบั ERAWAN และ ERAWAN จะนําเงินที,ได้ รับบางส่วนมา
ชํ า ระคื นเงิ น กู้ยืม ที, มี ต่อ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ ากัด (มหาชน) เพื, อ ดํ าเนิ น การไถ่ ถ อนจํ า นอง
ทรัพย์สนิ และทําการโอนกรรมสิทธิLให้ กบั กองทุนรวม

2)

กองทุนรวมจะลงทุนในกรรมสิทธิLในโรงแรมไอบิส ป่ าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา ที,มี ERAWAN
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิL ในทรัพย์ สินดังกล่าว ดังนัน( ERAWAN และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
ERAWAN จึงมีสทิ ธิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
(
นรวม ทังนี
( ( ภายหลังจากที,กองทุนรวมลงทุนในโรงแรมไอ
บิส ป่ าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา กองทุนรวมจะให้ บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ซึ,ง
เป็ นบริ ษัทย่อยที, ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ตํ,ากว่าร้ อยละ 99.99 ของ
บริ ษัท เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพื,อนําไปจัดหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กองทุนรวม

3.12 เงื"อนไขการลงทุน
(1)

ในกรณีที,บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที,จะลงทุนในทรัพย์สินได้ ตามที,ระบุไว้ ในโครงการนี (
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินค่าจอง
ซื (อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ให้ แก่ผ้ ูจองซื (อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงิ นค่าจองซื (อหน่วย
ลงทุน
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(2)

ในกรณีที,บริ ษัทจัดการสามารถระดมทุนได้ เพียงพอที,จะลงทุนในทรั พย์สินได้ ตามที,ระบุไว้ ข้างต้ น
(แล้ วแต่กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วนหรื อทังหมดเนื
(
,องจาก
ทรัพย์สินที,เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที,กําหนดไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
โครงการ หรื อมีเหตุอื,นใดอันทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที,เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ได้
และ/หรื อ (ข) เกิ ดเหตุสดุ วิสยั ขึ (นกับทรัพย์สินที,เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ (ค) มีเหตุอื,นใดที,มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ที,เป็ นอสังหาริ มทรัพย์และบริ ษัทจัดการเห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที,จะ
(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ที,เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะในกรณีที,ทรัพย์สนิ ที,บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที,มีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมด
ั(
ของกองทุนรวมภายในหกเดือนนับแต่วนั ที,จดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวม โดย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที,จะปรับเปลี,ยนข้ อกําหนด และ/หรื อเงื,อนไขในสัญญาที,เกี,ยวข้ องกับการลงทุน
ในทรั พย์ สิ นที, เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว รวมถึ งพิ จารณาเจรจากับคู่ส ัญญาที, เกี, ยวข้ องในการ
ปรับเปลีย, นเงื,อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื,นใด หรื อข้ อสัญญาหรื อข้ อกําหนดใดๆ
ตามความเหมาะสม ทังนี
( ( หลังจากกองทุนรวมได้ ลงทุนแล้ ว หากมีจํานวนเงินส่วนที,เหลือจาก
จํานวนเงินที,บริ ษัทจัดการได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการลดทุนและคืนเงินที,เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อ
(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที,เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ หากทรั พย์ สินที,
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมลู ค่ารวมกันน้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุ
(
นรวมภายหลังหกเดือนนับแต่วนั ที,จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
โดยบริ ษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื,อคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
ถึงแม้ ทรัพย์สนิ ที,บริ ษัทจัดการจะพิจารณาให้ กองทุนรวมลงทุนมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั(
นรวมภายหลังการลงทุน บริ ษัทจัดการอาจเลือกที,
จะไม่ลงทุนโดยให้ เลิกกองทุนรวมตามข้ อ (2.2) ก็ได้ ทังนี
( ( ในกรณีที,บริ ษัทจัดการเลือกที,จะ
ลงทุนตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ ว หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะนําเงินที,ได้
จากการระดมทุนส่วนที,เหลือไปลงทุนเพิ,มเติมในทรัพย์สนิ อื,นนอกจากทรัพย์สนิ ตามที,กําหนด
ไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ,ง
ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที,มีสว่ นได้ เสียกับการ
ลงทุนในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในกรณี ที,ต้องเลิกกองทุนรวมตาม (2.2) ข้ างต้ น เงิ นลงทุนที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับคืนจะ
เป็ นไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ,งอาจใกล้ เคียงกับจํานวนเงินทุนของ
โครงการที,จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมหลังหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องกับการ
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จัดตังกองทุ
(
นรวม ดังนัน( ในกรณีดงั กล่าวนี (ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสี,ยงที,จะได้ รับเงิน
ลงทุนคืนในจํานวนที,ตํ,ากว่ามูลค่าที,ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

4. การกู้ยืมเงิน
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
( ( ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็
ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (
(1)

เป็ นการกู้ยืมเงินเพื,อดําเนินการดังต่อไปนี (
(ก)

ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ที,กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าให้ อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้ อมที,จะใช้ หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ,มเติมบนที,ดินที,มีอยู่แล้ วซึ,งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที,กองทุนรวมมีสิทธิ
การเช่า เพื,อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ,มเติม

(2)

เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
( ( ในกรณีที,เป็ นการกู้ยืมเงินเพื,อ
ปรั บปรุ งอสังหาริ มทรั พย์ ที,กองทุนรวมมีกรรมสิทธิL และ/หรื อสิทธิ การเช่าตาม (1)(ก) หรื อเพื,อต่อเติมหรื อ
ก่อสร้ างอาคารเพิ,มเติมบนที,ดินที,มีอยู่แล้ วที,กองทุนรวมมีกรรมสิทธิL และ/หรื อสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที,เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย และ

(3)

จํานวนเงินที,ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมและใน กรณี ที,ต่อมาภายหลัง
จํานวนเงินที,ก้ ูยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
( ได้ เกิ ดจากการกู้ยืมเงินเพิ,มเติม บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ,มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการ
กู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

เงื,อนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทําสัญญาซื (อขายล่วงหน้ า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อป้องกันความเสี,ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลีย, น (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื ออัตราดอกเบี (ย (Interest Rate Risk) ที,เกิดขึ (นจากการกู้ยืม
เงินไม่ว่าทังจํ
( านวนหรื อบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบี (ยกับคู่สญ
ั ญาที,เป็ น
ธนาคารพาณิชย์เพื,อป้องกันความเสีย, งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี (ย
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5. หลักเกณฑ์ การลงทุน
5.1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
การลงทุ น ในอสัง หาริ มทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ มทรั พย์ และการจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (
5.1.1

ต้ องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื (อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื,อประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทังตรวจสอบและสอบทาน
(
(การทํา Due Diligence) แล้ ว และมี
ความเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที,จะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (
(ก)

มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว, ไป

(ข)

มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตังอยู
( ใ่ นทําเลที,ดีและมีทางเข้ าออกที,เหมาะสมตาม
สภาพ ไม่มีลกั ษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงอันจะทําให้ เปลี,ยน
ลักษณะการใช้ งานเป็ นประการอื,นได้ ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้เช่า และ/หรื อผู้
เช่าช่วงรายใหม่ เป็ นต้ น ทังนี
( ( ในการพิจารณาให้ ความเห็นในเรื, องดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะ
จัดให้ มีความเห็นของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื,อใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย

(ค)

มีเอกสารสิทธิLหรื อเอกสารสัญญาที,ครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมายและเพียงพอต่อ
การที,กองทุนรวมจะใช้ ดําเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้

ในกรณีที,อาจมีความเสี,ยงจากการลงทุนตามวรรคหนึ,งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี,ยงที,
ครบถ้ วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
5.1.2

อสังหาริ มทรัพย์ที,จะลงทุนต้ องตังอยู
( ใ่ นประเทศไทย

5.1.3

ต้ องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที,ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภาพที,เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้
หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที,ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ โดยต้ องมีการก่อสร้ างไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าโครงการ ณ วันที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
(
ดการกองทุนรวม
และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นบั มูลค่าที,ดินที,เป็ นที,ตัง( ของโครงการ ทังนี
( ( สัดส่วนความ
คืบหน้ าของการก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

5.1.4

ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื (อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึ,งสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือ
พื (นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิLหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมที,จะขาย ให้ เช่า หรื อ
ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั (
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5.1.5

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้ นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

5.1.6

อสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่เป็ นที,ดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ที,จะส่งเสริ มให้ เกิด
รายได้ แก่อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

5.1.7

ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที,มีข้อตกลงหรื อเงื,อนไขที,ก่อให้ เกิ ด
หน้ าที,มากกว่าหน้ าที,อนั เป็ นปกติที,ผ้ ูเช่าพึงต้ องกระทําเมื,อสัญญาเช่าสิ (นสุดลง หรื อทําสัญญาเช่า
ช่วงเว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องเป็ นการเช่าจากบุคคล
ดังต่อไปนี (

5.1.8

(1)

ต้ องเป็ นการเช่ า จากผู้ มี สิ ท ธิ ที, จ ะให้ เช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ นั น( ได้ ทั ง( นี ใ( นกรณี ที,
อสังหาริ มทรัพย์ที,เช่าเป็ นที,ดิน ที,ดินนันจะต้
(
องมีการออกโฉนดที,ดินหรื อหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ให้ แล้ ว

(2)

ในกรณีที,เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณีที,เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อ
สิ,งปลูกสร้ างที,ผ้ ูให้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิL ตามโฉนดที,ดินหรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตาม
หนัง สือ รั บ รองการทํา ประโยชน์ บริ ษั ท จัด การต้ อ งจัด ให้ มีส ถาบัน การเงิ น ตาม
กฎหมายว่าด้ วยดอกเบีย( เงิ นให้ ก้ ูยืมของสถาบันการเงิ น หรื อบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้
รับประกันความเสียหายที,อาจเกิดขึ (นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรื อใน
กรณีที,มิได้ จดั ให้ ผ้ รู ับประกันความเสียหายเพื,อป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน( บริ ษัท
จัดการต้ องเปิ ดเผยความเสี,ยงให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ องระบุไว้ ในหนังสือชี (ชวน ส่วนสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญถึงผลกระทบที,อาจจะเกิดขึ (นกับผลประกอบการของกองทุนรวม หากผู้มี
กรรมสิทธิL ตามโฉนดที,ดิน หรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์
บอกเลิกสัญญา

บริ ษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที, จดทะเบี ยนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรื อวันจดทะเบียนเพิ,มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนเพื,อ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ,มเติมแล้ วแต่กรณี และดํารงอัตราส่วน
การลงทุนดังกล่าวทุกวันสิ (นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี (
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5.1.9

(1)

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุดท้ ายก่อนสิ (นอายุโครงการ หรื อ

(2)

กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุน
ไว้ อย่างน้ อย 1 ปี เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

5.1.10 ภายหลังจากที,กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง( แรก กองทุนรวมจะจัด
ให้ มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที,มีต่ออสังหาริ มทรัพย์
ที, กองทุนรวมลงทุน เพื, อคุ้มครองความเสี ยหายที, จะเกิ ดขึน( กับกองทุนรวม โดยจะจัดให้ มี การ
ประกันภัยดังต่อไปนี (ตลอดระยะเวลาที,กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง(
แรก
(1)

การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสี"ยงทุกประเภท (All Risks Insurance)
กองทุนรวมและผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมและผู้บริ หารทรัพย์สินเป็ นผู้เอาประกันภัย
ทรัพย์สนิ สําหรับความเสีย, งทุกประเภทอันเนื,องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว โดยที, ผ้ ู เช่ าทรั พย์ สิ นจากกองทุนรวมจะเป็ นผู้ชํ าระค่ าเบี ย( ประกันภัย และ
กําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมทังนี
( (วิธีจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็ นไปตามที,
กํ าหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย โดยที, การทํ าประกันภัยดังกล่าวจะต้ องได้ รั บความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมเกี,ยวกับเงื,อนไขการประกันภัย
ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษั ท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในหัวข้ อ 3.6 สรุ ป
สาระสําคัญของร่างสัญญาที,เกี,ยวข้ อง)

(2)

การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
กองทุนรวมและผู้เช่าทรั พย์ สินจากกองทุนรวมและผู้บริ หารทรั พย์ สินเป็ นผู้เอาประกัน
ประกันภัยสําหรั บความรั บผิ ดต่อบุคคลภายนอกที,อาจได้ รั บความเสียหาย และ/หรื อ
บาดเจ็ บจากความชํ ารุ ดบกพร่ องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ,งปลูกสร้ างและ/หรื อเกิ ด
อุบตั ิเหตุ โดยที,ผ้ เู ช่าทรัพย์สนิ จากกองทุนรวมเป็ นผู้ชําระค่าเบี (ยประกันภัย (ดูรายละเอียด
เพิ,มเติมเกี,ยวกับเงื,อนไขการประกันภัยระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์จํากัด ในหัวข้ อ 3.6 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที,เกี,ยวข้ อง)ทังนี
( ( ในกรณีที,ผ้ เู ช่า
ทรั พย์ สินจากกองทุนรวมได้ ทําประกันภัยนัน( ไว้ แล้ ว กองทุนรวมสามารถทําประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที,กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี (ยให้ ต้องรับผิด
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(3)

การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
กองทุนรวมและผู้เช่าทรั พย์ สินจากกองทุนรวมและผู้บริ หารทรั พย์ สินเป็ นผู้เอาประกัน
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยกําหนดให้ ผ้ เู ช่าชําระค่าเบี (ยประกันภัย และเป็ นผู้รับ
ประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมเกี,ยวกับ
เงื,อนไขการประกันภัยระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ใน
หัวข้ อ 3.6 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที,เกี,ยวข้ อง)

5.1.11 ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(1)

การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนในราคาที,ไม่สงู กว่าราคาที,เปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที,จะ
ลงทุน ซึ,งเปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาตํ,าสุดที,ไ ด้ จากรายงานการ
ประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละ 10 บริ ษัทจัดการจะชี (แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการลงทุน
ในราคาดังกล่าวในไว้ ในรายละเอียดโครงการ

(2)

การขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มา
จากการลงทุน บริ ษัทจัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผยและเพื,อประโยชน์ที,ดีที,สดุ ของกองทุน
รวมเป็ นสําคัญ หากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มี
ราคาที,ตํ,ากว่าราคาสูงสุดที,ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกิ นกว่าร้ อยละ 10 บริ ษัท
จัดการจะชี (แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที,จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อโอนสิทธิการ
เช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นราคาดัง กล่า วไว้ ใ นหนัง สือสรุ ป ข้ อ มูลสํา คัญ ที, จัดทํ า ขึน( ตาม
หลักเกณฑ์ที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(3)

รายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ(2)บริ ษัทจัดการจะ
จัดทําขึ (นล่วงหน้ าก่อนการลงทุนในหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่า
ทรัพย์สินใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อปั จจัยใดๆ ที,ทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินที,ทําการประเมินมี
การเปลีย, นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ

5.1.12 การทําธุรกรรมกับบริ ษัทจัดการ บุคคลที,เกี, ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ และบุคคลที,เกี, ยวข้ อง บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิ ดังนี (
(1)

ในการลงทุ นครั ง( แรก หากเป็ นการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พย์ และ/หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที,เกี,ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
ยื,นคํารับรองของบุคคลที,จะแต่งตังให้
( เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ,งได้ รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ รับรายงานการประเมินของ
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี,ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริ ษัทจัดการ และ
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รั บรองว่ าได้ ทํ าการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ ว และเห็ นว่าเป็ นธุ รกรรมใน
ลักษณะที,เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทัว, ไปที,มิได้ มีความ
เกี,ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทังนี
( ( เมื,อบริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ จัดตัง( และจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะ
แต่งตังบุ
( คคลที,ทําการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ นแต่มีเหตุ
จําเป็ นและสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2)

ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึง, อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ภายหลังจากการลงทุนครั ง( แรก หากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที,เกี, ยวข้ อง บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที,กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,
สน. 29/2549 เรื, อง การกระทําที,อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการ
จัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที, 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที,
แก้ ไขเพิ,มเติม ซึ,งรวมถึงการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
และ/หรื อการได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ( หากธุรกรรมดังกล่าวเป็ น
การลงทุนกับ บริ ษั ทจัด การหรื อ บุคคลที,เ กี, ย วข้ อ งกับ บริ ษั ทจัด การ บริ ษั ทจัด การจะ
ดําเนินการได้ ต่อเมื,อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที,เป็ นทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทํา
ธุร กรรมกับ ลูก ค้ า ทั,ว ไปที, มิ ไ ด้ มี ความเกี, ย วข้ อ งกัน เป็ นพิ เ ศษ(At Arm’s Length
Transaction)

5.1.13 บริ ษัทจัดการจะนําอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เฉพาะการให้ เช่าพื (นที,โดยตรง หรื อให้
เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื,นเพื,อนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทังนี
( ( ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี (
(1)

หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนําอาคารดัง กล่า วให้ เ ช่า แก่ ผ้ ู
ประกอบกิจการโรงแรมเท่านัน(

(2)

หากเป็ นการให้ เช่าพื (นที,และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ บริ การประกอบด้ วย เช่น
ServicedApartment บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี (
(ก)

ดําเนินการให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการให้ เช่าพื (นที,และการให้ เช่าเครื, องใช้
อุปกรณ์ตกแต่งที,เกี,ยวเนื,องโดยตรงจากการให้ เช่าพื (นที,นนั ( เช่น ชุดรับแขก ชุด
ครัว เครื, องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมด
ั(
ที,ได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์นนในรอบระยะเวลาบั
ั(
ญชี
ประจําปี ใดๆ
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(ข)

รายงานผลการดําเนินงานเกี,ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละ
อาคารให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ (นรอบ
ปี บัญชี

(ค)

หากกองทุนรวมมีรายได้ น้อยกว่าที,กําหนดตาม (ก) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้ ผ้ ูป ระกอบกิ จ การรายอื, น นํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปจัด หาผลประโยชน์ หรื อ
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
เลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ (นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และ
แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,บริ ษัท
จัดการได้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ วเสร็ จ

5.1.14 บริ ษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของรายได้ ทงหมดของกองทุ
ั(
นรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี (

5.2

(1)

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ที,สิ (นอายุโครงการ หรื อ

(2)

เมื,อได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื"น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ" ืน
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ,งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ,งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี (เพื,อการบริ หาร
สภาพคล่องของกองทุนรวม
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว“ เงินคลัง

(3)

พันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที,สถาบันสินเชื, อเพื,อธุรกิจหลักทรั พย์ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อนิติบุคคลที,มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
( (นเป็ นผู้ออก

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยูอ่ าศัย

(5)

บัต รเงิ น ฝากที, ธ นาคารหรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ นเป็ นผู้อ อก ทัง( นี ( หากเป็ นบัต รเงิ น ฝากที, มี ก ารจ่ า ย
ผลตอบแทนหรื อการชํ าระเงิ นลงทุนอ้ างอิ งกับสินค้ าหรื อตัวแปรต้ องได้ รั บความเห็ นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(6)

ตัว“ แลกเงินหรื อตัว“ สัญญาใช้ เงินที,ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื,อเพื,อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื,อการฟื น( ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี (ย หรื อผู้คํ (าประกัน ทังนี
( ( หากเป็ นตัว“ แลกเงินหรื อตัว“ สัญญา
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ใช้ เงินที,มีการจ่ายผลตอบแทนหรื อการชําระคืนเงินลงทุนอ้ างอิงกับตัวแปร ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที,จะซื (อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ( หรื อกองทุน
รวมอื,นที,มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ( หรื อเงินฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื,อนไขดังต่อไปนี (
(ก)

ต้ องเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในต่ างประเทศที, อ ยู่ภายใต้ การกํ ากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื (อขายหลักทรัพย์ที,เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของ
กองทุน รวมในต่างประเทศที,มีการซือ( ขายในตลาดซือ( ขายหลักทรัพย์ ที,เป็ นสมาชิ กของ
World Federations of Exchange (WFE)

(ข)

ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที,มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที,
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที,จดั ตังขึ
( (นเพื,อผู้ลงทุน
ทัว, ไป

(10)

สัญญาซื (อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อป้องกันความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ (นจากการลงทุน ทังนี
( (ใน
กรณีที,สญ
ั ญาซื (อขายล่วงหน้ ามีสินค้ าหรื อตัวแปรอื,นใดที,มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี,ยนเงิน
อัตราดอกเบี (ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื,อถือของหลักทรัพย์ที,เป็ น
ตราสารแห่ ง หนี ( สัญ ญาซื อ( ขายล่ ว งหน้ าดั ง กล่ า วต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย

(11)

หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื,นใดที,มิใช่อสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื,น ตามที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ

การลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ,งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที,นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ,งเป็ นผู้
ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี (ย ผู้คํ (าประกัน หรื อผู้รับฝากเงิน ต้ องมีมลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
( (นไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี (
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม

(ข)

ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุน
- 110 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
(ค)

ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม

การคํา นวณอัต ราส่ว นการลงทุนตามวรรคสอง ไม่น ับ รวมตั“ว แลกเงิ น หรื อ ตัว“ สัญญาใช้ เงินที,กองทุนเพื,อ
การฟื น( ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ (าประกันโดยต้ อ งเป็ น
การรับอาวัลแบบไม่มีเงื,อนไข หรื อสลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี (ย หรื อคํ (าประกันเงินต้ นและดอกเบี (ยเต็ม
จํานวนอย่างไม่มีเงื,อนไข

5.3

การลงทุนในหุ้นที"มีสิทธิออกเสียงเป็ นพิเศษ
กองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ, หุ้นที,มีสทิ ธิออกเสียงเป็ นพิเศษได้ ไม่เกิน 1 หุ้น ตามเงื,อนไขดังต่อไปนี (
(1)

(2)

หุ้นดังกล่าวออกโดยบริ ษัทที,เช่าอสังหาริ มทรั พย์จากกองทุนรวม โดยหุ้นนันให้
( สิทธิ พิเศษในการ
อนุมตั ิการดําเนินงานบางประการของบริ ษัทที,เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (golden share) ทังนี
( ( ตามที,ได้
กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว และ
บริ ษัทที,เช่าอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการ
ของอสังหาริ มทรัพย์ที,เช่า

เงื,อนไขพิเศษ
การลงทุนใน หรือมีไว้ ซ" ึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที,ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.1 ข้ อ 5.2 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง
ในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที,กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั ( กองทุนรวมอาจ
ปรั บปรุ ง เปลี,ยนแปลง พัฒนา เพิ,มศักยภาพในทรั พย์ สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื,อการให้ เช่าพืน( ที,
โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการเพื,อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทังนี
( ( รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื,อประโยชน์ของทรัพย์สนิ ตามที,บริ ษัทจัดการ หรื อคณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่
ทังนี
( (จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื,อนไขที,กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,
เกี,ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี ( กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเช่า (เงินมัดจํา) ที,ได้ เรี ยกเก็บจากผู้เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื,นหรื อหาดอกผลตามที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้
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6. ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
6.1

ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1ครัง( อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลพิเศษเกิ นกว่าการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ตามที,บริ ษัท
จัดการมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1)

ในกรณีที,กองทุนรวมมีกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที,ไม่รวมกําไรที,ยงั ไม่เกิดขึ (นจากการประเมินค่าหรื อ
การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประจํารอบระยะเวลา
บัญชีนนั (

(2)

ในกรณีที,กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้

การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ,มขึ (นในรอบระยะเวลาบัญชีที,มีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน(
การจ่ า ยเงิ น ปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การจ่ า ยเงิ น ปั นผลดั ง กล่ า วให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ (นรอบระยะเวลาบัญชีที,มีการจ่ายเงินปั นผลนัน(
โดยกรณีที,บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
เงื,อนไขเพิ,มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที,จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ,ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที,จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง( นันและให้
(
ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันใน
งวดสิ (นปี บัญชี
สํ าหรั บหลักเกณฑ์ ในการจ่ ายปั นผล บริ ษั ทจั ดการจะดํ าเนิ นการให้ เป็ นไปตามที, ระบุไว้ เว้ นแต่ กรณี ที,
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน(
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6.2

เงื"อนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
(1)

ในกรณีที,ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
บริ ษัทจัดการจะ
ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
( วนที,เกินกว่า 1 ใน 3ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามกรณีที,ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที,มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที,อยู่
ในกลุม่ บุคคลนัน( โดยจะใช้ วิธีการเฉลีย, ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที,มีสิทธิในการ
ได้ รับเงินปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด)
(
ทังนี
( ( ในกรณีที,มีเงินปั นผลที,ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนัน(
รับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที,กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื,นของกองทุน
รวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื,นใดที,เกี,ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง, การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น

(2)

ในกรณีที,บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
(
นบุคคลตามข้ อ 7.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
( วนที,เกินกว่าร้ อยละ
50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามกรณีที,ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที,มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที,อยู่
ในกลุม่ บุคคลนัน( โดยจะใช้ วิธีการเฉลีย, ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที,มีสิทธิในการ
ได้ รับเงินปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด)
(
ทังนี
( (ในกรณีที,มีเงินปั นผลที,ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนัน(
รับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที,กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื,นของกองทุน
รวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื,นใดที,เกี,ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง, การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น
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(3)

ในกรณีที,บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
(
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที,บคุ คล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ( ( ต้ องไม่เกิน
หนึง, ปี นับแต่วนั ที,รับหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน(

(4)

ในกรณีที,ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที,เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิการเช่า
ในอสังหาริ มทรั พย์ ผู้ให้ เช่ าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ (1) โดยอนุโลม

(5)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้
ที,ผ้ สู นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
3. ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยที,มีชื,ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

(6)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ น
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง, จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื, อและที,อยู่ที,ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

(7)

ในกรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื,อการอื,น
ใดนอกจากเพื,อประโยชน์ของกองทุนรวม

7. หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
( ( ใน
กรณี ที, สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื, นใดที, มีอํ านาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลี,ยนแปลง
เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้
เป็ นไปตามนัน(
7.1

บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
(
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี (
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(1)

(2)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
(
แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง, ดังต่อไปนี (
(ก)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี (ยงชีพ หรื อกองทุน
รวมเพื,อผู้ลงทุนทัว, ไป

(ข)

นิติบคุ คลที,จดั ตังขึ
( (นตามกฎหมายไทยซึง, ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(ค)

บุคคลอื,นใดที,ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื,อมีเหตุจําเป็ นและ
สมควร

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ,งรับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ ใน
ส่วนที,เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
(
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที,บริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว

7.2

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

7.3

ในการพิจารณาความเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันตามข้ อ 7.1 และข้ อ 7.2 ให้ เป็ นไปตามประกาศที, สน. 25/2552

7.4

ภายใต้ บงั คับข้ อ 7.5 และข้ อ 7.6 ในกรณีที,ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
(
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี (
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที,บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้
ถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื, องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
( วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่
(
วยลงทุนในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(4)

แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที,บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
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ในกรณีที,ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื,น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที,แท้ จริ งในการถื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที,ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
(
กองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
(
ดการกองทุนรวม
7.5

7.6

7.7

ในกรณีที,บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
(
นบุคคลตามข้ อ 7.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี (
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที,บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื, องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
( วนที,เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
( วนที,เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที,เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

ในกรณีที,บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที,ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
(
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี (
ในช่วงระยะเวลาที,บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
แต่ทงนี
ั ( ( ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที,รับหน่วยลงทุน
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที,บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื, องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนที,ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน(

ในกรณี ที,ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที,เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
ข้ อ 7.4 โดยอนุโลม
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7.8

บริ ษั ทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกิ นร้ อยละ 49 ของจํ า นวนหน่วยลงทุน ที,
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี (
(1)

มีการลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึง, สิทธิในที,ดินตามประมวลกฎหมายที,ดิน หรื อ

(2)

มีการลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึง, กรรมสิทธิLในอาคารชุด ทังนี
( ( เมื,อคํานวณพื (นที,ห้องชุดที,กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื (นที,ห้องชุดที,ถือกรรมสิทธิLโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วน
เกินร้ อยละ 49 ของพื (นที,ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
(
ดนัน(

ดังนัน( กองทุนรวมนี (มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนที,จะมีผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว
7.9 เพื,อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะรับหรื อปฏิเสธที,จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที,บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที,จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั ( รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที,มีถิ,นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ,งปกติมีถิ,นที,อยู่ในสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงกองทรั พย์ สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ,งจัดให้ มีขึน( และดําเนินกิ จกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา

8. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื,นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื,อขอให้ พิจารณารับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื,อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถทําการซื (อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื (อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9. การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ที,เป็ นไปตามข้ อ 7. หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
9.1

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที"มีใบหน่ วยลงทุนหรื อหนั งสือรั บรองสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
สําหรับกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนประเภทใบหน่วยลงทุนที,ประสงค์ จะโอน
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงใบหน่วยลงทุนที,มีลายมือชื,อสลักหลังทังของผู
(
้ โอนและผู้รับโอนแก่
นายทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลใช้ กล่าวอ้ างต่อบุคคลภายนอกได้ โดยสมบูรณ์และให้ ถือว่า
ได้ รับการรั บรองจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนเมื,อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื, อผู้รับโอนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
( ( ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที,
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรื อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
สําหรับกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนประเภทหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน
หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ การโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

9.2

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที,ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที,ระบุโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ทังนี
( ( ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที,นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนและ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กําหนด

10. การรั บชําระหนีด- ้ วยทรั พย์ สินอื"น
หากมีการผิดนัดชําระหนี (หรื อมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี (หรื อลูกหนี (ตามสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี (ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชําระหนี (ด้ วยทรัพย์สินอื,นทังที
( ,เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื,อกองทุน
รวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี (
10.1 ก่อนการรับชําระหนี (ด้ วยทรัพย์สินอื,นที,มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง( บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกิ น กึ,ง หนึ,ง ของจํ า นวนหน่ว ยลงทุน ที,จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง( หมด หรื อ ได้ รั บ ความเห็น ชอบจากผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนันการรั
(
บ
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ชําระหนี (ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซึ,งตราสารแห่งหนี (
หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน(
ในการขอความเห็ นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ, ง บริ ษั ทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี,ยวกับทรัพย์สนิ ที,กองทุนรวมจะได้ จากการรับชําระหนี ( มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย
พร้ อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี (
10.2 เมื,อ ได้ รั บทรั พย์ สินมาจากการรั บชํ า ระหนี ( บริ ษั ทจัด การจะนําทรั พย์ สิน ดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
( ,อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพย์สนิ ที,ได้ จากการรับชําระหนี (ดังนี (
(1)

กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที,กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ,ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื,อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้

(2)

กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที,กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที,สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในระหว่างที,บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์ สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้

ในกรณีที,มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควร บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment
Committee) ได้ ทังนี
( ( หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การพิจารณาให้ แนว
ทางการลงทุน ในการซื อ( เช่ า ให้ เ ช่ า จํ า หน่ า ย โอน หรื อ รั บ โอนซึ, ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทังการตั
(
ดสินใจถึงแนวทางการซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในกรณีที,เกิดความเสียหายทังหมด
(
หรื อ อย่า งมี นัย สํา คัญ กับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ,ง รวมถึ ง ความเสีย หายจากการโดนเวนคื น จะกระทํ า ผ่า นมติ ข อง
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยองค์ประกอบ อํานาจหน้ าที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุนรวมมีดงั ต่อไปนี (
11.1 องค์ ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้ วย
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(1)

กรรมการที, ได้ รับการแต่งตัง( โดยบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ,งเป็ นบุคลากรของบริ ษั ท
จัดการที,ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในฐานะตัวแทนของบริ ษัท
จัดการ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน

(2)

กรรมการที,ได้ รับการแต่งตัง( โดยบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนรวมที,เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ
ตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากผู้ที,ได้ รับการเสนอชื,อจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
(
นรวม
จํานวน 1 คน ทังนี
( ( หากผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอรายชื,อของกรรมการลงทุนเกินกว่าจํานวนของกรรมการ
ลงทุนที,กําหนด ให้ บริ ษัทจัดการพิจารณาแต่งตังกรรมการลงทุ
(
นตามที,บริ ษัทจัดการเห็นสมควร

ทังนี
( ( จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมีตวั แทนของบริ ษัทจัดการซึง, ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การ
กองทุนอสังหาริ มทรั พย์ จํ านวนไม่น้อยกว่ากึ, งหนึ,งของจํ านวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทัง( หมดและ
กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมีหน้ าที, คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด และกรรมการลงทุนตามข้ อ (2) มีสิทธิได้ รับเบี (ยประชุมตามที,กําหนด
ไว้ ในโครงการ
กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทุนที,ปฏิบตั ิหน้ าที,จนครบวาระแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังให้
( ดํารงตําแหน่งกรรมการลงทุนได้ อีก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที,แต่งตังโดยบริ
(
ษัทจัดการและพิจารณาถอด
ถอนกรรมการที,เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที,บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากรรมการดังกล่าวมีการกระทําพฤติกรรมที,ไม่เหมาะสมที,จะปฏิบตั ิหน้ าที,เป็ นคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุนรวม หรื อมีการกระทําที,ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลีย, นแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที,บริ ษัทจัดการเป็ นสมควร โดยหากมีการ
ถอดถอนกรรมการที,เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
เสนอชื,อบุคคลใหม่ตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อ 11.1(2) ข้ างต้ น
หากตํ าแหน่งกรรมการใดๆ เกิ ดว่างลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษั ทจัด การมี สิทธิ แต่งตัง( กรรมการเข้ า ดํารง
ตําแหน่งแทนกรรมการที,วา่ งลงได้ ตามเกณฑ์ที,กําหนดไว้ ข้างต้ น โดยให้ กรรมการลงทุนที,ได้ รับการแต่งตังขึ
( (น
ใหม่ดงั กล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที,เหลืออยู่ของกรรมการลงทุนผู้ที,ตน
ได้ รับการแต่งตังให้
( เข้ ามาดํารงตําแหน่งแทนที,
อนึง, ในกรณีที,คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่
สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที, ไ ด้ ไ ม่ว่า ด้ ว ยเหตุใ ด ให้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ หน้ า ที, ภ ายใต้ อํ า นาจและหน้ า ที, ข อง
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมแทนจนกว่าจะมีการตังคณะกรรมการลงทุ
(
นของกองทุนรวมขึ (นใหม่
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11.2 รูปแบบการตัดสินใจ
(1)

การเรี ยกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ กรรมการคนใดคนหนึง, เรี ยกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื,อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที,กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุม
ซึ, งระบุถึ ง วัน เวลา สถานที, ของการประชุ ม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณีให้ แก่กรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
เว้ นแต่กรณีฉุกเฉินไม่จําเป็ นต้ องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที,ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม
หากกรรมการได้ เข้ าร่วมในการประชุมแล้ ว ให้ ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิทธิในการได้ รับหนังสือ
เชิญประชุม

(2)

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้ มี การประชุมปี ละ 1 ครั ง( เป็ นอย่างน้ อ ย หรื อตามที,กํ าหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน

(3)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้ มีการประชุมด้ วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึง
การประชุมทางโทรศัพท์หรื อลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ,งคนใดอาจเสนอ
มติที,ทําขึ (นเป็ นลายลักษณ์ อักษร เพื,อเวียนให้ คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติ
ดังกล่าว ทังนี
( (จะแยกลงชื,อในแต่ละต้ นฉบับของมติ หรื อลงชื,อร่วมกันในต้ นฉบับเดียวกันก็ได้

(4)

องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดั ให้ มีการประชุม จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมเกิน
กว่ากึ,งหนึ,งของกรรมการทังหมด
(
และต้ องมีกรรมการที,เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการรวมกันไม่
น้ อยกว่ากึ,งหนึ,งเข้ าร่ วมประชุมด้ วย จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
( ( ในการประชุมนั (นอาจเป็ น
ในลักษณะการนัง, ประชุมร่วมกัน หรื อการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้

(5)

มติของที,ประชุม
กรณีจดั ให้มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากคณะกรรมการลงทุนที,เข้ าประชุม ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที,ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเพิ,มขึ (นอีกเสียงหนึง, เป็ นเสียงชี (ขาด
กรณีไม่จดั ให้มีการประชุม
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คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที,ทําขึ (นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมติ
ดังกล่าวจะต้ องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ,งหนึ,งของ
คณะกรรมการลงทุนทังหมด
(
ทังนี
( ( กรรมการสามารถจัดส่งมติที,ได้ ลงนามแล้ วมายังบริ ษัทจัดการ
ทางโทรสาร ซึ,งบริ ษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที,ลงลายมือชื,อโดยกรรมการซึ,งส่ง
ทางโทรสารถึงบริ ษัทจัดการเป็ นการลงมติที,มีผลสมบูรณ์ ในทันที โดยกรรมการที,นําส่งมติทาง
โทรสารดังกล่าวจะต้ องนําส่งต้ นฉบับของมติให้ บริ ษัทจัดการต่อไป เพื,อบริ ษัทจัดการจะเก็บรักษา
ต้ นฉบับของมติที,ได้ รับมาไว้ เป็ นหลักฐานที,บริ ษัทจัดการถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการ
มีสทิ ธิออกเสียงเพิ,มขึ (นอีกเสียงหนึง, เป็ นเสียงชี (ขาด
ทังนี
( (หากมติเสียงข้ างมากดังกล่าวหรื อการดําเนินการตามมติดงั กล่าวอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนคําสัง, ใดๆ ตามที,หน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด
และ/หรื อ จรรยาบรรณ กรรมการซึง, เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการมีสิทธิใช้ สิทธิยบั ยังพิ
( เศษ (Veto
Right)
(6)

ประธานที,ประชุม
ให้ บริ ษัทจัดการแต่งตัง( กรรมการรายใดรายหนึ,งซึ,งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการทําหน้ าที,เป็ น
ประธานกรรมการ และเป็ นประธานในที,ประชุม ประธานในที,ประชุมมีอํานาจและหน้ าที,ในการ
ดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามที,กําหนดไว้ ในข้ อนี (

(7)

รายงานการประชุม
บริ ษัทจัดการจะต้ องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ ประธานในที,ประชุมครัง( นันลงนามรั
(
บรองและ
เก็ บรักษาไว้ รวมทัง( จัดให้ มีสําเนาเพื,อให้ กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ ของบริ ษัท
จัดการในวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ

11.3 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที,ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื, องต่างๆ ที,เกี,ยวกับการบริ หารกองทุนรวม
ดังนี (
(1)

พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื (อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ,งอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
( (
จะต้ องไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2)

กํ าหนดวิธีการและรู ปแบบของการประมูลอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม รวมถึงการคัดเลือก
อสังหาริ มทรัพย์ที,จะทําการประมูล ตามนโยบายการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
รวม ทังนี
( (จะต้ องไม่ขดั กับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และกฎหมายอื,นที,เกี,ยวข้ องทังที
( ,มีอยูแ่ ล้ วและที,จะมีขึ (นในภายหน้ า
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(3)

พิจารณาเปลีย, นแปลงกําไรขันตํ
( ,าจากการจําหน่ายที,คิดเป็ นอัตรารายปี (Annualized Capital Gain)
ที,เป็ นเงื,อนไขในการประมูลอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ตามนโยบายการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
( (จะต้ องไม่ขดั กับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื,นที,เกี,ยวข้ องทังที
( ,มีอยูแ่ ล้ วและที,จะมีขึ (นในภายหน้ า

(4)

พิจารณาแนวทางการซ่อมแซมอสังหาริ มทรั พย์ ในกรณี ที, เกิ ดความเสียหายทัง( หมดหรื ออย่างมี
นัยสําคัญกับอสังหาริ มทรั พย์ ซึ,งรวมถึงความเสียหายจากการโดนเวนคืนทัง( นี จ( ะต้ องไม่ขัดกับ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื,นที,เกี,ยวข้ อง
ทังที
( ,มีอยูแ่ ล้ วและที,จะมีขึ (นในภายหน้ า

(5)

ดํ า เนิ น การอื, น ใดตามมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั ง( นี จ( ะต้ องไม่ ขั ด กั บ ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื,นที,เกี,ยวข้ องทังที
( ,มีอยู่แล้ วและ
ที,จะมีขึ (นในภายหน้ า

(6)

คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้ องเก็ บรั กษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นําไป
เปิ ดเผยให้ บคุ คลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้ เพื,อประโยชน์อย่างอื,นที,มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ น
แต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที,ได้ ถูกเปิ ดเผยให้ ผ้ ู
ลงทุนทัว, ไปทราบแล้ ว

(7)

คณะกรรมการลงทุนจะต้ อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื, องใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตังอยู
( ่บน
พื (นฐานของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องทังที
( ,มีอยูแ่ ล้ วและที,จะมีขึ (นในภายหน้ า

12. ชื" อ ที" อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ เงื" อ นไขการเปลี" ย นผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ และสถานที"เ ก็ บ รั ก ษา
ทรั พย์ สินของกองทุนรวม
12.1 ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื,อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที,อยู่

