รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ชือบริษัทจัดการ
ทีอยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:

:

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 - 8
เลขที/ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
0-2949-1500
0-2949-1501

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1
1.2
1.3
1.4

ชื/อโครงการ (ไทย)
ชื/อโครงการ (อังกฤษ)
ชื/อย่อ
ประเภทโครงการ

:
:
:
:

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

ลักษณะโครงการ
ประเภทการลงทุน
อายุโครงการ
วันทีท/ ี/ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังและจัดการ
วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน

:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
Erawan Hotel Growth Property Fund
ERWPF
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทไม่ รับซือคืนหน่ วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะยื/นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื/อให้
รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ระบุเฉพาะเจาะจง
ลงทุนในกรรมสิทธิWในอสังหาริมทรัพย์
ไม่กําหนดอายุโครงการ
7 มีนาคม พ.ศ. 2556
15 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
กองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์
เอราวัณ โฮเทล โกรท

Risk Spectrum

ความเสียงตํา/
มีความซับซ้ อนตํา

ความเสียงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง

1

2

3

4

5

6

7

8

กองทุนรวม
ตลาดเงินที
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงินที
ลงทุนใน
ต่ างประเทศ
บางส่ วน

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวมตรา
สารหนี 6

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวมตรา
สารแห่ งทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมที
ลงทุนใน
ทรัพย์ สิน
ทางเลือก
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที
เสนอขาย และมูลค่ าขัน6 ตําในการจองซือ6
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

1,831,440,000 บาท

2.2

มูลค่าที/ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน

:

10.40 บาท

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

:

176,100,000 หน่วย

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื/อผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที/เสนอขาย

:

10.40 บาท

2.6

จํานวนหน่วยลงทุนขันตํา/ ของการจองซือ :

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

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื/อระดมเงินจากนักลงทุนทัว/ ไป ทังที/เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่างประเทศ ซึง/ กองทุนรวมจะนํา
เงินที/ได้ จากการระดมทุนไปซือ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิW และ/หรือ
สิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดย
การให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที/กองทุนรวมได้ ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทําการ
ปรับปรุง เปลีย/ นแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง
และ/หรื อ ดํา เนิ น การขอใบอนุญ าตอื/ น ๆ และ/หรื อ ดํา เนิ นการอื/นใดที/เ กี/ ย วข้ องและจํ า เป็ นเพื/ อประโยชน์ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ และเพื/อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รวมถึง การลงทุน ในทรั พย์ สินอื/ น และ/หรื อ หลัก ทรั พย์ อื/น และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธีอื/ น ใดตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ องกําหนด

3.2

รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1

การลงทุนครัง6 แรก
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที/ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ
อื/น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื/น เพื/อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ทังนี กองทุนรวมมี
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วัตถุประสงค์จะลงทุนครังแรกในโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยาโดยในการเข้ าลงทุน
ดั ง กล่ า ว กองทุ น รวมจะรั บ โอนกรรมสิ ท ธิW ใ นทรั พ ย์ สิ น ของทังสองโรงแรม ซึ/ ง ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ วยที/ดนิ พร้ อมสิง/ ปลูกสร้ างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที/เกี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และ
เฟอร์ นิเ จอร์ ทรั พ ย์สิน ติ ด ตรึ ง ตรา และอุปกรณ์ ต่า งๆ จากบริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน)
(“ERAWAN”) ซึ/ง เป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิW ใ นทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วก่ อ นวัน ที/ ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน
(“ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง6 แรก”)
โดยจํานวนเงินที/กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา จะ
กําหนดจากจํานวนเงินที/สามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หักด้ วย
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที/เกี/ยวเนื/องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครังแรก
บริษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนทีจ/ ะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึง/ สะท้ อนมูลค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที/ได้ จากการประเมินค่า สภาวะ
ตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะทําการออก เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุน
ที/เสนอขายดังกล่าว ให้ กับผู้จองซือพิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนทั/วไป ทังที/เป็ นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรื อผู้
ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื/อนไขตามทีร/ ะบุไว้ ในหนังสือชีชวน
การลงทุนครังแรกของกองทุนรวมสามารถแสดงได้ เป็ นแผนภาพดังต่อไปนี
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3.2.1.1