:

เลขที, 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะกรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7
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หรื อบุคคลอื,นที,มีหน้ าที, คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ต่อไป
12.2 เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก)

เมื,อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ,ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง(
ผู้ด ูแลผลประโยชน์ ให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที,จะเลิก สัญ ญาบอกกล่า วให้ อีก ฝ่ ายหนึ,ง ทราบล่ว งหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ข)

ในกรณีที,บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ,งไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที,หรื อความ
รับ ผิดชอบตามที,ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
( ้ ด ูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ,งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 30 วัน

(ค)

ในกรณี ที, มีการเปลี,ยนแปลงเงื, อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี,ยนแปลง
กฎหมาย หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื,นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที,จะแก้ ไขเปลี,ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์ให้
สอดคล้ องกับประกาศคําสัง, ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
( ( เนื,องจากการเปลีย, นแปลงดังกล่าวมี
ผลให้ เป็ นการเพิ,มภาระหน้ า ที,แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ด ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ า ที,ด งั กล่า วต่อ ไป ผู้ด ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
( ้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ง)

ในกรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ,ง
หนึง, ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
(
นรวม เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี,ยนแปลง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(จ)

ในกรณี ที, ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ขาดคุณสมบัติข้ อใดข้ อหนึ,งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื, อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับตัง( แต่วันถัดจากวันที,
บริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และ
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับตังแต่
( วนั ถัดจากวันที,แก้ ไขเสร็ จสิ (น
ในกรณีที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที,กําหนดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี,ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับตังแต่
( วนั ถัดจากวันที,ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื,อได้ รับอนุญาตจาก สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัท จัด การจะแต่ง ตั (งผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ร ายใหม่แ ทนผู้ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
( (เว้ นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง, การเป็ นอย่างอื,น
(ฉ)

หากผู้ดแู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลที,เกี,ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกับ
การจัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
( ้ ด ูแล
ผลประโยชน์ นี ไ( ด้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรไม่น้ อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุน
รวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที,เกิดจากการที,บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื,นที,เกี,ยวข้ องกับการเปลี,ยน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย

(ช)

เมื,อมีผ้ ูใดเสนอหรื อยื,นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที,เกี, ยวข้ องในส่วนที,เกี, ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื,อเลิกกิจการหรื อเพื,อการอื,นใดที,คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื,อฟื น( ฟู
กิจการ ประนอมหนี ( หรื อผ่อนผันการชําระหนี ( จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื,น
ใดที,คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ บริ ษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์นี (ได้ ทนั ที

(ซ)

เมื,อหน่วยงานหรื อองค์ กรของรั ฐมี ความเห็นเกี, ยวกับการปฏิ บัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ ว่ามี
ความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว, ไป
บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์นี (ได้ ทนั ที

ในทุกกรณี การเปลี,ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เนื, องจากพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 กํ าหนดให้ กองทุนรวมต้ องมี ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ ดังนันในกรณี
(
ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที,ลงตามข้ อ 12.2 เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ( องทําหน้ าที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอน
ทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
(
นรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตามคําสัง, ของบริ ษัท
จัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื,นใดที,จําเป็ น เพื,อให้ การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทังหลายเป็
(
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ (น และภายในเวลาอันสมควรที,
สามารถทํางานได้ ตอ่ เนื,อง
ในกรณี ที,สญ
ั ญาแต่งตัง( ผู้ดูแลผลประโยชน์ สิ (นสุดลงเนื,องจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บอกเลิกสัญญาหากบริ ษัท
จัดการยังไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ (นสุดสัญญาดังกล่าวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ยังต้ องปฏิบัติหน้ าที,ตามสัญญาแต่งตัง( ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง( ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นนได้
ั ( ปฏิบตั ิหน้ าที,จนถึงวันที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ สิ (นสุดการทํา
หน้ าที,เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์รวมทังค่
( าใช้ จ่ายใดๆที,เกิดขึ (นจริ งเนื,องจากการปฏิบตั ิหน้ าที,ตามสัญญาแต่งตัง(
ผู้ดูแลผลประโยชน์นบั ตังแต่
( วนั สิ (นสุดสัญญาเป็ นต้ นไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
( ้ ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที,ดงั กล่าวได้
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ในกรณี การเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ สิ (นสุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทัง( หมดและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ที,มาแทนหรื อดําเนินการอย่างอื,นตามคําสัง, ของบริ ษัท
จัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆที,จําเป็ นเพื,อให้ การโอนทรั พย์ สินและ
เอกสารทังหลายเป็
(
นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันทําการนับจากวันที,การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ (นสุดลง
12.3 สถานที"เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื,อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที,อยู่

:

เลขที, 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บูรณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะกรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

และ/หรื อสถานที,อื,นใดที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรื อในกรณีที,มีการเปลีย, นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญ
ของกองทุนรวมไว้ ที,สาํ นักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่
อย่างไรก็ ตาม ในกรณีทรัพย์สินที,ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ ใน
อสังหาริ มทรั พย์ที,กองทุนรวมลงทุนได้ แก่ โฉนดที,ดิน หรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสัญญาซื (อขาย
อสังหาริ มทรั พย์ สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ หนังสือกรมธรรม์ ประกันภัยไว้ ที,
สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สนิ ที,โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที,
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้

13. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื,อ

:

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที, 4098

ที,อยู่

:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

0-2677-2000

โทรสาร

:

0-2677-2222
- 126 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หรื อบุคคลอื,นที,ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื,อเป็ นผู้สอบบัญชี ของ
กองทุนรวม และที,ได้ มีการแก้ ไขเพิ,มเติม รวมทัง( กฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี, ยวข้ องโดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

14. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื,อ

:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที,อยู่

:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน( 3 เลขที, 1060 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

:

0-2256-2323-8

โทรสาร

:

0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอื,นที,ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

15. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของที"ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ที"ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจําหน่ าย
ชื,อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที,อยู่

:

1. สํานักงานใหญ่ เลขที, 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
2. สาขาต่างๆ ทัว, ประเทศ
3. หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน( 9 โซน Bสํานักงาน
ใหญ่ เลขที, 9 ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวงจตุ จั ก ร เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185
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16. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน(ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
( ้ จัดจําหน่ายซึ,งเป็ นนิติบุคคลที,ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์เพื,อทําหน้ าที,เป็ นผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ,มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งการแต่งตังให้
( สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที,เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

17. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน(ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั ง( ผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ, ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ, ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที, สํ า นั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็ นชอบเพื, อ ทํ า หน้ าที, เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
( สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที,
เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

18. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
ชื,อ

:

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด

ที,อยู่

:

ชัน( 20 เลขที, 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์
เลขที, 62 ถนนหลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

:

0-2652-6300

โทรสาร

:

0-2652-6399

ชื,อ

:

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที,อยู่

:

65/192 ชัน( 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์

:

0-2643-8223

โทรสาร

:

0-2643-8224
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ในการประเมินค่าทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรั พย์สิน ซึ,งเป็ น
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ที,อยูใ่ นบัญชีรายชื,อที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย
เพื,อทําการประเมินค่าทรัพย์สนิ ที,กองทุนจะลงทุน
อนึ,ง บริ ษั ทจัดการจะแต่งตัง( บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินที, อยู่ในบัญชี รายชื, อที,ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อทําหน้ าที,เป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครัง(
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ รายใดรายหนึ,งให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง(

19. ที"ปรึกษาของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตังบุ
( คคลใดเป็ นที,ปรึกษา ที,ปรึ กษาทางการเงิน หรื อที,
ปรึกษาอื,นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที,ปรึ กษา ทังนี
( ( เมื,อมีการแต่งตังที
( ,
ปรึ กษารายใหม่ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการแต่งตังให้
( สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ทราบต่อไป
19.1 ที,ปรึกษาของกองทุนรวมซึ,งมีหน้ าที,ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เกี,ยวกับการซื (อ จําหน่าย โอน รับโอน กรรมสิทธิL และ/หรื อสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื,อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจทําการแต่งตังบุ
( คคลอื,นที,เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบคุ คลรายเดียวหรื อหลายรายที,มีความรู้ และประสบการณ์เกี,ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื,อทําหน้ าที,เป็ นที,ปรึกษากองทุนรวม
ทังนี
( ( ที,ปรึกษาต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
19.2 ที,ปรึกษาทางการเงินซึ,งมีหน้ าที,ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี,ยวกับการจัดตัง( การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื,อการลงทุน ให้ กบั กองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตังบุ
( คคลหรื อนิติบุคคลใดให้ เป็ นที,ปรึ กษา
ทางการเงินของกองทุนรวม โดยที,บคุ คลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที,คณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที,
กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อกําหนด
19.3 ที,ปรึกษาอื,นซึง, มีหน้ าที,ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี,ยวกับการจัดตังกองทุ
(
นรวมหรื อการ
จัดการกองทุนรวม เช่น ที,ปรึกษาเฉพาะด้ าน ที,ปรึกษากฎหมาย ที,ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น
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20. ข้ อมูล ERAWAN
ERAWAN จดทะเบียนจัดตังด้
( วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2525 ภายใต้ ชื,อ บริ ษัทอัมริ นทร์
พลาซ่าจํากัด โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนพัฒนาและดําเนินธุรกิจโรงแรม
ERAWAN ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนและนําหุ้นสามัญเข้ าทําการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดในปี พ.ศ. 2537 โดย ณ วันที, 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN มีทนุ จดทะเบียนทังหมด
(
2,505,000,000 บาท และมีกลุม่ ว่องกุศลกิจและกลุม่ วัธน
เวคินเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประมาณร้ อยละ 70 ของหุ้นที,จําหน่ายแล้ วทังหมด)
(
ERAWAN เป็ นหนึ,งในผู้นําในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทของประเทศไทย
โดยนับตังแต่
( ปี พ.ศ. 2548 -2555 ERAWAN มีการขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื,องโดยมีการลงทุนในโรงแรมตังแต่
(
โรงแรมระดับ 5 ดาวจนถึงระดับกลางและระดับชันประหยั
(
ดในแหล่งท่องเที,ยวต่างๆ ที,สําคัญในประเทศไทย รวม
เป็ นเงินลงทุนทังสิ
( (นกว่า 10,600 ล้ านบาท ในการบริ หารโรงแรมต่างๆ ที, ERAWAN ลงทุนนัน( ERAWAN ได้
ว่าจ้ างผู้บริ หารโรงแรมชันนํ
( าของโลกมาเป็ นผู้บริ หารโรงแรมโดยเลือกแบรนด์ตามความเหมาะสม โดยปั จจุบนั
ERAWAN ได้ ว่าจ้ างผู้บริ หารโรงแรมชันนํ
( าของโลกได้ แก่ ไฮแอท แมริ ออท แอคคอร์ ไอเฮชจี และสตาร์ วดู ภายใต้
แบรนด์ตา่ งๆ ทังสิ
( (น 8 แบรนด์ในการบริ หารโรงแรมของ ERAWAN ปั จจุบนั ERAWAN มีโรงแรมและรี สอร์ ทที,เปิ ด
ดําเนินงานแล้ วทังสิ
( (น 16 โรงแรมและอยูร่ ะหว่างการพัฒนาจํานวน 2 โรงแรม นอกจากนี ( ERAWAN ยังเป็ นเจ้ าของ
ศูนย์การค้ าระดับหรูหรา 1 แห่ง ตังอยู
( ใ่ จกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลทางการเงินของ ERAWAN ได้ จากภาคผนวก

21. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ /ผู้บริหารทรั พย์ สิน
21.1 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ไม่มี
21.2 ผู้บริหารทรัพย์ สิน
บริ ษั ท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํ า กัด ในฐานะผู้เ ช่า จะดํ าเนินการแต่ง ตัง( ให้ แ อคคอร์ เ ป็ นผู้บริ หาร
ทรัพย์สิน โดยแอคคอร์ เป็ นบริ ษัทมหาชนที,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักที,ประเทศฝรั,งเศส โดย ณ
วันที, 26 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2555 บริ ษัทมีมูลค่าทางตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ 5,720 ล้ านยูโร หรื อ
ประมาณ 227,346 ล้ านบาท (ข้ อมูลจาก Bloomberg)
ธุรกิจหลักของกลุม่ แอคคอร์ คือ การพัฒนา ลงทุน และรับจ้ างบริ หารโรงแรม รวมถึงการให้ สทิ ธิในการบริ หาร
โรงแรม (ธุรกิจประเภทแฟรนไชส์) โดยจากประสบการณ์ที,สะสมมากว่า 45 ปี ทําให้ แอคคอร์ เป็ นหนึ,งใน
บริ ษัทรับจ้ างบริ หารโรงแรมชันนํ
( าของโลก ซึง, ณ วันที, 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 แอคคอร์ บริ หารโรงแรมกว่า
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3,500 โรงแรมหรื อมากกว่า 440,000 ห้ อง ใน 92 ประเทศ มีพนักงานมากกว่า 160,000 คน และมีผ้ ถู ือบัตร
สมาชิกจํานวนถึง 9.4 ล้ านคน (ข้ อมูลจาก www.accor.com)
แอคคอร์ มีการบริ หารจัดการโรงแรมภายใต้ แบรนด์ต่าง ๆ ตามระดับของโรงแรมซึ,งได้ แก่ ระดับประหยัด
(ภายใต้ แบรนด์ไอบิส และเอดาจิโอ) ระดับกลาง (ภายใต้ แบรนด์โนโวเทล และเมอร์ เคียว) ระดับบน (ภายใต้
แบรนด์พลู แมน และเอ็ม แกลลอรี, ) และระดับหรูหรา (ภายใต้ แบรนด์โซฟิ เทล) โดยเมื,อเทียบกับแบรนด์ของ
โรงแรมอื,นๆ ภายใต้ การบริ หารของแอคคอร์ แบรนด์ไอบิสมีจํานวนโรงแรมทั,วโลกมากที,สดุ กว่า 1,000
โรงแรมใน 55 ประเทศ (ข้ อมูลจาก www.accor.com)
โดยแอคคอร์ มีประสบการณ์ในการบริ หารโรงแรมในประเทศไทยเป็ นเวลายาวนาน และในปั จจุบนั แอคคอร์
เป็ นผู้บริ หารโรงแรมทังหมดจํ
(
านวน 56 แห่ง (ข้ อมูล ณ วันที, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) ในหลายทําเลที,
เป็ นแหล่งท่องเที,ยวสําคัญของประเทศไทย และมีการบริ หารแบรนด์ของโรงแรมที,หลากหลายตามความ
เหมาะสมของตลาดและตามความต้ องการของลูกค้ า

22. การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อนี ( ทังนี
( ( ในกรณีที,
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที,จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน( นอกจากนัน( ในกรณีที,บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( นี (อาจมี
ปั ญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี,ยนแปลงรายละเอียดการจองซื (อ
และการจัดสรรหน่วยลงทุนที,ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี (ตามความเหมาะสม ในกรณีที,เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดใน
การดําเนินการ ทังนี
( ( เพื,อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง( นี (ประสบความสําเร็ จสูงสุด
22.1 วิธีการขอรั บหนั งสือชีช- วน ใบจองซือ- หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช- วน ใบจองซือ- หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซือ- ทั"วไป
ผู้จองซื (อทัว, ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี (ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี (ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื (อหน่วยลงทุน ได้ ที,บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตังแต่
( วนั ที, 15 มีนาคม พ.ศ. 2556
ภายในวัน และเวลาทํ า การของบริ ษั ท จัด การ ผู้รั บ ประกัน การจัด จํ า หน่า ยหน่ว ยลงทุน ผู้จัด
จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที, 22 มีนาคม พ.ศ.
2556
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สําหรับผู้จองซือ- ประเภทกองทุน และผู้จองซือ- พิเศษ
ผู้จองซือ( ประเภทกองทุน และผู้จองซื (อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช( วนส่วนสรุ ปข้ อมูล
สําคัญ หนังสือชีช( วนการเสนอขายหน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื (อหน่วยลงทุน ได้ ที,บริ ษัท
จัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่
( วนั ที, 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวันและ
เวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที, 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
22.1.2 วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรั บผู้จองซือ- ทั"วไป ซึ"งรวมถึงผู้จองซือ- ประเภทกองทุนและผู้จองซือ- พิเศษ ที"ประสงค์
จะจองซือ- หน่ วยลงทุนแบบผู้จองซือ- ทั"วไป
ตังแต่
( วนั ที, 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที, 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
สําหรับผู้จองซือ- ประเภทกองทุนและผู้จองซือ- พิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการ
เช่ า หรือผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ท" ีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่ าว
ตังแต่
( วนั ที, 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที, 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
22.2 วิธีการจองซือ- หน่ วยลงทุน
22.2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ- หน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื (อทัว, ไป
ผู้จองซื (อทัว, ไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซื (อหน่วยลงทุนที,ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย
สําหรับผู้จองซื (อประเภทกองทุนและผู้จองซื (อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื (อประเภทกองทุนและผู้จองซื (อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรั พย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุค คลเดีย วกันของบุคคลดังกล่า วทุกราย
จะต้ องชําระค่าจองซื (อหน่วยลงทุนที,ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย
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22.2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั ง- แรก บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซือ- ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี (1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื อ( ทั,วไปเป็ นจํ านวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื (อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการ
เช่ า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที, กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน
ดังต่อไปนี (

(4)

(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข)
และ (ค) ตามรายละเอียดด้ านล่าง

(ข)

ในกรณีที,ผ้ ูจองซื (อพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
(ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื (อทัว, ไป
และผู้จองซื (อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที, เหลือจากการจองซือ( ของผู้จองซื อ( ทั,วไปและผู้จองซื อ(
ประเภทกองทุน และ

(ค)

ในกรณี ที,เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที,
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่
เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที,เหลือจากการจองซื (อของผู้จองซื (อทัว, ไป
ผู้จองซื (อประเภทกองทุน และผู้จองซื (อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ในกรณีที,ผ้ จู องซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนจองซื (อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที,
กําหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที,เหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ( ตามลําดับ
(ก)

ผู้จองซื (อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ที,ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวม
จะลงทุนรวมทังเจ้
( าของที,ดินที,กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ เก็บกินหรื อสิทธิ เหนือ
พื (นดิน หรื อเจ้ าของทรัพย์สนิ ที,เกี,ยวกับสิทธิดงั กล่าว

- 133 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
(ค)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

ในกรณีที,กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ,ง (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง, (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
วิธีการจองซื (อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี (
สําหรับผู้จองซือ- ทั"วไป
(1)

ผู้จองซื (อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื (อหน่วยลงทุนได้ ที,ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ ตามวัน เวลา ที,ระบุไว้ ในข้ อ
22.1.2 โดยจะต้ องจองซื (อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ
( ,า 4,000 หน่วย และเพิ,มเป็ น
จํานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที,จะจองซื (อ ทังนี
( (หากผู้จอง
ซื (อทําการจองซื (อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิLนํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ ชื,อร่วมในการจองซื (อหน่วยลงทุนได้

(2)

ผู้จองซื (อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนครัง( เดียวเต็มตามจํานวนที,จองซื (อในวันจองซื (อ
ให้ แก่ผ้ ปู ระกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
โดยจะต้ องชํ าระที,ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี (กับบริ ษัทจัดการไม่ได้
พร้ อมทังกรอกรายละเอี
(
ยดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื (อหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและ
ชัดเจน

(3)

ผู้จองซื (อหน่วยลงทุนที,มีถิ,นฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื, องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที,เกี,ยวเนื,องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง

สําหรับผู้จองซือ- ประเภทกองทุนและผู้จองซือ- พิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ า
หรือผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรั พย์ ท" ีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่ าว
ให้ ผ้ จู องซื (อประเภทกองทุนและผู้จองซื (อพิเศษและเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื (อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนําส่งชุดเอกสารจองซื (อที,ผ้ ูจองซือ( ประเภท
กองทุนหรื อผู้จองซื (อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื, อเพื,อแสดงความ
ประสงค์ ที,จะจองซื อ( หน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูรับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเพื,อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื (อ โดยผู้จองซื (อประเภทกองทุนและผู้จองซื (อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้ องชํ าระเงินค่าจองซื (อที,ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,ผ้ ู
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีกําหนดการต่อไปหากผู้จองซื (อประเภทกองทุนและผู้
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จองซื (อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื (อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธินํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว
ในกรณีผ้ จู องซื (อประเภทกองทุนและผู้จองซื (อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือ(
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื,น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที,กําหนดในข้ อ 23
ในการจองซื (อผู้จองซื (อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื (อหน่วยลงทุน เพื,อให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทุนที,ได้ รับการจัดสรรจากการจองซื (อหน่วยลงทุนตามวิธีการที,กําหนดไว้ วิธีใด
วิธีหนึง, ดังนี (
(1)

ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยระบุชื, อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตาม
วิธีการที,ระบุในข้ อ 26

(2)

ฝากหน่วยลงทุนไว้ ที,บริ ษัทนายหน้ าซื (อขายหลักทรัพย์ที,ผ้ จู องซื (อมีบญ
ั ชีซื (อขายหลักทรัพย์
ซึ,งจะนํ าหน่ วยลงทุนที, ได้ รั บการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษั ท ศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพื,อเข้ าบัญชีซื (อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื (อนัน(

อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที,จะปฏิเสธการจองซือ( หน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซือ(
หน่วยลงทุน ในกรณีที,บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจองซื (อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื,อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื (อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
22.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ- หน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี (
สําหรับผู้จองซือ- ทั"วไป
(1)

ผู้จองซื (อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซื (อครัง( เดียวเต็มจํานวนที,จองซื (อในวันที,จองซื (อ โดยชําระเป็ น
เงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสัง, หักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรื อคําสัง, หักบัญชีจากบัญชีที,เปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรื อ
วิธีอื,นใดที,บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนได้ ที,ผ้ รู ับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี
( (ผู้จองซื (อจะต้ องลงวันที,
ที,จองซื (อและขีดคร่อมเฉพาะสัง, จ่ายบัญชีเงินฝากตามที,ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั
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จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื,อการนี ( โดยระบุชื,อ ที,อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื (อลงบนด้ านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพื,อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื,อผลประโยชน์ของผู้จองซื (อหน่วยลงทุน
กรณีที,จองซื (อด้ วยวิธีอื,นที,มิใช่เงินสด ผู้จองซื (อจะต้ องลงวันที,ให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครัง( แรกจะสิ (นสุดลง (ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันที, 22 มีนาคม พ.ศ. 2556)
ทังนี
( (รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที,ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้ างขอให้ ผ้ จู องซื (อทัว, ไป
ปฏิบตั ิตามเงื,อนไขที,ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้สนับสนุนการขาย
แต่ละรายจะกําหนด
(2)

หลังจากที,ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ได้ รั บชุดเอกสารจองซื อ( หน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื อ( หน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซื อ( ไว้ เป็ น
หลักฐาน

(3)

ในกรณีที,ผ้ จู องซื (อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คซึ,งไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที,จองซื (อไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื (อหน่วยลงทุนทําการจองซื (อ
หน่วยลงทุนในวันทําการที,สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที,วนั ทําการที,สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ( นวันและ/หรื อเวลาที,ลว่ งเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ วบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื (อรายนัน(
ในกรณีที,เช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื (อบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที,จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อรายนัน(

(4)

ผู้จองซื (อหน่วยลงทุนที,ได้ ทําการจองซื (อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื (อหน่วยลงทุนและ/หรื อขอคืนเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนํา
เงินที,ได้ รับจากการจองซื (อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที,ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพื,อการชําระเงินค่าจองซื (อ
หน่วยลงทุน
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สําหรับผู้จองซือ- ประเภทกองทุนและผู้จองซือ- พิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ า หรือ
ผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ท" กี องทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่ าว
ผู้จ องซื อ( ประเภทกองทุน และผู้จ องซื อ( พิ เ ศษและเจ้ าของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ใ ห้ สิท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้ องจองซื (อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และชําระค่าจองซื (อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที,กําหนด
หรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
22.4 เงื"อนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
22.4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที,จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนสิ (นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ,ง
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที,ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน( และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
(
ดการกองทุน
รวมนันสิ
( (นสุดลงในวันที,แจ้ งให้ สาํ นักงานทราบ
22.4.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซื (อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
(
อบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึง, ดังต่อไปนี (
(1)

กรณีที,บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื (อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
เว้ นแต่เป็ นกรณีที,ได้ รับยกเว้ น
ตามที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

กรณีที,เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซือ( หน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(3)

กรณีที,ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื (อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,มี
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที,สาํ นักงานประกาศกําหนด

(4)

กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลที,บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื (อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

(5)

กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื (อหน่วยลงทุนของผู้จองซื (อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส
เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
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(6)

ในกรณีที,มีเหตุไม่พงึ ประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวม
จะลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที,กองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อ
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที,คาดหมายเช่น การ
เจรจาในการซื อ( อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บ างรายการที, ก องทุน รวมสนใจลงทุน ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จ หรื ออาจเกิ ด เหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอันไม่ค าดหมายกับอสังหาริ มทรั พย์ ที,
กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์
จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที,จะพิจารณาลด
ขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตังกองทุ
(
นรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการ
ระงับการจองซื (อบางส่วน หรื อทังหมด
(
และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรื อทังหมด
(
แล้ วแต่กรณี

(7)

เพื,อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อการรั บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะรับหรื อปฏิเสธ
ที,จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที,บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที,จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
นัน( รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที,มีถิ,นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา
บุคคลซึ,งปกติมีถิ,นที,อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง, จัดให้ มีขึ (นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา

(8)

บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที,จะปฏิเสธการจองซือ( หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที,
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที,บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที,การจองซือ( หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิ ดปั ญหาในการ
บริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี
( ( เพื,อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื,อเสียงหรื อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก

22.5 การคืนเงินค่ าจองซือ- หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย(แล้ วแต่กรณี)คืนเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื (อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้
เงื,อนไขที,กําหนดดังต่อไปนี (
22.5.1 กรณีที,ผ้ ูจองซื (อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื (อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมด
(
หรื อบางส่วน โดยไม่มีดอกเบี (ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
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22.5.2 กรณีที,บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสิ (นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึง, ดังต่อไปนี (โดยไม่มีดอกเบี (ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50
ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
(
นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 23.1 (3) (ข)
และ (ค)

(2)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื (อได้ ไม่ถึง 250 ราย

(3)

จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท

(4)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที,กําหนดใน
ข้ อ 23

(5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราที,กําหนดในข้ อ 23

(6)

มูลค่าหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ ไม่เพียงพอที,จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตามที,ระบุไว้ ในโครงการ

22.5.3 กรณีที,คณะกรรมการก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง, ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ยุติโครงการหลังจากการสิ (นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อกรณีอื,นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้อง
ยุติโครงการโดยไม่มีดอกเบี (ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
22.5.4 กรณี ที,บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวม และได้ ยุติการขายหน่วย
ลงทุนก่อนสิ (นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเต็มจํ านวนโดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที,ยตุ ิ
การขายหน่วยลงทุนนัน( ทังนี
( ( การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
(
ดการกองทุนรวมนันสิ
( (นสุดลงในวันที,แจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่มีดอกเบี (ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี)ส่งเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อหน่วยลงทุนที,จองซื (อ
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง, จ่ายในนามผู้จองซื (อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื (อหน่วย
ลงทุนประเภทผู้จองซื (อทัว, ไปภายใน14 วันนับแต่วนั สิ (นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรกหรื อ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที,การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
(
ดการกองทุนรวมสิ (นสุดลงตามข้ อ 22.5.2 ข้ อ 22.5.3 และ
ข้ อ 22.5.4 ทังนี
( (หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 22.5.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะนําดอกเบี (ยและหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆที,เกิดขึ (นจากเงินที,ได้ รับจากการจองซื (อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
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หากผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื (อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื,องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะชําระ
ดอกเบี (ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที,ครบกําหนดเวลานันจนถึ
(
งวันที,ชําระเงินคืนค่าจองซื (อ
22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที,จองซื (อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนผู้จองซื (อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆในชุดเอกสารจอง
ซื (อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ส่งให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซื (อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี ((เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็ นกรณี ๆ )โดยบริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ใ นการพิ จ ารณาเรี ย กเอกสารหลัก ฐานอื, น ๆเพิ, ม เติ ม ตามที,
เห็นสมควร
22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบ
ต่างด้ าว (กรณีบคุ คลที,ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที,เอกสารแสดง
ตนข้ างต้ น ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที,อยูข่ องผู้จองซื (อ)

(2)

เฉพาะกรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื (อหน่วย
ลงทุนส่วนที,ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซื (อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บัญชี ดังกล่ า ว
(Statement) ที,ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที,ระบุเลขที,บญ
ั ชี และชื,อบัญชีผ้ ู
จองซื (อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
( (
สําเนา statement ต้ อ งลงนามรั บ รองสําเนาถูกต้ อ งโดยเจ้ าของบัญ ชี และธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused)
22.6.2 กรณีคณะบุคคล
(1)

สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
(
คคล
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(2)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในชุด
เอกสารจองซื (อหน่วยลงทุน ในกรณีที,ประสงค์จะจองซื (อแยกต่างหากจากการจองซื (อในชื,อ
ของบุคคลธรรมดา)

(3)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม

(4)

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนา
บัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

(5)

เฉพาะกรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื (อหน่วย
ลงทุนส่วนที,ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซื (อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บัญชี ดังกล่ า ว
(Statement) ที,ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที,ระบุเลขที,บญ
ั ชี และชื,อบัญชีผ้ ู
จองซื (อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
(ก)

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี
( ( สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)

(ข)

กองทุน ส่ ว นบุค คลและ/หรื อ คณะบุค คลที, จ องซื อ( โดยใช้ หมายเลขบัต รประจํ า ตัว
ประชาชนโดยไม่ได้ ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคล
ธรรมดาที,ใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวน
จองซื (อในใบจองซื (อทุกใบเป็ น 1 รายการเพื,อใช้ ในการจัดสรร

22.6.3 กรณีนิติบุคคล
(1)

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน

(2)

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที,ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี (ได้

(3)

สําเนาบัญชีรายชื,อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน

(4)

หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ)ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
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(5)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4
ตามจํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ,งในนันต้
( องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของ
ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน

(6)

เฉพาะกรณีที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรั บเงิ นปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงินค่าจองซือ(
หน่วยลงทุนส่วนที,ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื (อจะต้ องแนบ
สําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว (Statement) ที,ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที,ระบุเลขที,บญ
ั ชี
และชื,อบัญชีผ้ จู องซื (อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

(7)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
( ( สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused)
22.6.4 กรณีนิติบุคคลที"เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง- ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1)

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึ,งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที,นิติบคุ คล
นันตั
( งอยู
( ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที,ของนิติบุคคลนัน( ก็ได้ และหนังสือรั บรองการเป็ นนิติบุคคล
ดังกล่าวต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี,ยวกับชื,อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชื,อผูกพันนิติบุคคล และเงื,อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื,อ ที,ตงั (
สํานักงานใหญ่

(2)

หนังสือมอบอํานาจที,นิติบคุ คลต่างประเทศนัน( มอบอํานาจให้ custodian หรื อสําเนา

(3)

หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรื อสําเนา (กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30
บาท

(4)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึง, ในนันต้
( องเป็ นกรรมการผู้จดั การ ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(5)

เฉพาะกรณีที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื (อหน่วย
ลงทุนส่วนที,ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื (อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บัญชี ดังกล่ า ว
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(Statement) ที,ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที,ระบุเลขที,บญ
ั ชี และชื,อบัญชีผ้ ู
จองซื (อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1)-(5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
( ( สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื,อโดยเจ้ าหน้ าที, Notary
Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารที,มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที,จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ
ตามที,ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี ( และ/หรื อตามประกาศ คําสัง, ระเบียบต่างๆ ที,คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
( ,ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที,
จะได้ แก้ ไขเพิ,มเติมในภายหน้ า

-

บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิ จารณาความสมบูรณ์ ของเอกสารหรื อขอเอกสาร
เพิ,มเติมหรื อทดแทน ซึง, เป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้รับประกันการจํ าหน่าย และ/หรื อผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ทังนี
( (เพื,อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

23. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง( แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื,อนไขที,ระบุไว้
ในข้ อนี ( ทังนี
( ( ในกรณีที,สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย, นแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่าง
อื,น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันนอกจากนั
(
นในกรณี
(
ที,บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครัง( นี (อาจมีปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการ
เปลีย, นแปลงรายละเอียดการจองซื (อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที,ระบุไว้ ในโครงการตามความเหมาะสม ทังนี
( (
เพื,อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง( นี (ประสบความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื,อนไขที,ระบุไว้ ในข้ อนี (บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื (อที,จองซื (อและได้
ชําระเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที,จองซื (อแล้ วในกรณีที,จํานวนเงินค่าจองซื (อที,ระบุในใบจองซื (อหน่วย
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ลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที,บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจอง
ซื (อที,ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
23.1 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื,อนไขดังต่อไปนี (
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื (อพิเศษหรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิ การเช่าหรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังต่อไปนี (
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
(
นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ
(ค) ข้ างล่างนี (

(ข)

ในกรณีที,ผ้ ูจองซื (อพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื (อทัว, ไปและผู้
จองซื (อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที,เหลือจากการจองซื (อของผู้จองซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนและ

(ค)

ในกรณีที,เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวม
จะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื (อทัว, ไปและผู้
จองซื (อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที,เหลือจากการจองซื (อของผู้จองซื (อทัว, ไปผู้จองซื (อประเภทกองทุนและผู้จอง
ซื (อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ทังนี
( ( ผู้จองซื (อพิเศษและผู้จองซื (อประเภทกองทุนอาจไม่ได้ รับจัดสรร หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรเต็ม
จํานวน ถ้ าสัดส่วนการจองซื (อของผู้จองซื (อพิเศษและ/หรื อผู้จองซื (อประเภทกองทุนได้ ถูกจัดสรร
เต็มตามเกณฑ์ที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4)

ในกรณีที,ผ้ จู องซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนจองซื (อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที,กําหนด
ใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที,เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี (ตามลําดับ
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(ก)

ผู้จองซื (อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทัง( เจ้ า ของที, ดิ นที, ก องทุน รวมจะลงทุน ในสิท ธิ เ ก็ บ กิ น หรื อสิท ธิ เ หนื อ พื น( ดิ น หรื อ
เจ้ าของทรัพย์สนิ ที,เกี,ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรือผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย

ในกรณีที,กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ,ง (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง, (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,
กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
ทังนี
( (ผู้จองซือ- พิเศษและผู้จองซือ- ประเภทกองทุนหมายถึงเฉพาะกรณีที,บคุ คลดังกล่าวได้ จองซื (อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาทําการเสนอขายตามวิธีการเสนอขายและวิธีการชํ าระเงิ นจองซือ( หน่วยลงทุนตามที,
กําหนดสําหรับผู้จองซื (อพิเศษและผู้จองซื (อประเภทกองทุนเท่านันหากทํ
(
าการจองซื (อหน่วยลงทุนต่างจากที,
กําหนดดังกล่าวให้ ถือเป็ น “ผู้จองซื (อทัว, ไป”
การจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ ผ้ ูจองซือ- ทั"วไป และผู้จองซือ- ประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ูจองซื (อทัว, ไปบริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื,อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี,ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลายในกรณีที,มีบคุ คลใดจองซื (อหน่วยลงทุนในส่วนที,เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปเพื,อ
นําไปขายต่อหรื อเป็ นการซื (อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื,อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิ
( บตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง, และข้ อ 23.2(1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจะจั
(
ดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื (อทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
(
นแต่เป็ นกรณีที,ได้ รับยกเว้ นตาม
ข้ อ 23.2(2)(ข) และ (ค) ทังนี
( (ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื,อนไขดังต่อไปนี (
การจัดสรรรอบแรก
(ก)

ในกรณีที,จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะจั
(
ดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกรายตาม
จํานวนที,จองซื (อ
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(ข)

ในกรณีที,จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ ูจองซื (อทัว, ไปทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
(
านวนผู้จองซื (อทัว, ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิที,จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปโดยใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื (อขันตํ
( ,าของผู้จอง
ซื (อ โดยใช้ จํานวนค่าจองซื (อขันตํ
( ,าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกราย
และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนที,เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปข้ างต้ นที,ยงั
ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนที,จองซื (อ โดยจะใช้ คา่ ตํ,าสุดของมูลค่าจองซื (อคงเหลือที,ยงั ไม่ได้
รับการจัดสรรจากรอบที,แล้ ว เป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื, อยๆ จนกว่าจะครบตามจํ านวนหน่วยลงทุนที,เสนอขาย และ
สําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไป
ทุกราย บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีส่มุ รายชื, อโดยคอมพิวเตอร์ (random)
และ/หรื อตามที,บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร

โดยหากผู้จองซื (อทําการจองซื (อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะนํามารวม
และทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน(
ทังนี
( (
1.

ในกรณีที,จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ จู องซื (อประเภทกองทุนทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ
(
ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื (อ
ทัว, ไปและผู้จองซื (อประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที,จองซื (อ

2.

ในกรณีที,จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่
จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ จู องซื (อประเภทกองทุนทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ
(
ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื (อ
ทัว, ไปทุกรายตามจํานวนที,จองซื (อและสงวนสิทธิL ที,จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื (อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนของจํ านวนที,จองซือ( ซึ,งเมื,อรวมกับจํ านวนหน่วยลงทุนที,จองซือ( และจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ูจองซื (อทัว, ไปจะมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

3.

ในกรณีที,จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ ูจองซื (อทัว, ไปทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
และจํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ จู องซื (อประเภทกองทุนทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ
25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
(
านวนผู้จองซื (อทัว, ไปมีจํานวนมากเป็ น
ผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื (อทัว, ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซือ(
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ประเภทกองทุนตามสัดส่วนจํานวนที,จองซื (อเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดโดยจะดํ
(
าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื,อนไขของข้ อ (ข)
4.

ในกรณีที,จํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ ูจองซื (อทัว, ไปทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
และจํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ จู องซื (อประเภทกองทุนทุกรายจองซื (อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
(
านวนผู้จองซื (อทัว, ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที,เหลือจากการ
จองซื (อของผู้จองซื (อประเภทกองทุนซึ,งจองซื (อไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไป
พร้ อมกันทังนี
( (บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื,อนไขของข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นโดยจํานวนหน่วยลงทุนที,จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไปและผู้
จองซื (อประเภทกองทุนในสองกรณีดงั กล่าวในย่อหน้ านี (จะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

อย่างไรก็ดี ในกรณีที,มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื (อพิเศษ
และ/หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนจะลงทุนหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้ อ 23.1(3)(ก) ให้ บริ ษัทจัดการมีดลุ พินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที,เหลือให้ แก่ผ้ จู องซื (อทัว, ไป
จนครบจํานวนก่อนจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื (อประเภทกองทุน(ถ้ ามี) หรื อจัดสรรตามวิธีการอื,นใดที,บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีที,บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื,อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื,อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิที,จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
(
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู อง
ซื (อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน( หลังจากที,นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผู้จองซือ( ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านันโดยบริ
(
ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)ให้ แก่ผ้ จู องซื (อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที,ผ้ ถู ือหน่วยได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรื อดําเนินการอื,นใดตามความประสงค์ของลูกค้ าที,ระบุในชุด
เอกสารการจองซื (อแล้ วแต่กรณี หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม แก้ ไข รู ปแบบ
ระยะเวลาและ/หรื อเนื (อหาของเอกสารการรับรองสิทธิตามที,บริ ษัทจัดการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื (อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
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23.2 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใด จะเป็ นไปตามที, สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ทัง( นี ( ในกรณี ที,สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย, นแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง,
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน(
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื (อทัว, ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี (
1.1

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี (
1.1.1

เป็ นการจัด สรรหน่ วยลงทุน ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 50 ของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที,
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
(
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง, ดังต่อไปนี (
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี (ยงชีพ หรื อกองทุนรวมเพื,อผู้ลงทุนทัว, ไป
(ข) นิติบคุ คลที,จดั ตังขึ
( (นตามกฎหมายไทยซึง, ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื,นใดที,ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื,อมีเหตุจําเป็ นและสมควร

1.1.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ,งรับหน่วย
ลงทุนไว้ ตามสัญ ญารั บ ประกัน การจัดจํ า หน่า ยหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท จัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ ในส่วนที,เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
(
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที,นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื (อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

1.2

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พ ย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ยวกัน ของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

1.3

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที,มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี (

- 148 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
(ก)

มีการลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึง, สิทธิในที,ดินตามประมวลกฎหมายที,ดิน หรื อ

(ข)

มีการลงทุนเพื,อให้ ได้ มาซึ,งกรรมสิทธิLในอาคารชุด ทังนี
( ( เมื,อคํานวณพื (นที,ห้อง
ชุดที,กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื (นที,ห้องชุดที,ถือกรรมสิทธิL โดยผู้ลงทุนต่าง
ด้ าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื (นที,ห้อง
ชุดทังหมดในอาคารชุ
(
ดนัน(
ในการนี ( บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
(
ยนหน่วยลงทุนเพื,อทําหน้ าที,ควบคุม
การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึง, ภายหลังจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมครั ง( แรกให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที,
กํ า หนดข้ า งต้ น ทัง( นี ( ขัน( ตอนการโอนหน่ว ยลงทุน ของผู้ล งทุน ต่างด้ าวจะมี
ขันตอนมากกว่
(
าผู้ลงทุนไทย ซึง, บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,เป็ นผู้
ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดํ
( าเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนที,จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที,กําหนดด้ วย
นอกจากนี ( บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื, อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดให้
(
แก่นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื,อให้ นายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื, องดังกล่าว

(2)

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื (อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี (
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
ตามที,ได้ มีการระบุชื,อหรื อลักษณะของผู้ที,จะได้ รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี (ชวนส่วนสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญเว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)

(ข)

ในกรณีที,ผ้ ูจองซื (อพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื (อทัว, ไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่
เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที,เหลือจากการจองซื (อของผู้จองซื (อทัว, ไปและผู้
จองซื (อประเภทกองทุน
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(ค)

ในกรณีที,เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื (อทัว, ไปและผู้จอง
ซื (อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนในส่วนของผู้จองซือ( ทั,วไปที,เหลือจากการจองซือ( ของผู้จองซือ( ทั,วไปและผู้จองซือ(
ประเภทกองทุน และผู้จองซื (อพิเศษตาม (ข)

ในกรณีที,อสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื (นดิน บริ ษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ,งมาใช้ บงั คับกับเจ้ าของที,ดินหรื อทรัพย์สินที,
เกี,ยวกับสิทธิดงั กล่าวด้ วย

24. การเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
24.1 บริ ษัทจัดการอาจเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ เมื,อมีวตั ถุประสงค์เพื,อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ,มเติม หรื อเพื,อดําเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มา
จากการลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที,ดีและมีความพร้ อมที,จะใช้ หาผลประโยชน์
24.2 ในการเพิ,มเงินทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี (
(1)

ขอมติ จากผู้ถื อหน่วยลงทุนเกี, ยวกับวัตถุประสงค์ ในการเพิ, มเงิ นทุนจดทะเบี ยนของกองทุนรวม
จํานวนหน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที,จะเพิ,ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที,เสนอ
ขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (
(ก)

ในกรณีที,การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องได้ รับคะแนน
เสียงเกิ นกึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
(
,มีสิทธิ ออกเสียงของ
กองทุนรวม

(ข)

ในกรณีที,การขอมติกระทําโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
(
้ ถือหน่วยลงทุนที,เข้ าร่ วมประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังหมด
(
ทังนี
( ( จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที,มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
(
นรวม
ดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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(2)

ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที,ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยได้ รับคะแนนเสียงเกินกึ,งหนึ,งของจํ านวนหน่วย
ลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(

24.3 ในการขอมติจากผู้ถื อหน่ว ยลงทุนตามข้ อ 24.2 บริ ษัทจัดการจะระบุข้อ มูลเกี, ยวกับการเพิ,ม เงิ น ทุนจด
ทะเบียนตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหรื อหนังสือที,มีถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื,อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
24.4 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที,มีสิทธิ ออกเสียงตามข้ อ 24.2(1) บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี (มิได้
(1)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนเพิ,มเติม
ในกรณีที,เป็ นการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนเพื,อซื (อ เช่า หรื อได้ มาซึง, อสังหาริ มทรัพย์เพิ,มเติม

(2)

เจ้ าของอาคารหรื อสิง, ปลูกสร้ างที,กองทุนรวมเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม ใน
กรณีที,เป็ นการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนเพื,อปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยู่ในสภาพที,ดีและพร้ อมที,จะ
ใช้ หาประโยชน์

(3)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที,ได้ รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที,เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
ในกรณีที,จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง

(4)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที,อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื, องที,ขอมติ

(5)

บุคคลที,มีความสัมพันธ์ ในลักษณะการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4)
แล้ วแต่กรณี

ในกรณี ที,เป็ นการเพิ,มเงิ นทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลง
ทุนเดิมบางราย หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคดั ค้ านรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
(
ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการให้ มีการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
24.5 เมื,อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 24.2 แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี (
(1)

ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้ อมทังจั
( ดส่งร่ างโครงการที,จะแก้ ไขเพิ,มเติม
และร่างหนังสือชี (ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ,มเติมให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา

(2)

เมื,อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ,มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี (ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน และจดทะเบียนเพิ,มเงินทุน
จดทะเบี ยนของกองทุนรวมตามประกาศเกี, ยวกับการจดทะเบี ยนเพิ, มเงิ นทุนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์
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ในกรณีที,บริ ษัทจัดการมิได้ เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานการ
ให้ ความเห็นชอบให้ เพิ,มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ (นสุดลง
24.6 กรณี การเพิ,มเงิ นทุนจดทะเบียนเพื,อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เพิ,มเติม
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนเมื,อเกิดเหตุดงั นี (
(1)

เมื,อพ้ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ ว หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ ไม่
เพียงพอที,จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ (นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที,เกิดขึ (นจากเงินที,ได้ รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื (อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ (นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิ,มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืน
เงิ นและผลประโยชน์ ภายในกํ าหนดเวลานัน( ได้ อันเนื,องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง
บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี (ยในอัตราไม่ตํ,ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที,ครบกํ าหนดเวลานัน(
จนถึงวันที,บริ ษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื (อจนครบถ้ วน

(2)

เมื,อบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ข้ างต้ นได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที,สํานักงานรับจด
ทะเบียนเพิ,มทุน โดยบริ ษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหน่วย
ลงทุนเฉพาะส่วนที,มีการเสนอขายเพื,อเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที,
เสนอขายและเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่
ผู้จองซือ( หน่วยลงทุน พร้ อมทัง( จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามแบบที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

24.7 ในกรณีที,บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ มีการจดทะเบียนเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคืน
เงินค่าจองซื (อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื (อหน่วยลงทุนโดยโดยให้ นําความในข้ อ 22.5
มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
เงื,อนไขเพิ,มเติม
-

เนื,องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้ กองทุนรวมเพิ,มทุน กรณีขาดสภาพคล่อง
ดังนัน( ในกรณี ที, กองทุนรวมเกิ ดปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที, จะดํ าเนิ นการขาย/
จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สนิ บางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
(
นรวมตามที,เห็นสมควร

-

สําหรั บเงื, อนไขของ “การเพิ, มเงิ นทุนจดทะเบี ยน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณี ที, คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ
กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน(

- 152 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

25. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
25.1 ในกรณี ที,กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกิ นจากกรณี ใดกรณี หนึ,งหรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี ( หากบริ ษัท
จัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการโดย
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านัน(
(1)

กองทุนรวมมีการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุน หรื อมีไว้ ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ

(3)

กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที,เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ, ทยอยตัดจ่าย

25.2 ในการลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน รวม บริ ษั ท จัด การจะลดมูล ค่า ของหน่ ว ยลงทุน และปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี (
(1)

บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที,จะใช้ ดลุ ยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน

(2)

ดําเนินการเฉลี,ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุน ทังนี
( ( เงินที,เฉลีย, คืนดังกล่าวมิให้ หกั ออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม

(3)

ยื,นคําขอจดทะเบียนลดเงิ นทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที,
ดําเนินการเฉลีย, เงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามแบบที,จดั ไว้ ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4)

จัดให้ มีข้อมูลเกี,ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง( ของกองทุนรวมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
และรายงานประจําปี ของกองทุนรวม เพื,อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องมี
รายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี (
(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที,ลดในแต่ละครัง(
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที,ดําเนินการเฉลีย, เงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื,อนไขเพิ,มเติม
สําหรับเงื,อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื, นใดที,มีอํ านาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติ ม ประกาศ กํ าหนด สัง, การ
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน(
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26. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
26.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที,ผ้ จู องซื (อได้ ระบุในเอกสารการจองซื (อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง, ดังต่อไปนี (
1.

ใบหน่วยลงทุน

2.

ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

3.

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)

4.

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

26.2 เงื,อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื,อผู้จองซื (อหน่วยลงทุนที,ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
( ( ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที,ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ให้ ถือเป็ นหลักฐานที,ถกู ต้ องเกี,ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่ วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดง
สิทธิ ในหน่วยลงทุนที,มีรายการตามที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูจองซื (อที,แสดงความจํานง
ขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
( วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที,มีการเพิ,มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรอง
สิทธิ ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนที,มีรายการตามหลักเกณฑ์ที,คณะกรรมการก.ล.ต.
ประกาศกํ าหนด ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที,แสดงความจํ านงขอรั บใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนเพิ,มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที,มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที,ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี
( ( นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ
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( ( ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลี,ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ ตามความประสงค์ เพื,อเป็ นหลักฐานการยืนยัน
การถือหน่วย การทํารายการซื (อหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื (อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วย
ลงทุน และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีย, นแก้ ไข หรื อเพิ,มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื,อนไขของเอก
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ ขอบเขตตามที,คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ในกรณี ที, นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกชื, อผู้จองซื อ( หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ,งให้ กบั ผู้จองซื (อหน่วยลงทุนเพื,อ
เป็ นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื (อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการ
โอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซือ( ขายหลักทรั พย์ ของผู้จองซือ( หน่วยลงทุน ซึ,งเปิ ดไว้ กับบริ ษัทนายหน้ าซือ( ขาย
หลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที,ผ้ จู องซื (อแจ้ งไว้ ในใบจองซื (อหน่วยลงทุน ทังนี
( ( ตามหลักเกณฑ์ และเงื,อนไข
ที,บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที,ผ้ จู องซื (อหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชี
ซื (อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื (อหน่วยลงทุน เพื,อการซื (อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื (อผ่านนายหน้ าซื (อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนํา
หน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที,ได้ รับการแต่งตังจากบริ
(
ษัทจัดการเพื,อผู้จองซื (อนันที
( ,มีอยู่กับ
บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที,ผ้ ูจองซื (อแจ้ งไว้ ในใบจองซื (อหน่วย
ลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือ
ว่าเป็ นการดําเนินการที,ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

27. สิทธิ หน้ าที" และความรั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที"ปรึ กษาของกองทุนรวม
และผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ และบริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
27.1 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
27.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
1)

สิ ท ธิ ใ นการดํ า เนิ น การบริ หารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศอื,นใดที,เกี,ยวข้ องการดํา เนิน การบริ ห ารจัด การ
กองทุน รวมเพื,อ ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์การลงทุน และข้ อจํากัดการ
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ลงทุน ตลอดจนโครงการที,ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
( (รวมถึงข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับบริ ษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ ทําขึ (น
2)

สิทธิที,จะไม่อนุญาตให้ มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที,การโอนหน่วยลงทุนนันเป็
( นการขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง, หนังสือเวียนที,หน่วยงานที,มีอํานาจตาม
กฎหมายได้ ประกาศ กํ าหนด และ/หรื อกรณี ที, เป็ นการขัดต่อข้ อกํ าหนดที, ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการนี (

3)

สิทธิ ในการลาออกจากการทําหน้ าที,เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมให้ กบั กองทุนรวม และ/
หรื อเลิกโครงการ ตามข้ อ 27.1.3 (2) และข้ อ 27.1.3 (3)

4)

สิทธิ ในการยับยังพิ
( เศษ (Veto Right) สําหรับการดําเนินการหรื อการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรื อการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื,อแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการ
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ที,ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ
และ/หรื อโครงการ หรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการอาจเสียชื,อเสียงหรื อได้ รับความเสียหาย
หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม

5)

สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี (
-

สิทธิที,จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที,บริ ษัท
จัด การบอกกล่า วการลาออกจากการเป็ นบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมให้ แ ก่
กองทุนรวมตามกําหนดและเงื,อนไขที,ได้ ตกลงไว้ จนครบถ้ วน แต่กองทุนรวมไม่
สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการอื,นใดมารับหน้ าที,ได้ ภายในกําหนดเวลา

-

สิทธิในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อตามที,
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,น
ใดที,มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสัง,
การ

-

สิ ท ธิ ใ นการแก้ ไข เพิ, ม เติ ม เปลี, ย นแปลงโครงการ กรณี ที, สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ มีการเปลี,ยนแปลง แก้ ไข เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด
อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสัง, การเป็ นอย่างอื,น

-

สิทธิที,จะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สนิ บางส่วนหรื อทังหมดของ
(
กองทุน ตามที,เห็นสมควร ในกรณีที,กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง

-

สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื,อให้ บรรลุซงึ, วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษาไว้ ซึ,งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง( นี (จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อง
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6)

สิทธิในการสัง, ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แก้ ไขคุณสมบัติ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื,อให้ เป็ นไปตามที,กฎหมาย
ประกาศกําหนด

7)

สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และ
หรื อเงินตอบแทนอื,นใด ตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ

8)

สิทธิอื,นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง

27.1.2 หน้ าที"และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที,และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หาร
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที,กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที,และความรับผิดชอบดังต่อไปนี (
1)

การบริหารกองทุนรวม
(1)

จัด การกองทุน รวมให้ เ ป็ นไปตามที, ร ะบุไ ว้ ใ นโครงการที, ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ าก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้
ถื อหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติห น้ าที,ตามบทบัญ ญัติในมาตรา 125 และ
ข้ อกําหนดอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

(2)

จัดให้ มีข้ อผูก พันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษั ทจัด การ สัญ ญาแต่งตัง(
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี ช( วน โดยมีสาระสําคัญไม่ต่างจากร่ างข้ อ
ผูกพัน ร่ างสัญญา และร่ างหนังสือชีช( วน ที,ผ่านการพิจารณาจากสํานักงาน
และดูแลให้ ข้อผูกพันและโครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง, ที,ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที,ข้อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อ
แย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง, นัน( ให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการเพื,อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและโครงการโดยไม่ชกั ช้ า

(3)

จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชีช( วนที,เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของ
โครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี (
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้ บริ ษัท
จัดการจัดส่งหนังสือชี (ชวนให้ สํานักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการ
เริ, มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี (ชวนให้ แก่ประชาชนและให้ จดั ส่งเอกสาร
ดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชีช( วนและการรายงาน
ของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
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สํา นัก งานด้ ว ย และหากมี ก ารเปลี,ย นแปลงข้ อ มูล ดัง กล่า ว ให้ บ ริ ษั ท
ดําเนินการให้ ข้อมูลที,จัดส่งนันมี
( ข้อมูลที,เป็ นปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้ าและให้
กระทําผ่านระบบงานข้ างต้ นด้ วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดให้ มีการ
แจกจ่ายข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญเกี,ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเพียงพอสําหรับข้ อมูลที,เป็ นรายละเอียดโครงการ ให้
บริ ษัทเตรี ยมไว้ เพื,อให้ ผ้ ูลงทุนตรวจดูหรื อร้ องขอได้ ทังนี
( ( ข้ อมูลดังกล่าว
ต้ องเป็ นปั จจุบนั
(ค) เมื,อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ (นสุดลงแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัด
ให้ มีหนังสือชีช( วนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการ เพื,อให้ ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้ เมื,อผู้ถื อ
หน่วยลงทุนร้ องขอ ในกรณีที,หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ,มเติม
โครงการบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งการแก้ ไขเพิ,มเติมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่ชกั ช้ า และไม่เกิน 10 วันทํา
การนับตังแต่
( วนั ถัดจากวันที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้ แก้ ไข
เพิ,มเติมโครงการหรื อวันที,ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ,มเติมโครงการ แล้ วแต่กรณี
ทังนี
( ( จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
(4)

ในกรณีที,บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
( ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทํา
หน้ าที,ในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า
และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที,กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ น
บุคคลเดียวกัน

(5)

นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื,น รวมทัง(
การหาผลประโยชน์ การซื (อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิ การเช่า ขาย สัง, โอน และ
เปลีย, นแปลงเพิ,มเติมปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื,นที,ลงทุนไว้ ตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื,อนไข วิธีการที,กําหนดไว้ ในโครงการ โดย
จะต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย

(6)

ในกรณี ที, ป รากฎข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ทจัด การว่า มีบุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุค คล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ,งในสามของจํานวน
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หน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(7)

ดํา เนิ นการเพิ,ม หรื อ ลดจํ านวนเงิ น ทุน ของกองทุน รวมตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการที,กําหนดไว้ ในโครงการและ/หรื อดําเนินการตามที,คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(8)

จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื,อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที,กําหนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(10)

จัด ให้ มี ก ารประกัน ภัย ของกองทุน รวมตามข้ อกํ า หนดและหลักเกณฑ์ ข อง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(11)

จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรั พย์ ตามข้ อกํ าหนดและหลักเกณฑ์
ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(12)

ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องและจําเป็ นต้ องใช้ ในการ
ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าตามที,บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ อง
ขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี (
(ก) บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หรื อ บุค คลที, ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ในการสํารวจอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจาก
การลงทุนเพื,อการประเมินค่า
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที,ได้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ใน
การเข้ าตรวจสภาพอสังหาริ มทรั พย์ ที, กองทุนรวมได้ ม าจากการลงทุน
ตามที,กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์

(13)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ,งถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดร้
(
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

(14)

เปลี,ย นแปลง หรื อ แก้ ไขเพิ, ม เติ ม โครงการหรื อ วิ ธี จัด การกองทุน รวม ตาม
ข้ อกําหนด เงื,อนไข หลักเกณฑ์ ที,ระบุไว้ ในโครงการ
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2)

(15)

กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ,งบริ ษัทจัดการกองทุน
รวมมีอํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(16)

ปฏิบตั ิการอื,นๆ เพื,อให้ บรรลุซึ,งวัตถุประสงค์ ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซึ,ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที, และความ
รั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท จัด การกองทุน รวม ทัง( นี ( จะต้ อ งไม่ ขัด ต่ อ กฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อง

(17)

ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ

การรับและจ่ ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อเงินตอบแทนอื,นใด ตามที,
กําหนดไว้ ในโครงการ

3)

การแต่ งตัง- บุคคลที"เกี"ยวข้ องเพื"อการจัดการกองทุนรวม
(1)

จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน

(2)

แต่งตังบุ
( คคลที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อ
ทําหน้ าที,ดงั ต่อไปนี (
(ก) ผู้จัดการกองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พย์ เพื, อทํา หน้ า ที,ตัดสินใจลงทุนหรื อ
จําหน่ายไปซึง, อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ผู้จัด การกองทุน รวมเพื, อ ทํ า หน้ า ที, ตัด สิน ใจลงทุน หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ, ง
ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 5.2 เพื,อการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
ทัง( นี ( บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมจะประกาศรายชื, อ ผู้ จั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการของบริ ษัท

(3)

แต่งตังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ,งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี,ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ
แต่ ง ตัง( ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ อื, น แทนตามเงื, อ นไขในการเปลี, ย นตัว ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ที,กําหนดไว้ ในโครงการ ทัง( นีโ( ดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4)

แต่งตัง( นายทะเบี ยนหน่วยลงทุน รวมถึ งการเปลี,ย นตัวนายทะเบียนหน่ว ย
ลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตังนายทะเบี
(
ยนหน่วยลงทุนอื,นที,มีคุณสมบัติ
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ตามที, สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดแทน และแจ้ ง การแต่ง ตัง(
ดังกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

4)

(5)

แต่งตังนายทะเบี
(
ยนหน่วยลงทุนที,สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ,ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมครัง( แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที,สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(6)

แต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื,อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ทังนี
( (บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนันจะต้
(
องอยู่ในบัญชี
รายชื,อที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7)

แต่งตังผู
( ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
( ( ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว จะต้ อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที,ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

(8)

แต่งตัง( ที,ปรึ กษา (ถ้ ามี) ที,ทําหน้ าที,เป็ นที,ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการและ/หรื อ
กองทุนรวม

(9)

แต่ ง ตัง( ผู้ สอบบัญ ชี ข องกองทุ น รวม ทัง( นี ผ( ้ ู สอบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วจะต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื, องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี,ยนตัว
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตังผู
( ้ สอบบัญชีอื,นที,มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามที, สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดแทน และแจ้ ง การแต่ง ตัง(
ดังกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(10)