ข้ อมูลทัวไปของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง เป็ นโรงแรมชันประหยัด ตังอยู่ใจกลางหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต
ตัวโรงแรมมีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง 5 ชันอยู่บนพืนที/ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตารางวา มี
พืนที/ใช้ สอยทังหมดประมาณ 10,400 ตารางเมตร (รวมพืนที/สว่ นกลางและสระว่ายนํา)
และห้ องพักจํานวน 260 ห้ อง โดยเปิ ดให้ บริการตังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551
ทีตัง6 โรงแรมไอบิส ป่ าตอง
เลขที/ 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตําบลป่ าตอง อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
ภาพแสดงตําแหน่ งทีตัง6 ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง

ทีมา: ERAWAN

รายละเอียดทีดิน
ลําดับที

โฉนดเลขที

เลขทีดิน

1

521

40
รวมเนือ6 ทีดิน

ไร่
3
3

เนือ6 ทีดิน
งาน
3
3

วา
28.6
28.6

ทีมา: ERAWAN
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ระบบสาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิส ป่ าตองมีระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดย
ระบบสาธารณูปโภคหลักของโรงแรมประกอบด้ วย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ระบบไฟฟ้ าและไฟฟ้ าสํารอง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและบําบัดนําเสีย
และระบบลิฟท์ (ปั จจุบนั มีลฟิ ท์โดยสารทังหมด 2 ชุด และลิฟท์ขนของ 1 ชุด)
รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
ก่ อนการลงทุน
ปั จจุบัน ERAWAN เป็ นผู้ถื อกรรมสิทธิW ใ นที/ดิ นพร้ อมสิ/งปลูกสร้ างอาคาร งานระบบ
สาธารณูปโภคทีเ/ กี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
โดย ERAWAN ได้ ว่าจ้ างกลุ่มแอคคอร์ ซึ/งเป็ นหนึง/ ในบริ ษัทรับบริ หารโรงแรมชันนําของ
โลกและเป็ นเจ้ าของแบรนด์ไอบิส เป็ นผู้บริหารโรงแรม ไอบิส ป่ าตอง
หลังการลงทุน
กองทุนรวมจะนํ า โรงแรมไอบิส ป่ าตองให้ เช่ า แก่ ผ้ ูประกอบกิ จ การโรงแรม ซึ/งได้ แก่
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึง/ เป็ นบริษัทย่อยที/ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ตํ/ากว่าร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที/ออกทังหมดของบริ ษัท
เพื/อนําไปจัดหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กองทุนรวม และบริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะว่าจ้ างให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริหารทรัพย์สนิ ต่อไป
หมายเหตุ ข้ อมูลผู้บริ หารทรัพย์สิน (แอคคอร์ ) ดูรายละเอียดเพิ/มเติมข้ อ 14.2 ข้ อมูล
ผู้บริหารทรัพย์สนิ

3.2.1.2

ข้ อมูลทัวไปของโรงแรมไอบิส พัทยา
โรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชันประหยัด ตังอยู่ใ กล้ ช ายหาดพัทยา ตัว โรงแรม
ประกอบด้ วยอาคารสูง 7 ชัน อยูบ่ นพืนที/ 2 ไร่ 2 งาน และ 34.3 ตารางวา มีพืนทีใ/ ช้ สอย
ทังหมดประมาณ 10,100 ตารางเมตร (รวมพืนที/สว่ นกลางและสระว่ายนํา)และห้ องพัก
จํานวน 254 ห้ อง โดยเปิ ดให้ บริการตังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551
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ทีตัง6 โรงแรมไอบิส พัทยา
เลขที/ 463/79 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ภาพแสดงตําแหน่ งทีตัง6 ของโรงแรมไอบิส พัทยา

ทีมา: ERAWAN

รายละเอียดทีดิน
ลําดับที

โฉนดเลขที

เลขทีดิน

1
2
3
4
5
6
7

182494
174205
19070
19071
19072
19073
19074

317
311
27
28
29
30
31
รวมเนือ6 ทีดิน

ไร่
0
2
0
0
0
0
0
2

เนือ6 ทีดิน
งาน
0
0
0
0
0
0
0
2

วา
25.3
73
56
20
20
20
20
34.3

ทีมา: ERAWAN
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หมายเหตุ : ปั จ จุบัน โรงแรมไอบิ ส พัท ยาใช้ ท างเข้ า ออกโดยผ่ า นทางโฉนดเลขที/ 174204 ซึ/ งถื อ
กรรมสิทธิW โดย ERAWAN ทังนี ณ วันที/ กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก ERAWAN จะดําเนิ นการจด
ทะเบียนภาระจํายอมบนโฉนดเลขที/ 174204 เพื/อให้ ที/ดินที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส พัทยา รวมทังผู้
พักอาศัย ผู้มาติดต่อและผู้ใช้ บริ การบนที/ดนิ ใช้ ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที/ดินโฉนดเลขที/ 174204
เป็ นทางผ่านเข้ าออกทางสาธารณะในเรื/ องทางเดินและทางรถยนต์ได้ (ดูรายละเอียดเพิ/มเติมในส่วน
ความเสีย/ งจากการลงทุนในกองทุนรวม)

ระบบสาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิส พัทยามีระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดย
ระบบสาธารณูปโภคหลัก ประกอบด้ ว ย ระบบปรั บอากาศและระบายอากาศ ระบบ
ไฟฟ้ าและไฟฟ้าสํารอง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและบําบัดนําเสีย และ
ระบบลิฟท์ (ปั จจุบนั มีลฟิ ท์โดยสารทังหมด 2 ชุด และลิฟท์ขนของ 1 ชุด)
รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส พัทยา
ก่ อนการลงทุน
ปั จจุบัน ERAWAN เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิW ในที/ดินพร้ อมสิ/งปลูกสร้ างอาคาร งานระบบ
สาธารณูปโภคทีเ/ กี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมไอบิส พัทยา โดย ERAWAN ได้ ว่าจ้ างแอคคอร์ เป็ นผู้บริหาร
โรงแรม ไอบิส พัทยา
หลังการลงทุน
กองทุนรวมจะนําโรงแรมไอบิส พัทยาให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงแรม ซึง/ ได้ แก่ บริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํา กัด ซึ/งเป็ นบริ ษัทย่อยที/ ERAWAN ถื อหุ้นไม่ว่า โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ตํ/ากว่าร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที/ออกทังหมดของบริ ษัท
เพื/อนําไปจัดหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กองทุนรวม และบริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะว่าจ้ างให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริหารทรัพย์สนิ ต่อไป
หมายเหตุ ข้ อมูลผู้บริ หารทรัพย์สิน (แอคคอร์ ) ดูรายละเอียดเพิ/มเติมข้ อ 14.2 ข้ อมูล
ผู้บริหารทรัพย์สนิ
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4. กองทุนรวมนีเ6 หมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนส่วนที/ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว เพื/อแสวงหาผลตอบแทนที/มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรูปเงินปั นผล
จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ซึ/งสูงกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจํา และ/หรื อผลตอบแทนจากกําไรที/อาจ
ได้ รับจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กองทุนรวมนี จ6 ะนํ าเงิน ลงทุ น ไปลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พย์ ห รื อสิท ธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ใดและมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่ าวเป็ นอย่ างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต
รายละเอียดของทรั พย์ สินของกองทุนรวม ราคาทีจะลงทุน ราคาประเมินและประมาณการรายได้ จากค่ าเช่ า
ปรากฏรายละเอียดดังต่ อไปนี 6
5.1

โครงสร้ างการลงทุน
ประเภท
ชือโครงการ
ทรัพย์ สิน

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม

พืน6 ที ปี พ.ศ. ที
เจ้ าของ
จํานวน
(ไร่ -งาน- เปิ ด
กรรมสิทธิK
ห้ องพัก
ตารางวา) ให้ บริการ
เดิม

รับโอนกรรมสิทธิWในที/ดนิ
โรงแรมไอบิส
พร้ อมอาคารสิง/ ปลูกสร้ าง 3-3-28.6
ป่ าตอง
งานระบบสาธารณูปโภคที/
เกี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม
โรงแรม
และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ
โรงแรมไอบิส
ติดตรึงตรา และอุปกรณ์
2-2-34.3
พัทยา
ต่างๆ จากเจ้ าของกรรมสิทธิW
เดิม
5.2

2551

260
ERAWAN

2551

254

รายละเอียดของโรงแรมไอบิส ป่ าตองทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง6 แรก
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีใ/ ช้ ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส ป่ าตอง โดยการรับโอนกรรมสิทธิWในที/ดิน
พร้ อมอาคารสิง/ ปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภคที/เกี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึง
ตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงจากเจ้ าของกรรมสิทธิWซงึ/ ได้ แก่ ERAWAN
ทังนีทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ ภาระผูกพันใดๆ เว้ นแต่ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ใช้ บริ การลูกค้ า และ/หรื อผู้
เช่าพืนที/ และการจํานองที/ดินและอาคารสิ/งปลูกสร้ างดังกล่าว ให้ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตาม
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สัญญาเงินกู้ ซึง/ ERAWAN ได้ แจ้ งให้ กองทุนรวมทราบแล้ ว และจะดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อน
การโอนกรรมสิทธิWให้ กบั กองทุนรวม
ข้ อมูลผลการดําเนินงานและการปฏิบัตกิ ารของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา

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

ทีมา: ERAWAN
หมายเหตุ:
(1) ฐานที/ ใ ช้ ในการคํานวณอัตราการเข้ า พักเฉลี/ยและอัตราค่า ห้ องพักเฉลี/ยอยู่ที/ 258 ห้ อง ซึ/งน้ อยกว่า จํานวนห้ อง
ทังหมดของโรงแรมคือ 260 ห้ อง เนื/องจากโรงแรมมีการสํารองห้ องพักจํานวน 2 ห้ องสําหรับการใช้ ภายใน
(2) กําไรจากการดําเนินงานเป็ นกําไรก่อนหักดอกเบียภาษี คา่ เสือ/ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

สัดส่ วนของรายได้ค่าห้ องพักตามประเทศของผู้มาพัก (ร้ อยละของรายได้ ค่าห้ องพัก)
ประเทศ

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553
รัสเซีย
2
4
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
12
12
ออสเตรเลีย
9
11
เกาหลี
7
5
ไทย
8
9
จีน
11
7
อินเดีย
5
5
อินโดนีเซีย
2
8
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ปี พ.ศ. 2554
17
13
13
5
7
7
5
5

ปี พ.ศ. 2555
22
10
10
10
7
7
6
5
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ประเทศ
มาเลเซีย
ฝรั/งเศส
สิงคโปร์
ฮ่องกง
อังกฤษ (UK)
เยอรมัน
อเมริกา
อื/นๆ
รวม

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553
6
5
6
4
3
5
2
3
3
3
3
2
2
2
19
16
100
100

ปี พ.ศ. 2554
4
3
3
3
1
1
1
13
100

ปี พ.ศ. 2555
3
2
2
2
1
1
1
10
100

ทีมา: ERAWAN

ทังนี โรงแรมไอบิส ป่ าตองมีช่องทางการขายที/หลากหลายเช่น การขายห้ องพักผ่านอินเตอร์ เน็ต การขาย
ผ่านตัวแทนจําหน่าย การขายบัตรห้ องพักในงานท่องเทีย/ ว การขายตรงให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าประชุม/สัมมนา
การทําสัญญาขายห้ องพักล่วงหน้ าให้ แก่กลุ่มลูกค้ าองค์กรซึ/งมีพนักงานที/มีการเดินทางเป็ นประจํา ซึ/ง
ช่ ว ยทํา ให้ ก ารทํา การตลาดและจัด หาผลประโยชน์ มีความยืด หยุ่น สูงเนื/องจากแต่ ละช่ องทางมีข้อดี
แตกต่างกันไป โดยสะท้ อนให้ เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรมซึ/งมีอตั ราการเข้ าพักในระดับสูงและ
อัตราค่าห้ องพักมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง ทังนี สัดส่วนของแต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะ
ขึนอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะนันและกลยุทธ์ในการสร้ างผลตอบแทนและบริหารความเสีย/ งของผู้บริ หาร
ทรัพย์สนิ
จุดเด่ นของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง
1. ตัง6 อยู่ในทําเลทีโดดเด่ นใจกลางหาดป่ าตองซึงเป็ นหาดทีได้ รับ ความนิ ยมแห่ งหนึ งของ
จังหวัดภูเก็ต
หาดป่ าตองเป็ นหาดที/มีชื/อเสียงและได้ รับความนิยมแห่งหนึ/งของจังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ห่างจากตัว
เมืองภูเก็ตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินนานาชาติภเู ก็ต
เพียง 45 นาที ด้ วยชายหาดมีลกั ษณะเป็ นแนวโค้ งยาว 4 กิโลเมตร มีทรายขาวละเอียด คลื/นลมไม่
รุ นแรงมาก ทํา ให้ หน้ า หาดป่ าตองเป็ นที/เ ล่นนําทะเลยอดนิย ม นอกจากนี ยังมีสิ/งอํา นวยความ
สะดวกครบครัน และแหล่งบันเทิงครบวงจรเพือ/ บริการนักท่องเทีย/ วทังกลางวันและกลางคืน
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2. เป็ นทรัพย์ สนิ ทีมีคณ
ุ ภาพ เพียบพร้ อมด้ วยสิงอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิส ป่ าตองอยู่ห่างจากหาดป่ าตองเพียง 500 เมตร มีห้องพักทีต/ กแต่งอย่างทันสมัยภายใน
โรงแรมมีสงิ/ อํานวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้ านอาหาร Taste สระว่ายนํา ห้ องประชุม ตลอดจน
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงในทุกห้ องพัก นอกจากนี โรงแรมยังประกอบไปด้ วยระบบสาธารณูปโภค
ครบครันตามมาตรฐานสากล
3. ทรัพย์ สินอยู่ภายใต้การบริหารโดยผู้บริหารทีมีมาตรฐานสากลและความชํานาญการ
โรงแรมไอบิส ป่ าตองอยู่ภายใต้ การบริ หารงานของแอคคอร์ ซึ/งเป็ นหนึ/งในบริ ษัทรั บบริ หารโรงแรม
ชันนําของโลกและเป็ นเจ้ าของแบรนด์ไอบิสซึง/ เป็ นทีร/ ้ ูจกั กันดีอย่างแพร่หลาย ทําให้ เป็ นที/มนั/ ใจได้ ว่า
คุณ ภาพการให้ บริ ก าร การทํ า การตลาด และการควบคุมค่ า ใช้ จ่า ยของโรงแรมจะเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ
4. มีผลประกอบการทีดีและเติบโตอย่ างต่ อเนือง
โรงแรมไอบิส ป่ าตองเปิ ดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายได้ รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. 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 ตามลําดับมีอตั ราการเข้ าพักเฉลีย/ เท่ากับร้ อยละ
63.7 ร้ อยละ 71.7 ร้ อยละ 75.1 และร้ อยละ 78.6 และอัตราค่าห้ องพักเฉลี/ยต่อคืนเท่ากับ 1,139
บาท 1,309 บาท 1,293 บาท และ 1,278 บาท ตามลําดับ
5.3