แต่งตังผู
( ้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื,อทําหน้ าที,รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนและหน้ าที,อื,นๆ ที,จําเป็ นเพื,อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ (น เมื,อยุติ
หรื อเลิกกองทุนรวม

(11)

แต่ง ตัง( บุค คลอื, น ใดเพื, อ ทํ า หน้ า ที, ต่ า งๆ ที, เ กี, ย วกับ กองทุน รวม อาทิ เ ช่ น ผู้
ควบคุมงานก่อสร้ าง ผู้เชี,ยวชาญต่างๆ ผู้จดั ทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร
ผู้ดแู ลรักษาความสะอาดสถานที, ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น

การดําเนินการอื"นๆ
(1)

ยื, น คํ า ขอจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิน ซึ,ง เป็ นเงิ น ได้ จ ากการขายหน่ว ยลงทุน ของ
โครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทํา
การนับตังแต่
( วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
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(2)

ยื,นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื,อขอให้ พิจารณารั บหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จด
ทะเบียนทรัพย์สนิ กองทุนรวม

(3)

ขอรั บใบแทนหลัก ฐานการรั บจดทะเบี ยนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณี ที,หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูก
ทําลาย

(4)

ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัท
จัดการและนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/
หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

(5)

จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที, สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ ซึ,งทะเบียนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน

(6)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงาน
การลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ข องกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(7)

คํ า นวณมูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ และมูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ของ
กองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื,อนไขและวิธีการจัดตัง(
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(8)

แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที,มีเหตุการณ์หรื อการเปลี,ยนแปลงใดๆ เกิดขึ (น
ภายหลังจากวัน ที,คํ านวณมูล ค่า ทรั พย์ สิน มูล ค่า ทรั พย์ สิน สุท ธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุนตามข้ อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ

(9)

จัดทํางบการเงิ นของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี สําหรั บ
กิจการที,มีธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที,กําหนด
โดยสภาวิชาชี พบัญชี รวมทังจั
( ดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ (นปี การเงิ น
และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ (นรอบปี
บัญชี
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(10)

จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่า
พร้ อมด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที,เกี,ยวข้ องให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์โดยพลัน
และให้ สาํ นักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,ได้ รับรายงานดังกล่าว

(11)

จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี (ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ โดยพลันเมื,อมีการลงทุนหรื อ
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า
(ก) เอกสารที,แสดงกรรมสิทธิL หรื อสิทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และ
สัญญาซื (อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่
กรณี
(ข) สัญญาเป็ นหนังสือที,แสดงการจํ าหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 5 วั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ที, เ ข้ าครอบครอง
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย

(12)

จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี (ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทํา
สัญญาหรื อนับแต่วันแต่งตัง( ผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณี ที,มีการแต่งตัง(
บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์สินก่อนการแต่งตัง( ผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ วแต่
กรณี
(ข) สัญญาแต่งตังผู
( ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาแต่งตังที
( ,ปรึ กษา (ถ้ า
มี) ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว

(13)

รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สัง, ให้ ผ้ มู ีหน้ าที,ตา่ งๆ ตามสัญญาแต่งตัง( อาทิเช่น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที,ปรึ กษา ผู้คมุ งานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง
จัดทํารายงานต่างๆ และ/หรื อดําเนินการต่างๆ ตามที,ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง(
และ/หรื อตามที,คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ

(14)

จัดส่ง หนัง สือสรุ ปข้ อ มูลที,เ ป็ นสาระสําคัญ เกี, ยวกับการลงทุนหรื อจํ า หน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือ
หน่ ว ยลงทุน และสํ า นัก งานภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที, ล งทุน หรื อ จํ า หน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ( รวมทังจั
( ดให้ มีข้อมูล
ที,เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทและ
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สํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 15 วันนับแต่วันที,ลงทุนหรื อ
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ( เพื,อให้ ผ้ ู
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้ อมูลจะมีสาระสําคัญตามที,ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือ
สรุปข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึง, ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แทนการจัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทังนี
( ( ภายในวันทําการถัดจากวันซื (อ เช่า
จําหน่าย หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายใน
กําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
(15)

ดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
(
น
รวม ตามที,เห็นสมควร

(16)

ปฏิบัติหน้ าที,อื,นๆ ตามกฎหมายหลักทรั พย์ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที,ของบริ ษัท
จัดการ

27.1.3 เงื"อนไขการเปลี"ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย, นบริ ษัทจัดการได้ เมื,อเกิดกรณีใดกรณีหนึง, ดังต่อไปนี (
1)

เมื,อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ,งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ,ง
หนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
(
เปลี,ยนบริ ษัทจัดการ และมีการ
แต่งตังบริ
( ษัทจัดการรายใหม่ขึ (นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2)

ในกรณีที,มีการเปลีย, นแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการตามที,กําหนดไว้ ในโครงการตามมติ
ที,ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมาย
อื,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ
คําสัง, ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
( ( เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ น
การเพิ,มภาระหน้ าที,แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที,ต่อไป บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที,ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการ
จะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที,จะรับหน้ าที,
ต่อไปเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที,ให้ มีผลเป็ นการสิ (นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที,ของ
บริ ษัทจัดการ โดยที,ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่
ที,มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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ก.ล.ต. เพื,อทําหน้ าที,จดั การกองทุนรวมตามที,ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัทจัดการภายใน
180 วัน นับจากวันที,ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
3)

ในกรณี ที,มี การเปลี,ยนแปลงนโยบาย วิธี การในการจัดการ การดําเนินการ การบริ หาร
จัดการกองทุนรวม หรื อมีการเปลี,ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหน่วย หรื อกรณีอื,นใดอันจะมีผล
ให้ บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์ที,จะปฏิบตั ิหน้ าที,ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการไม่
รับหน้ าที,ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้ าที,ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 90 วันก่อนวันที,ให้ มีผลเป็ นการสิ (นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทจัดการ โดยที,
ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้ องดําเนินการจัดหาบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ที,มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรั พย์และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื,อทําหน้ าที,จัดการกองทุนรวมตามที,ระบุไว้ ใน
โครงการแทนบริ ษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิ น 180 วันนับจากวันที,ได้ รับแจ้ งจาก
บริ ษัทจัดการ

4)

ในกรณีที,บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึง, มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที,บริ ษัทจัดการได้ ตอ่ ไป

ในการเปลี,ยนตัวบริ ษั ทจัด การหากเป็ นกรณี ที,กฎหมายหลัก ทรั พย์ กําหนดให้ ต้องได้ รับ ความ
เห็น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัท จัด การจะดํ าเนิน การขอความเห็น ชอบ
ดังกล่าวก่ อน โดยหากเป็ นกรณี การเปลี,ยนตัวบริ ษั ทจัดการตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ (1) บริ ษั ท
จัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที,ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
( ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบตั ิ
หน้ าที,ดงั กล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลี,ยนบริ ษัทจัดการ
ทังนี
( (หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่
ได้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที,จะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อเลิก
กองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
หรื อหากเป็ นกรณีที,บริ ษัทจัดการได้ ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ
(2) หรื อข้ อ(3) ข้ างต้ นนีบ( ริ ษัทจัดการมีหน้ าที,ต้องจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ที,มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างน้ อย 1 ราย
ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วัน เพื,อเสนอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้ แต่งตังเป็
( น
บริ ษัท จัดการ หากผู้ที,บ ริ ษัทจัดการเสนอชื, อไม่ได้ รั บความเห็น ชอบจากผู้ถื อหน่ว ยลงทุนและ
กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายในระยะเวลา180 วันนับจากวันที,ครบ
กําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที,จะขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
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ทังนี
( ( ในการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที,ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนมีมติให้ เปลี,ยนบริ ษัทจัดการตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันที,มีผลเป็ นการ
สิ (นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที,ของบริ ษัทจัดการตามที,กําหนดไว้ ในข้ อ (2) และข้ อ (3) บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิ
ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที,กําหนดไว้ ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของ
ระยะเวลาตามที,ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที,จริ ง และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ที,เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ (นเนื,องจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที,ดงั กล่าวของบริ ษัทจัดการ
27.2 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี (
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที,เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที,กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง(
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที,ทําขึ (นกับบริ ษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที,ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกํ าหนดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมที,ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที,ทําไว้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัท
จัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที
ในกรณีที,บริ ษัทจัดการกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หน้ าที,ตามมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี,ยวกับเรื, องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตังแต่
( วนั ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ู หรื อมีเหตุอนั
ควรที,จะรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(3)

ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที,ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
( ( เพื,อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
(
หรื อเมื,อ
ได้ รับคําสัง, จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี (

(5)

(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที,ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัทจัดการ

(ข)

ทุกหนึ,งปี นับแต่วนั ที,ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครัง( ก่อนแล้ วเสร็ จ ทังนี
( ( ค่าใช้ จ่ายที,เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที,ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ น
จริ งให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที,เริ, มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์นนั (
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(6)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที,ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ

(7)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื,อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรื อการเปลี,ยนแปลงใดๆ เกิดขึ (น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่าสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวมให้ เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมที,รับฝากไว้ รวมทังจั
( ดทําบัญชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

(10)

รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกต้ องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ ข้อมูลที,ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึ,งอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที,บริ ษัทจัดการ
จัดทําและได้ รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที,บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
บุคคลที,มีคุณสมบัติเหมาะสมอื,นที,บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที,มี
คุณสมบัติเหมาะสมอื,นนัน( ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้

(11)

ให้ ความเห็นเกี,ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม

(12)

มีสทิ ธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบอื,นตามที,กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์

(13)

ปฏิบตั ิหน้ าที,อื,นตามที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็ นหน้ าที,ของผู้ดแู ลผลประโยชน์

27.3 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของที"ปรึกษาและที"ปรึกษาอื"นของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
(1)

ที,ปรึกษามีสทิ ธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี (
(ก)

ได้ รั บค่ าธรรมเนี ยมในการทํ าหน้ าที, ที, ปรึ กษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้
คําปรึกษาที,ได้ ตกลงกัน

(ข)

ให้ คํ าปรึ กษาหรื อคํ าแนะนํ าเกี, ยวกับการซื อ( หรื อเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื,อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม

(ค)

หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาที,ได้ ตกลงกัน
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(2)

(3)

ที,ปรึกษาทางการเงินมีสทิ ธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี (
(ก)

ได้ รั บค่าธรรมเนี ยมในการทําหน้ าที, ที,ปรึ กษาทางการเงิ นจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริ การให้ คําปรึกษาทางการเงินที,ได้ ตกลงกัน

(ข)

ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกี,ยวกับการจัดตังกองทุ
(
นรวม การระดมเงินทุน การวางแผน
ทางการเงินเพื,อการลงทุน รวมถึงการเพิ,มทุน

(ค)

หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาทางการเงินที,ได้ ตกลงกัน

ที,ปรึกษาอื,นของกองทุนรวมมีสทิ ธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบดังต่อไปนี (
(ก)

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที,ที,ปรึกษาอื,นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที,ได้ ตก
ลงกัน

(ข)

ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเพื,อประโยชน์ในการจัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวม

(ค)

หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริ การที,ได้ ตกลงกัน

ทัง( นี ( บุ คคลดังกล่าวจะไม่ มี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจลงทุ นหรื อจํ าหน่ ายหรื อมี ส่ วนร่ วมในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
27.4 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี)
(1)

สิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(1.1)

สิทธิของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในการทํ า หน้ าที, ผ้ ู บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ จากกองทุนรวม ตามสัญญาการจ้ างที,ทําขึน( ระหว่างกองทุนรวมกับ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(1.2)

หน้ าที,และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี (
(ก)

ได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที,ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จากกองทุนรวม
ตามสัญญาการจ้ างที,ทําขึ (นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(ข)

ดูแลรั กษาและจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม ในแต่ละวันให้ อยู่ใน
สภาพที,ดีและพร้ อมที,จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
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(ค)

จัดเก็ บรายรั บและจัด หาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอื,น ที,
เกี,ยวข้ อง

(ง)

ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ หน้ าที, อื, น ที, ร ะบุ ต ามสั ญ ญาว่ า จ้ างผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

(จ)

ปฏิบตั ิหน้ าที,อื,นๆ ตามที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรื อ สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดให้ เ ป็ นหน้ า ที, ข อง
ผู้ บริ หารอสัง หาริ มทรั พ ย์ หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที, อื, น ใดตามที, บ ริ ษั ท จั ด การ
มอบหมาย

27.5 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
(1)

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที,เป็ นผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที,ได้
ตกลงกัน

(2)

ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที,
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อได้ ลงทุนไว้ แล้ ว

(3)

หน้ าที,อื,นใดตามที,ระบุในสัญญาบริ การที,ได้ ตกลงกัน

28. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที"เรี ยกเก็บจากผู้ส" ังซือ- หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
28.1 ค่ าธรรมเนียมที"กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ส" ังซือ- หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(1)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
-

ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

:

ไม่มี

ครัง( แรก
-

ในการเสนอขายเพิ,มเติม

(2)

ค่าธรรมเนียมการรับซื (อคืนหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

(3)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย, นหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

(4)

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรี ยกเก็บตามที,ได้ เกิดขึ (นจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที,โอนเข้ า
บัญชีนนๆ
ั(
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(5)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกินอัตราร้ อยละ 0.5ของมูลค่าหน่วยลงทุนที,โอน (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ,ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื,นใดในทํานองเดียวกัน)

(6)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ,ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื,นใดในทํานองเดียวกัน)

(7)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งจํ านําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที,บริ ษัท
จัดการและหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

(8)

ค่าใช้ จ่ายอื,นๆที,ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามอัตราที,บริ ษัทจัดการและหรื อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

(9)

อื,นๆ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 28.1 เป็ นอัตราที,ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ,ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื,นใด
ทํานองเดียวกัน
28.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
บริ ษัทจัดการมีสิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้ รับค่าตอบแทน เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05
ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมที,คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทังนี
( ( ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื,นๆ ตามที,เกิดจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เป็ นต้ น

(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมที,คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(4)

ค่าธรรมเนียมที,ปรึกษาของกองทุนรวม : ตามที,จ่ายจริ ง เช่น ค่าที,ปรึกษาทางการเงินในการระดม
ทุนหรื อการวางแผนทางการเงิ นเพื,อการลงทุน ค่าที,ปรึ กษาทางกฎหมาย ค่าที,ปรึ กษาทางด้ าน
บัญชี และค่าที,ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม เป็ นต้ น

(5)

ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชัน, (Commission) จากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน : สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรกและสําหรับการเสนอขาย
เพิ,มเติม เพื,อเพิ,มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆไป คราวละไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.0 ของมูลค่า
ที,รับประกันการจัดจําหน่าย

(6)

ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชั,น (Commission) จากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน : สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรกและสําหรับการเสนอ
ขายเพิ,มเติม เพื,อเพิ,มทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆ ไป คราวละไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.0 ของ
มูลค่าที,ทําการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่กองทุนรวม

(7)

ค่าเบี (ยประชุมคณะกรรมการลงทุน : ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครัง( ต่อกรรมการ หรื อในจํานวนอื,น
ใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรรมการที,เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการไม่มีคา่ เบี (ยประชุม

(8)

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายของกองทุนรวม:
ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.50 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ณ วัน สิ น( ปี บั ญ ชี ก่ อ นหน้ า แต่ ไ ม่ เ กิ น
10,000,000.00 บาท (สิบล้ านบาท) ต่อปี ทังนี
( ( ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจะกําหนดให้
ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้ านบาท)

(9)

อื,นๆ :
(9.1)

ค่าธรรมเนียมจัดตังกองทุ
(
นรวม : ตามที,จ่ายจริ ง

(9.2)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่า ยของผู้ส อบบัญชี จะชํ าระตามอัตราที,กําหนดโดยบริ ษั ท
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว

(9.3)

ค่า ธรรมเนี ย มผู้ใ ห้ บ ริ ก ารอื, นๆ รวมทัง( ที, ป รึ ก ษาอื, น ๆ เช่น ค่า ที, ปรึ ก ษากฎหมาย ค่า
ทนายความ ค่าที,ปรึ กษาหรื อผู้ชํานาญการเฉพาะทาง จะชําระตามอัตราที,กําหนดโดย
บริ ษัทจัดการหรื ออัตราที,บริ ษัทจัดการร่วมกําหนดกับบุคคลดังกล่าว

(9.4)

ค่ า ธรรมเนี ย มบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น จะจ่ า ยตามอัต ราที, กํ า หนดโดยบริ ษั ท
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว

(9.5)

ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้ าที,เกี,ยวกับการซื (อขายหลักทรัพย์
หรื ออสังหาริ มทรัพย์ ตามที,จ่ายจริ ง
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(9.6)

ค่าเบี (ยประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) และค่าเบี (ยประกันอื,นใดที,เกี,ยวเนื,องกับกองทุนรวม

(9.7)

ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดังกล่าว

(9.8)

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารงสถานะเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

(9.9)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซื (อหน่วยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับ
ภาษี และแบบฟอร์ มอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ องกับกองทุนรวม รวมทังค่
( าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปล
หนังสือชี ช( วน คําขอจัดตัง( กองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที,เกี, ยวข้ องกับกองทุนรวม และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

(9.10) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบหน่วยลงทุน
(9.11) ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนค่าใช้ จ่าย
อื,นๆ ที,เกี,ยวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(9.12) ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่างๆ
ตามที,กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9.13) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่างๆ เช่น รายงาน
ประจําปี รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(9.14) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื (อ
เช่า หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(9.15) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื,อการจัดหา ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์
ของกองทุนรวม เช่น โอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และหลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม
(9.16) ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ,มเติมเพื,อให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ที,อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง)
(9.17) ค่าใช้ จ่ายที,เกี,ยวกับการซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ในกรณีที,ทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ รับความเสียหาย
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(9.18) ค่าชดเชยความเสียหายที,เกิดขึ (นจริ งแก่ผ้ เู ช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมและ/หรื อผู้บริ หาร
ทรัพย์สนิ ในกรณีที,สญ
ั ญาเช่าถูกยกเลิกหรื อหมดอายุ
(9.19) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ ามี) อาทิ ค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ (นจากการติดตามทวงถามการ
บอกกล่าว หรื อดําเนินคดีใดๆ เพื,อบังคับชํ าระหนีห( รื อคืนทรั พย์ สินให้ แก่กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย
(9.20) ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มอื, น ๆ ที, ก่ อ ขึ น( โดยชอบโดยบริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ตามหน้ าที,เพื,อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื,อได้ รับ
คําสัง, จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9.21) ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงนี
ั ( (ไม่
เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
(9.22) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื (อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินในกรณีที,มีการ
ลดทุน และ/หรื อจ่ายเงินปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี
ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(9.23) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผล เพิ,มทุน และ/หรื อลดทุน
(9.24) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที,เกิ ดขึ (นเกี,ยวเนื,องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติ
กรรมเกี,ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี
อื,นใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการลงทุนและเบี (ยประชุม ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับ
หนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงินค่าจองซื (อหน่วย
ลงทุน ค่าโฆษณาหรื อประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี) รวมทังค่
( าใช้ จ่ายต่างๆ ที,เกิดขึน(
เนื,องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เป็ นต้ น
(9.25) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีของกองทุน
รวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวมเป็ นรายเดือนภายในวันที, 30 ของเดือนถัดไป หรื อภายใน 3 วันทําการหลังจากผู้ดแู ล
ผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนภายใน 5 วันทํา
การหลังจากได้ รับแจ้ งหนี (
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การคํ า นวณค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การรายปี ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ร ายปี และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสุดท้ ายของแต่ละ
เดือน เว้ นแต่ในระหว่างเดือนที,กองทุนรวมมีการเพิ,มเงินทุนหรื อลดเงินทุนของกองทุนรวม หรื อ
จ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิของช่วงก่อนการเพิ,มหรื อลดเงินทุนของกองทุนรวม หรื อจ่ายเงินปั นผล และช่วงหลังการเพิ,ม
หรื อลดเงินทุน หรื อจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว คิดเฉลี,ยถ่วงนํ (าหนักตามจํานวนวันค่าธรรมเนียมที,
ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริ มการขาย และค่าใช้ จ่ายอื,นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามที,จ่ายจริ ง
อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการมีสิทธิตดั จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียว
หรื อเฉลี,ย ตัด จ่ ายเป็ นค่า ใช้ จ่ ายของกองทุน รวมเป็ นรายเดือ นเป็ นจํ า นวนเท่าๆ กัน หรื อตาม
ระยะเวลาที,เห็นสมควร ทังนี
( ( การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าว จะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที,รับรองทัว, ไป ที,เกี,ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อตามมาตรฐานการ
บัญชีที,กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน(
ทังนี
( ( อัตราค่าธรรมเนียมในข้ อ 28 เป็ นอัตราที,ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ,ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และ/หรื อ
ภาษี อื,นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนี ยมที,เรี ยกเก็ บ จากผู้ซือ( หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที,เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ,มเติม
โครงการ หากได้ ปฏิบตั ิดงั นี (
(1)

กรณีเปลีย, นแปลงเพิ,มขึ (นของค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
(1.1)

บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
(ก) ประกาศในหนัง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่ า งน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วั น
ติดต่อกัน และ
(ข) ปิ ดประกาศในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที,
กองทุ น รวมยัง มี ก ารแต่ ง ตัง( ผู้ สนับ สนุน การชายหน่ ว ยลงทุ น ให้ ปิ ด
ประกาศในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนด้ วย

(1.2)

แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
( วนั ถัด
จากวันเปลีย, นแปลง
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(1.3)

(2)

ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี กองทุนรวมสามารถเพิ,มค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที, เ รี ย กเก็ บ จากกองทุน รวมได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อยละ 25 ของอัต รา
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายที,กําหนดไว้ เดิม

กรณีเปลีย, นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
(2.1)

ปิ ดประกาศในที, เ ปิ ดเผย ณ ที, ทํ า การทุก แห่ง ของบริ ษั ท จัด การ ในกรณี ที,
กองทุนรวมยังมีการแต่งตังผู
( ้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ให้ ปิดประกาศในที,
เปิ ดเผย ณ ที,ทําการของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนด้ วย

(2.2)

แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
( วนั ถัด
จากวันเปลีย, นแปลง

29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
และมูลค่ าหน่ วยลงทุน
29.1 บริ ษัท จัดการจะคํานวณและเปิ ดเผยมูล ค่าทรัพ ย์สิน มูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
เดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทังนี
( ( มูลค่าที,คํานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง
ว่าการคํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี,ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สนิ ไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามวรรคหนึ,งโดยมี
รายละเอียดตามที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
29.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 29.1 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศ
ไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังเปิ
( ดเผย
ชื,อ ประเภทและที,ตงอสั
ั ( งหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากลงทุนด้ วย
29.3 ในกรณีที,มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย, นแปลงใดๆ ที,เกิดขึ (นภายหลังจากวันที,คํานวณตามข้ อ 29.1 อันมีผลกระทบ
ต่อ มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์อ ย่า งมีน ยั สํา คัญ บริ ษัท จัด การจะ
เปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 29.2 และหากเหตุการณ์
หรื อการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ (นภายหลังจากวันที,มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื, อง
ดังกล่าวโดยพลัน
29.4 ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี (
(1)

อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที,ได้ จากรายงานการ
ประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง( ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การคํานวณมูลค่า
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ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมครัง( แรก บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที,ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(2)

ทรัพย์สินอื,น บริ ษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

29.5 การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี (
(1)

คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมี ทศนิ ยมสี,ตํ าแหน่งโดยตัดทศนิ ยม
ตําแหน่งที,ห้าทิ (ง

ในกรณี ที,มีผลประโยชน์ เกิ ดขึน( จากการคํานวณตามวิธีการข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์ นัน( รวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
เงื,อนไขเพิ,มเติม
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที,ระบุไว้ ในข้ อ 29 ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที,คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สัง, การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื,น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน(
ทังนี
( ( การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,บริ ษัทจัดการประกาศเป็ น
การคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง( ล่าสุดเป็ นฐานในการกํ าหนด
มูลค่าทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึง, มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที,จะซื (อขายได้ จริ งของทรัพย์สิน
หลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว

30. การจัดทํารายงานให้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
30.1 รายงานของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ (นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4
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เดือ นนับ แต่ว นั สิ (นรอบระยะเวลาบัญ ชีป ระจํา ปี โดยรายงานดัง กล่า วต้ อ งมีร ายการตามที,สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
30.2 รายงานการลงทุนหรือจําหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุน
รวม
บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญเกี,ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วนั ที,ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ( รวมทังจั
( ดให้ มี
ข้ อมูลที,เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที,เปิ ดเผย ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 15 วันนับแต่ วันที, ลงทุนหรื อจํ าหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์นนั ( เพื,อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญตามที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื, อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทยแล้ ว บริ ษั ทจัดการจะจัดส่งหนังสื อสรุ ปข้ อมูลที, เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ, งให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
( ( ภายในวันทําการถัดจากวันซื (อ เช่า จําหน่าย
หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
30.3 รายงานความคืบหน้ าของการก่ อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ ท" ยี งั สร้ างไม่ เสร็จ
กรณีที,กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที,ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้ า
ของการก่อสร้ างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที,ลงทุนจนกว่าการก่อสร้ างดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ และจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทจัดการด้ วย
เมื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งความคืบหน้ าข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย

31. การประเมินค่ าทรั พย์ สินและการสอบทานการประเมินค่ าทรั พย์ สิน
31.1 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 2 รายเพื,อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี (
(1)

ก่อนที,จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ก่อนที,จะจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และหรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

31.2 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 1 รายเพื,อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี (
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(1)

ทุ ก 2 ปี นั บ แต่ วั น ที, มี ก ารประเมิ น ค่ า เพื, อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์

(2)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี,ยนแปลงใดๆ เกิ ดขึน( อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
( ( ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที,บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ รับการแจ้ งจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

31.3 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื,อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี นับ
แต่วนั ที,มีการประเมินค่าครัง( ล่าสุดไปแล้ ว
31.4 ในการแต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื,อทําการประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่า บริ ษัทจัดการ
จะแต่งตังบริ
( ษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ,งให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง( ไม่ได้
31.5 บริ ษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
พร้ อมด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที,เกี,ยวข้ องให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์โดยพลันและให้ สํานักงานภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ที,ได้ รับรายงานดังกล่าว

32. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที,สิ (นสุดรอบบัญชี วันที, 31 เดือนธันวาคม
วันที,สิ (นสุดรอบบัญชีครัง( แรก วันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

33. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
33.1 สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที,จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรู ปของเงินปั นผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที,ระบุไว้ ในโครงการนี (
33.2 สิทธิในการลงมติเพื"อแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื,อทําการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ โดยเป็ นไปตามเงื,อนไขและหลักเกณฑ์ที,กําหนดไว้ ในโครงการนี ( บริ ษัทจัดการจะทําการแก้ ไขเพิ,มเติม
โครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื,อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,ระบุไว้ ในโครงการนี (
ทังนี
( ( การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามหัวข้ อ “การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
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33.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื"อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที,จะได้ รับเงินคืนเมื,อเลิกโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,ระบุไว้ ในโครงการนี (
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ูชําระบัญชี แจกจ่ายเงิ นคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื,อเลิก
โครงการเท่านัน(
33.4 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทงนี
ั ( (จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงื,อนไข และหลักเกณฑ์ที,
ระบุไว้ ในโครงการนี (
33.5 สิทธิประโยชน์ อ" ืนๆ
สิทธิในการจํานําหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,
บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
สิทธิในการออกเสียงเพื"อลงมติเกี"ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี,ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมตามที,กําหนดไว้ ในโครงการ โดยเป็ นไปตาม
เงื,อนไขและหลักเกณฑ์ที,กําหนดไว้ ในโครงการนี ( และการนับมติดงั กล่าว จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,
ระบุไว้ ในโครงการนี (
สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื"อมีการลดเงินทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที,จะได้ รับเงินคืนเมื,อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที,ระบุไว้ ในโครงการ

34. การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
34.1 การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการกรณีมีการเปลี"ยนแปลงแก้ ไขเพิ"มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั"ง
ในการดําเนินการและบริ หารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนัน( บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที,ระบุไว้ ใน
โครงการและหนังสือชี (ชวน
อย่างไรก็ ตามในกรณี ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื,นใดที,มี
อํานาจตามกฎหมายที,เกี,ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง, หนังสือเวียน คําผ่อนผัน หรื อ
เปลีย, นแปลง แก้ ไข หรื อเพิ,มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง, ที,ใช้ อยู่ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ในการแก้ ไข เปลี,ยนแปลง เพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการตามที,เห็นสมควร
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เพื,อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง, ที,เปลี,ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ,มเติมดังกล่าวตามที,
ได้ รับความเห็นชอบหรื อการสัง, การของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื,นใดข้ างต้ น
34.2 การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการกรณีอ" ืนๆ โดยทั"วไป
หากมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื,อก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยหากมิได้ กระทําโดยมติ
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จํ าหน่ ายได้ แล้ ว ทัง( หมดของโครงการจั ด การกองทุ นรวม ก็ จ ะต้ องได้ รั บความเห็ นชอบจากสํ านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที,มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี,ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที, และความรับผิดชอบตามข้ อ 27 “สิทธิ หน้ าที,
และความรั บ ผิ ด ชอบของ บริ ษั ท จั ด การ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ที, ป รึ ก ษาของกองทุ น รวม และผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์” หรื อเกี,ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 28 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที,เรี ยก
เก็บจากผู้จองซื (อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที,ปรึ กษา หรื อผู้อื,นที,ให้ บริ การแก่กองทุนรวม มติดงั กล่าวจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที,
ปรึ กษา หรื อผู้อื,นที,ให้ บริ การแก่กองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินนๆ
ั ( ทังนี
( ( การดําเนินการ
ตามมติ ความเห็ นชอบของผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นจะต้ องไม่ ขัดต่ อกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
ในกรณีที,การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีจัดการกองทุนรวม ได้ กระทําโดยมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ,งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,งหนึ,งของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทัง( หมดของ
โครงการ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที,มีมติให้ แก้ ไข
หรื อภายใน 15 วันนับจากวันที,ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที,การขอมติกระทําโดยการส่ง
หนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
และผ่ านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรั พย์ (โดยไม่ชักช้ าและไม่เกิ น 10 วันทํ าการ) และจะประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อวันที,ได้ มีมติแก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจากวันที,ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที,การ
ขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
การแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ ให้ สามารถกระทําได้ เมื,อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
(
นรวม หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน อนึ,ง บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยังพิ
( เศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื, อแก้ ไขเพิ, มเติ มโครงการหรื อแก้ ไขวิ ธี จัดการ ที, ขัดต่ อกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
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จรรยาบรรณ หรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้ าที,และ
ความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง, เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
การนับมติในการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการตามข้ อนี ( อยู่ภายใต้ บงั คับความในหัวข้ อ 7 หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุน

35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื,อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง, หรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี (
35.1 เมื,อกองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนน้ อยกว่า 35 ราย ทังนี
( ( ภายในวันทําการถัดจากวันที,ทราบเหตุดงั กล่าว
35.2 เมื,อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ,ากว่า 500 ล้ านบาท เมื,อคํานวณจากมูลค่าของหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมใน
วันทําการถัดไป เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที,ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
35.3 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที,ระบุไว้ ใน
โครงการได้ เว้ นแต่ในกรณีที,บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนเพื,อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ,มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ,มเติมนันได้
( โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดําเนินการตามข้ อกํ าหนด กฎเกณฑ์ และเงื,อนไขที,กฎหมายหลักทรั พย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ อง
กําหนด
35.4 เมื,อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
(
กองทุนรวม
35.5 เมื,อครบอายุโครงการ (ถ้ ามี)
เงื,อนไขเพิ,มเติม
-

มติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
โดยการนับมติจะอยู่ภายใต้ บงั คับข้ อจํากัดสิทธิ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที,กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7 หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

-

เมื,อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็ นเหตุใ ห้ ผ้ ูจ ัดการกองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เห็น สมควรให้ มีการเลิกกองทุน
รวม เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที,ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด บริ ษั ท จัด การ
หรื อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ล าออกและไม่ส ามารถหาบริ ษัทจัดการหรื อ ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ อื,นมารับหน้ าที,
แทนได้ ในระยะเวลาตามที,ระบุในหัวข้ อ 27.1.3 เงื, อนไขการเปลี,ยนบริ ษัทจัดการและหัวข้ อ 12.2 เงื, อนไขการ
เปลีย, นผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นต้ น
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-

บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ เลิกกองทุนรวมได้ เมื,อบริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมลงทุน
มีม ูล ค่า รวมกัน แล้ ว ไม่ถึง ร้ อยละ 75 ของมูล ค่า ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี ใดๆ หรื อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที,คาดหมายเช่น การเจรจา
ในการซื (ออสังหาริ มทรัพย์บางรายการที,กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรั พย์ ที,กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวม
ไม่สามารถลงทุน/ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น

-

ในกรณีที,บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง, ให้ เลิกกองทุนรวม จากหน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคําสัง, ศาล เป็ นต้ น

36. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี" ยเงินและหรื อทรั พย์ สินอื"นคืนให้ แก่ ผ้ ู ถือหน่ วย
ลงทุนเมื"อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื,อเลิกกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที,สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี
เพื, อทํ าหน้ าที, จํ าหน่ายทรั พย์ สินของกองทุนรวม ชํ าระภาระหนี ส( ินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ ายเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเฉลี,ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที,ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั (งทําการอย่างอื,นที,จําเป็ นเพื,อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ (น ทั (งนี ( ตามหลักเกณฑ์
เงื, อนไข และวิธีการที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื,อ ชํา ระบัญ ชี เ สร็ จ สิ (นแล้ ว ผู้ชํา ระบัญ ชี จ ะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ให้ ตกเป็ น
กรรมสิทธิLของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการชําระบัญชี ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื,อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรื อตัว“
สัญญาใช้ เงิ นที,ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษัทเงิ นทุนทัง( นี ( ผู้ชํ าระบัญชี อาจมอบหมายให้ บริ ษั ทจัดการเป็ น
ผู้ดําเนินการได้
อนึ,ง ในกรณีที,มีเหตุจําเป็ นและสมควรซึ,งทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ผู้ชําระบัญชี บริ ษัท
จัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมจะร่ วมกันพิ จารณาดํ าเนิ นการเกี, ยวกับทรั พย์ สินดังกล่าวตามที,
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที,กองทุนรวมจะได้ รับเป็ นสําคัญ

37. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงที,จะระงับข้ อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที,บริ ษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิตามที,ระบุ
ไว้ ในโครงการ และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,เกี,ยวข้ อง และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,
เกี, ย วข้ อง และก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ที, จ ะเสนอข้ อพิ พ าทให้
อนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
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38. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที,บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิ นทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลัก เกณฑ์ เกี, ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะเปลี,ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื,นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ,งหนึ,ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
(
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึง
การไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน ดังกล่า ว ทั (งนี ( หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัท จัดการ
อาจขอให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที,มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ (นจากการเปลี,ยนแปลงบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที,กําหนด
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

39. การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
(
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน
นอกจากนี ( บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อขอมติ ใน
การดําเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี (
1.

การแต่งตังหรื
( อถอดถอนบริ ษัทจัดการ ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อขอมติหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื,อขอมติ ซึ,งต้ องได้ รับมติเกิ น กว่ากึ,งหนึ,งของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง( หมดของ
กองทุนรวม

2.

เว้ นแต่ที,ได้ กําหนดไว้ ในข้ อ 34.1 หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้ ต่อเมื,อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
โดย
การประชุมที,มีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที,ทําขึ (นเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
( ( กรณีการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที,ได้ มีมติให้ แก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับ
จากวันที,ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที,การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุน
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3.

บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ,มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและผ่านระบบข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที,ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
วันที,ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ,มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน( ผู้ถือหน่วยลงทุนที,มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
(
สทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ,มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
(
ทังนี
( ( จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที,มาประชุม
ดังกล่าวต้ องหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ,งในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
(
กองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุมและต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี,ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
(
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที,เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื,อขอมติการเพิ,มทุน
ดังกล่าว ต้ องมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี (
ก.

เพื,อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ,มเติม และ/หรื อ

ข.

เพื,อดําเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที,กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยู่ในสภาพที,ดี และมีความ
พร้ อมที,จะใช้ หาผลประโยชน์

40. อื"นๆ
40.1 การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื,อกองทุนรวมจากบุคคลที,เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื,องมาจากการใช้
บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (
(1)

ผลประโยชน์ตอบแทนที,รับไว้ นนต้
ั ( องเป็ นทรัพย์สนิ ที,มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี,ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2)

ต้ องไม่มีพฤติกรรมที,แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
( อยครัง( เกินความจําเป็ น
เพื,อให้ กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง, ให้ แก่กองทุนรวมที,อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการ
ต้ องกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที,อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนรวมนันด้
( วย
ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี,ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
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40.2 การลงทุนใน หรือมีไว้ ซ" ึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที,ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.1และ5.2
โดยในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที,กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั ( กองทุนรวม
อาจปรับปรุ ง เปลี,ยนแปลง พัฒนา เพิ,มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื,อการให้
เช่าพื (นที,โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ูประกอบกิ จการเพื,อนําทรัพย์ สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ทัง( นี ( รวมถึงการ
ดําเนินธุรกิจให้ เช่าทรัพย์สิน เพื,อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรื อเพื,อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั (งโครงการ และหรื อ
เพื,อการแบ่งจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั บุคคลทัว, ไป นอกจากนี (กองทุนรวมอาจดําเนินการก่อสร้ าง
หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการขอ หรื อรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง หรื อใบอนุญาตอื,นใดที,จําเป็ นเพื,อ
ประโยชน์ของทรัพย์สนิ เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็ นต้ น ดําเนินการใดๆ เพื,อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที,
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม หรื อ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่ทงนี
ั ( (จะต้ องไม่เป็ นการ
ขัดต่อข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื,อนไขที,กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้ องกําหนด
40.3 ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบริ
( ษัทหลักทรัพย์ที,ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์
หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที,ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์ที,เป็ นหน่วยลงทุนให้
เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่องให้ แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื,อทําหน้ าที,ซื (อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื,อ
รักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
40.4 การขอสงวนสิทธิในการยับยัง- พิเศษ (Veto Right)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยับยังพิ
( เศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆของผู้ถือหน่วยลงทุนที,ขดั ต่อ
กฎหมายกฎระเบียบข้ อบังคับและ /หรื อจรรยาบรรณหรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อมีผลให้ กองทุนรวม
เสียหายหรื อมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ าที,และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง, เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
40.5 การประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์ เงื"อนไขและวิธีการจัดตัง- และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที,คณะกรรมการก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้ มีการประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์เงื,อนไขและ
วิธีการจัดตังและจั
(
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการจะดําเนินการและแก้ ไขโครงการให้ สอดคล้ อง
กับประกาศฉบับแก้ ไขดังกล่าวโดยถื อว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ วทัง( นีบ( ริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการแก้ ไขโครงการ
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ภาคผนวก: สรุ ปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันรายได้ ของ ERAWAN
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด มหาชน (“ERAWAN”) จดทะเบียนจัดตังด้
( วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้ านบาทในปี พ.ศ.
2525 ภายใต้ ชื,อ บริ ษัท อัมริ นทร์ พลาซ่า จํากัด ERAWAN ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนและนําหุ้นสามัญเข้ า
ทําการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดใน
ปี พ.ศ. 2537 โดย ณ วันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN มีทนุ จดทะเบียนทังหมด
(
2,505,000,000 บาท และมี
กลุม่ ว่องกุศลกิจและกลุม่ วัธนเวคินเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประมาณร้ อยละ 70 ของหุ้นที,จําหน่ายแล้ วทังหมด)
(
ERAWAN เป็ นหนึ,งในผู้นําในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทของประเทศไทยโดย
นับตังแต่
( ปี พ.ศ. 2548 -2555 ERAWAN มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื,องโดยมีการลงทุนในโรงแรมตังแต่
( โรงแรมระดับ 5
ดาวจนถึงระดับกลางและระดับชันประหยั
(
ดในแหล่งท่องเที,ยวต่างๆ ที,สาํ คัญในประเทศไทย รวมเป็ นเงินลงทุนทังสิ
( (นกว่า
10,600 ล้ านบาท ในการบริ หารโรงแรมต่างๆ ที, ERAWAN ลงทุนนัน( ERAWAN ได้ วา่ จ้ างผู้บริ หารโรงแรมชันนํ
( าของโลก
มาเป็ นผู้บริ หารโรงแรมโดยเลือกแบรนด์ตามความเหมาะสม โดยปั จจุบนั ERAWAN ได้ ว่าจ้ างผู้บริ หารโรงแรมชันนํ
( า
ของโลกได้ แก่ ไฮแอทแมริ ออท แอคคอร์ ไอเฮชจีและสตาร์ วดู ภายใต้ แบรนด์ตา่ งๆ ทังสิ
( (น 8 แบรนด์ในการบริ หารโรงแรม
ของ ERAWAN ปั จจุบนั ERAWAN มีโรงแรมและรี สอร์ ทที,เปิ ดดําเนินงานแล้ วทัง( สิ (น 16โรงแรมและอยู่ระหว่างการ
พัฒนาจํานวน 2 โรงแรม นอกจากนี ( ERAWAN ยังเป็ นเจ้ าของศูนย์การค้ าระดับหรู หรา 1 แห่ง ในใจกลางเมืองย่าน
ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
ณ วันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN มี โรงแรมที,เปิ ดดําเนินงานแล้ วทังหมด
(
16 โรงแรม ดังนี (
ประเภทโรงแรม
โรงแรม 5 ดาว
โรงแรมระดับกลาง
โรงแรมชันประหยั
(
ด
หมายเหตุ: *รวมโรงแรมไอบิส ป่ าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา

จํานวนโรงแรม
4
3
9*

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
โครงสร้ างรายได้ ของ ERAWAN ปี พ.ศ. 2553 –พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม

2,930

87.1%

6.6%

3,536

- โรงแรมระดับ 5 ดาว

2,054

61.0%

-5.8%

- โรงแรมระดับกลาง

449

13.3%

- โรงแรมขันประหยั
(
ด

428

รายได้ ค่าเช่ าและบริการ

391

อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

92.5%

20.7%

4,122

94.5%

16.6%

2,330

60.9%

13.5%

2,690

61.6%

15.4%

64.9%

631

16.5%

40.6%

719

16.5%

14.1%

12.7%

44.1%

576

15.1%

34.6%

712

16.3%

23.8%

11.6%

-2.4%

219

5.7%

-44.0%

180

4.1%

-17.8%
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สัดส่ วน

ปี
พ.ศ. 2555
สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต
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ปี พ.ศ. 2553

รายได้ อื,น
รวมรายได้

ปี พ.ศ. 2554

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

43

1.3%

1.0%

67

3,364

100.0%

5.4%

3,823

สัดส่ วน

ปี
พ.ศ. 2555
อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

1.8%

57.4%

62

1.4%

-8.7%

100.0%

13.6%

4,364

100.0%

14.1%

ปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจหลักของ ERAWAN โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 95 ของรายได้ รวม โดยรายได้
จากธุรกิจโรงแรมโดยรวมของ ERAWAN มีการเติบโตเพิ,มขึ (นอย่างต่อเนื,องในช่วงที,ผา่ นมาแม้ วา่ ประเทศไทยจะประสบ
กับ ปั ญ หาความไม่ ส งบทางการเมื อ ง และปั ญ หาสถานการณ์ นํ า( ท่ ว มในช่ ว งเวลาดัง กล่า วซึ, ง ส่ง ผลโดยตรงต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที,ยวโดยการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การลงทุนที,ขยายการดําเนินงานไปสู่โรงแรมระดับ
ต่างๆ และแหล่งท่องเที,ยวอื,นๆ นอกเหนือจากกรุ งเทพมหานคร โดยรายได้ จากกลุม่ โรงแรมประเภทต่างๆ มีการเติบโต
อย่า งต่อเนื,อ งโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมระดับ กลางและชัน( ประหยัด ซึ,ง เป็ นกลุ่มที, มีก ารเติ บโตอย่างแข็ งแกร่ ง โดย
ERAWAN มีรายได้ จากธุรกิจโรงแรมในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 เท่ากับ 2,930 ล้ านบาท และ 3,536 ล้ านบาท
และ 4,122 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี,ยร้ อยละ 18.6 ต่อปี ในส่วนของธุรกิจพื (นที,เช่าปั จจุบัน
ERAWAN มีทรัพย์สินเพื,อการเช่า 1 แห่งคือ อาคารเอราวัณแบงค๊ อก ซึ,งมีผลการดําเนินงานที,เติบโตอย่างต่อเนื,อง
อย่างไรก็ดีรายได้ จากค่าเช่าและบริ การมีสดั ส่วนรายได้ ที,ลดลงจากประมาณร้ อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2553 ลดลงเหลือ
ประมาณร้ อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2555 เนื,องจากไม่มีรายได้ ของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ จากการขายอาคารในไตรมาส 2 ปี
พ.ศ. 2554
งบกําไรขาดทุน

รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ อื,น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่ อนดอกเบี ย- ภาษี เ งินได้ และค่ าเสื" อม
ราคา (EBITDA)
ค่าเสื,อมราคา
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ
กําไรจากการขายทรัพย์สนิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี พ.ศ. 2553
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต
2,930
6.6%
391
-2.4%
3,321
5.5%
43
1.2%
3,364
5.4%
(2,559)
6.3%
805
2.8%
(684)
(361)
(239)
(20)
(16)
(275)
(275)

8.9%
17.6%
N.A.
-56.5%
-51.1%
N.A.
N.A.
N.A.

- 187 –

ปี พ.ศ. 2554
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต
3,536
20.7%
219
-44.0%
3,756
13.1%
67
56.4%
3,823
13.6%
(2,851)
11.4%
972
20.7%
(646)
(407)
(81)
(53)
(39)
(173)
664
491

-5.6%
12.7%
N.A.
169.1%
147.5%
N.A.
N.A.
N.A.

ปี พ.ศ. 2555
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต
4,122
16.6%
180
-17.8%
4,302
14.6%
62
-8.7%
4,364
14.1%
(3,100)
8.7%
1,264
30.1%
(641)
(393)
230
(63)
(61)
106
106

-0.7%
-3.3%
N.A.
17.4%
56.6%
N.A.
N.A.
-78.5%
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ปี พ.ศ. 2553
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต
อัตราส่ วนทางการเงินที"สําคัญ
อัตรากําไรขันต้
( นต่อรายได้ รวมจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรระดับ EBITDA ต่อรายได้ รวมจากการ
ดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมทังหมด
(

ปี พ.ศ. 2554
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต

ปี พ.ศ. 2555
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต

50.52%
24.23%

52.34%
25.87%

54.31%
29.38%

N.A.

10.95%

2.43%

ที"มา:ERAWAN

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ERAWAN มีผลการดําเนินงานที,เติบโตอย่างต่อเนื,องโดยมีรายได้ รวมเท่ากับ 3,364
ล้ านบาท 4,487 ล้ านบาท (รวมกําไรจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ) และ 4,364 ล้ านบาท ตามลําดับ และมี
อัตรากําไรขันต้
( นเท่ากับ ร้ อยละ 50.52 ร้ อยละ 52.34 และร้ อยละ 54.31 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขันต้
( นในปี พ.ศ.
2553 ลดลงเล็กน้ อยเนื,องจากผลกระทบจากสถานการณ์ ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 ซึ,งโรงแรมของ ERAWAN
จํานวน 3 แห่งต้ องปิ ดให้ บริ การชัว, คราว อย่างไรก็ดีผลการดําเนินงานที,ปรับตัวดีขึ (นส่งผลให้ ERAWAN มีอตั รากําไร
ขันต้
( นที,ปรับตัวเพิ,มขึ (นในปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555
ERAWAN มีกําไรก่อนดอกเบี (ยภาษี เงินได้ และค่าเสือ, มราคา (EBITDA) ที,เติบโตอย่างต่อเนื,องในระหว่างปี พ.ศ. 25532555 ถึ ง แม้ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จัย ต่า งๆ ทัง( ความไม่ ส งบทางการเมื อ ง และสถานการณ์ นํ า( ท่ ว มในพื น( ที,
กรุ งเทพมหานคร เนื,องจากการบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที,มีประสิทธิ ภาพ ซึ,งเป็ นผลให้ อตั รากําไรระดับ EBITDA
ปรับตัวเพิ,มสูงขึ (นอย่างต่อเนื,อง อย่างไรก็ดีการลงทุนพัฒนาโรงแรมใหม่จํานวน 16 แห่งนับตังแต่
( ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้ น
มา ส่งผลให้ ERAWAN บันทึกค่าเสื,อมราคาและค่าตัดจําหน่ายซึ,งเป็ นรายการทางบัญชีที,ไม่ใช่รายจ่ายเงินสดในงบ
กําไรขาดทุนเป็ นจํานวนประมาณ 650 ล้ านบาทต่อปี เมื,อรวมกับต้ นทุนทางการเงินที,เกิดขึ (นจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื,อสนับสนุนการลงทุน ส่งผลให้ ERAWAN มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานก่อนรายการพิเศษในปี
พ.ศ. 2553 - 2554
สําหรับผลประกอบการของปี พ.ศ. 2555 ERAWAN มีผลการดําเนินงานซึง, เติบโตเพิ,มขึ (นทังในแง่
(
รายได้ และอัตรากําไร
โดย ERAWAN มีรายได้ รวมเท่ากับ 4,364 ล้ านบาท และกําไรระดับ EBITDA เท่ากับ 1,264 ล้ านบาท เพิ,มขึ (นร้ อยละ
14.1 และร้ อยละ 30.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนตามลําดับ และอัตรากําไรระดับ EBITDA ที,ปรับตัวเพิ,มสูงขึ (น
ส่งผลให้ ERAWAN มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 106 ล้ านบาทสําหรับปี พ.ศ. 2555

กลยุทธ์ การดําเนินงานของ ERAWAN
นับตังแต่
( ปี พ.ศ. 2548 ERAWAN ได้ ลงทุนและพัฒนาโรงแรมเพิ,มจํานวน 16 แห่งตลอดจนปรับปรุ งพัฒนาสินทรัพย์
เดิมให้ มีศกั ยภาพในการแข่งขัน โดย ณ ปั จจุบนั ERAWANมีโรงแรมที,เปิ ดดําเนินงานแล้ วทังสิ
( (น 16 โรงแรม และมี
โรงแรมที,อยูร่ ะหว่างการพัฒนาจํานวน 2 โรงแรม (คิดเป็ นจํานวนห้ องพักมากกว่า 4,300 ห้ อง) รวมเป็ นเงินลงทุนกว่า
10,600 ล้ านบาท ทังนี
( ( แหล่งสนับสนุนเงินทุนหลักมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ ERAWAN ซึ,งเติบโต
อย่างต่อเนื,องจากผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื (นที,เช่าและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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ERAWAN ได้ รับการสนับสนุนที,ดีจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึง, สะท้ อนให้ เห็นจากต้ นทุนทางการเงินที,ตํ,าของ ERAWAN
โดยปั จจุบนั ERAWAN มีอตั ราต้ นทุนทางการเงินโดยเฉลี,ยเท่ากับอัตราดอกเบี (ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ( (MLR) -1.8%
นอกจากนี ( ณ วันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN ยังมีวงเงินกู้ระยะสันและระยะยาวซึ
(
,งยังไม่ได้ เบิกใช้ จํานวน
ประมาณ 3,900 ล้ านบาท ซึง, พร้ อมสําหรับสนับสนุนการขยายงานต่างๆ ในอนาคต
ERAWAN วางแผนที,จะรับรู้ มูลค่าทรัพย์สินอย่างสมํ,าเสมอตามแผนยุทธศาสตร์ ที, ERAWAN ได้ กําหนดไว้ โดยในปี
พ.ศ. 2554 ERAWAN ได้ ขายและโอนกรรมสิทธิLในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และในปี พ.ศ. 2556 ERAWAN จะขาย
ทรัพย์สนิ อีก 2 แห่ง คือโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตอง ให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล
โกรท และได้ ให้ สิทธิในการลงทุนในสินทรัพย์อื,นแก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ในการเข้ าลงทุน
โรงแรมไอบิสของ ERAWAN ที,ตงอยู
ั ( ใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลา 5 ปี
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ERAWAN มีสินทรัพย์รวม ณ สิ (นปี พ.ศ 2553 ถึงสิ (น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 12,950 ล้ านบาท 12,238 ล้ านบาท และ
12,834 ล้ านบาทตามลําดับ โดยสินทรัพย์รวมที,ลดลงในปี พ.ศ. 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็น
เตอร์ ในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2554 และการตัดจําหน่ายค่าเสื,อมราคาของทรัพย์สิน ในขณะเดียวกัน หนี (สินรวมของ
ERAWAN ลดลงอย่างต่อเนื,อง โดยหนี (สินรวมของ ERAWAN ณ สิ (นปี พ.ศ 2553 ถึงสิ (น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 9,676
ล้ านบาท 8,468 ล้ านบาท และ 9,120 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการลดลงของหนี (สินในปี พ.ศ. 2554 เป็ นผลมาจากการ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ตามกําหนดและรวมถึงการจ่ายชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดบางส่วน สําหรับปี พ.ศ. 2555 ยอดหนี (สิน
เพิ,มขึน( เนื,องจากการเพิ,มขึ (นของเงินกู้จากสถาบันการเงิ นเพื,อเป็ นแหล่งสนับสนุนในโครงการเงิ นทุนในการพัฒนา
โครงการโรงแรมเมอร์ เคียว กรุงเทพฯ สยาม และไอบิส กรุ งเทพฯ สยาม และการปรับปรุ งห้ องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮ
แอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ ERAWAN ณ สิ (นปี พ.ศ 2553 ถึงสิ (น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 3,273 ล้ าน
บาท 3,769 ล้ านบาท และ 3,714 ล้ านบาทตามลําดับ การเพิ,มขึ (นของส่วนของผู้ถือหุ้น และการลดภาระหนี (สินทําให้
สถานะทางการเงินของ ERAWAN มีความแข็งแกร่ งมากยิ,งขึ (น โดยอัตราส่วนหนี (สินที,มีภาระดอกเบี (ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น
ปรับตัวลดลงจากระดับ 2.63 เท่าเมื,อสิ (นปี พ.ศ. 2553 เป็ นระดับ 2.14 เท่า ณ สิ (น ปี พ.ศ. 2555
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี พ.ศ. 2553
12,950
9,676
3,273
3,131
2,245
2,245

สินทรัพย์
หนี (สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย)
ทุนเรื อนหุ้นเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นเรี ยกชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
อัตราส่ วนทางการเงินที"สาํ คัญ
อัตราส่วนหนี (สินที,มีภาระดอกเบี (ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)*
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี (ย (เท่า)

2.63
2.70
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ปี พ.ศ. 2554
12,238
8,468
3,769
3,589
2,245
2,245
2.00
2.35

ปี พ.ศ. 2555
12,834
9,120
3,714
3,511
2,245
2,245
2.14
3.33

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หมายเหตุ:* ณ วันที,31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ธนาคารพาณิชย์ที,ให้ สินเชื,อแก่ ERAWAN ได้ กําหนดเพดานของอัตราส่วนหนี (สินที,ตอ่ ส่วนทุน
ของ ERAWAN อยูใ่ นช่วง 2-3 เท่า
ที"มา: ERAWAN

การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
ERAWAN มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 934 ล้ านบาท
928 ล้ านบาท และ 1,236 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิ,มขึ (นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเป็ นเหตุมา
จากผลกําไรจากการดําเนินงานที,เพิ,มขึ (นอย่างต่อเนื,อง ในขณะเดียวกันกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรม
ลงทุนของ ERAWAN ในปี พ.ศ 2553 ถึงสิ (น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ (648) ล้ านบาท 816 ล้ านบาท และ (1,041) ล้ าน
บาท ตามลําดับ กระแสเงินสดสําหรับกิจกรรมการลงทุนส่วนใหญ่ใช้ สําหรับการลงทุนในการพัฒนาโรงแรมใหม่และ
รวมถึงการซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี ของทรัพย์สินต่างๆ โดยกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมลงทุนในปี พ.ศ.
2554 เป็ นผลมาจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ในไตรมาส 2 สําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน ERAWAN มีกระแสเงิน
สดสุทธิได้ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินในปี พ.ศ 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ (344) ล้ านบาท (1,514) ล้ านบาท และ
(235) ล้ านบาท ตามลําดับ
งบกระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ"มขึน- (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที" 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที" 31 ธันวาคม
ที"มา:ERAWAN

ปี พ.ศ. 2553
934
(648)
(344)
(57)
277
220

ปี พ.ศ. 2554
928
816
(1,514)
230
220
450

ปี พ.ศ. 2555
1,236
(1,041)
(235)
(40)
450
410

สรุ ปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันรายได้ ค่าเช่ าของผู้รับประกันรายได้
จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ERAWAN เป็ นบริ ษัทที,มีผล
การดําเนินงานที,ดีและฐานะทางการเงินที,แข็งแกร่ง โดย ณ สิ (นปี พ.ศ. 2555 มีสนิ ทรัพย์รวม 12,834 ล้ านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้น 3,714 ล้ านบาท อีกทังหากการจั
(
ดตังกองทุ
(
นรวมในครัง( นี (ประสบความสําเร็ จ ERAWAN ยังจะมีกระแสเงิน
สดเพิ,มขึน( จากการจํ าหน่ายทรั พย์ สินเข้ ากองทุนรวม ซึ,งเมื,อพิจารณาข้ อมูลดังกล่าวประกอบกับประมาณการการ
สนับสนุนรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,าที, ERAWAN ต้ องช่วยเหลือบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ในการชําระให้ แก่
กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2556 - 2560 ตามตารางด้ านล่าง จะเห็นได้ ว่า ERAWAN มีฐานะทางการเงินที,มนั, คงและมี
ความสามารถเพียงพอในการสนับสนุนบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์จํากัด ในฐานะผู้รับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ
( ,า
ของกองทุนรวม และการสนับสนุนสัญญาที,ทาง ERAWAN เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้ขายทรัพย์สินจะรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายและค่าใช้ จ่ายที,เกิดขึ (นจริ งอันเกิดจากการผิดคํารับรองภายใต้ สญ
ั ญาซื (อขายทรัพย์สิน สําหรับโรงแรมไอ
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บิสทังสองให้
(
แก่กองทุนรวมเป็ นจํานวนรวมกันทังสิ
( (นไม่เกินกว่าร้ อยละ 2.5 ของราคาขายอสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่ง
ภายใต้ เงื,อนไขที,วา่ ผู้ซื (อจะสามารถเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบได้ เฉพาะในกรณีที,ค่าเสียหายที,เกิดขึ (นทังหมดจะต้
(
องมี
จํานวนรวมกันทังสิ
( (นเกินกว่าร้ อยละ 0.1 ของราคาขายอสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่ง
ประมาณการการสนับสนุนรายได้ ขนั - ตํ"าของผู้รับประกันรายได้ (บนสมมติฐานว่ ากองทุนรวมจะเข้ าลงทุนใน
วันที" 1 เมษายน พ.ศ. 2556)
(หน่ วย: พันบาท)
รายได้ ขนตํ
ั ( า, ของกองทุนรวมที,รับประกัน
ประมาณการรายได้ ของกองทุนรวม(3)
ประมาณการส่วนต่างที, ERAWAN ต้ อง
ให้ การสนับสนุนแก่บริ ษัท เอราวัณโกรท
เมเนจเม้ นท์ จํากัด
หมายเหตุ:

ปี พ.ศ. 2556(1)
83,701
66,166
17,535

ปี พ.ศ. 2557
111,500
102,546
8,954

ปี พ.ศ. 2558
111,500
111,102
398

ปี พ.ศ. 2559
111,500
118,231
0.00

ปี พ.ศ. 2560(2)
27,799
30,042
0.00

(1) ช่วงเวลาประมาณการนับตังแต่
( วนั ที, 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลังจากวันที,
1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกันจะลดลงตามสัดส่วนจํานวนวัน
(2) ช่วงเวลาประมาณการนับตังแต่
( วนั ที, 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที, 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลังวันที, 1
เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกันจะเพิ,มขึ (นตามสัดส่วนจํานวนวัน
(3) ผลรวมของค่าเช่าคงที,และค่าเช่าผันแปรตามสัดส่วนของช่วงเวลาประมาณการ

ทังนี
( ( ประมาณการรายได้ ของกองทุนรวม อ้ างอิงจากประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินตามรายงาน
ประเมินของ บริ ษัท บรูค เรี ยลเอสเตท จํากัด ณ วันที, 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ,งมียอดรวมราคาประเมินทัง( 2 โรงแรม
ตํ,ากว่าบริ ษัทผู้ประเมินราคาอีกรายหนึ,ง และปรับปรุ งด้ วยวิธีการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กล่าวคือ โดยการ
นําอสังหาริ มทรัพย์ออกให้ เช่าแก่บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ตามกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี
โดยกองทุนรวมจะได้ รับรายได้ เป็ นค่าเช่าคงที,และค่าเช่าแปรผัน
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บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7-8
เลขที% 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หนังสือชีชวนฉบับนีรวบรวมขึนโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที% 31 มีนาคม 2558