รายละเอียดของโรงแรมไอบิส พัทยาทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง6 แรก
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที/ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พัทยา โดยการรับโอนกรรมสิทธิWในที/ดิน
พร้ อมอาคาร สิง/ ปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภคที/เกี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นเิ จอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึง
ตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงกับเจ้ าของกรรมสิทธิWซงึ/ ได้ แก่ ERAWAN
ทังนีทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ ภาระผูกพันใดๆ เว้ นแต่ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ใช้ บริการ ลูกค้ าและ/หรื อผู้
เช่าพืนที/ และการจํานองที/ดินและอาคารสิ/งปลูกสร้ างดังกล่าว ให้ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตาม
สัญญาเงินกู้ ซึง/ ERAWAN ได้ แจ้ งให้ กองทุนรวมทราบแล้ ว และจะดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อน
การโอนกรรมสิทธิWให้ กบั กองทุนรวม

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
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นอกจากนี เพื/อเป็ นการตอบแทนสิทธิการใช้ ประโยชน์ทางภาระจํายอมที/กองทุนรวมจะได้ รับจาก ERAWAN ใน
การใช้ ทดี/ ินโฉนดเลขที/ 174204 ออกสูท่ างสาธารณะทังในส่วนทางเดินและทางรถยนต์ กองทุนรวมจะดําเนินการ
จดทะเบียนภาระจํายอมบนที/ดนิ ที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส พัทยา เพือ/ ให้ ทดี/ ินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลงคือ
ที/ดนิ โฉนดเลขที/ 174206 เลขที/ดนิ 312 ที/ดนิ โฉนดเลขที/ 178930 เลขที/ดิน 315 และที/ดินโฉนดเลขที/ 19094 เลขที/
ดิน 17 ใช้ ประโยชน์จากภาระจํายอมในการตังเสา วางท่อและเดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและ
โทรศัพ ท์ ) ผ่ า นที/ ดิ น ที/ เ ป็ นที/ ตังของโรงแรมไอบิ ส พัท ยาเฉพาะส่ว นของที/ ดิ น ที/ ทังสองฝ่ ายตกลงร่ ว มกัน (ดู
รายละเอียดเพิ/มเติมในส่วนความเสีย/ งจากการลงทุนในกองทุนรวม)
ข้ อมูลผลการดําเนินงานและการปฏิบัตกิ ารของโรงแรมไอบิส พัทยา
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา

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

ทีมา: ERAWAN
หมายเหตุ:
(1) กําไรจากการดําเนินงานเป็ นกําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือ/ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

สัดส่ วนของรายได้ค่าห้ องพักตามประเทศของผู้มาพัก (ร้ อยละของรายได้ ค่าห้ องพัก)
ประเทศ
รัสเซีย
ไทย
อินเดีย
ฮ่องกง

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553
1
4
24
25
19
18
9
10
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ปี พ.ศ. 2554
18
19
11
8

ปี พ.ศ. 2555
19
19
12
8
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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

ทีมา: ERAWAN

ทังนี โรงแรมไอบิส พัทยามีช่องทางการขายที/หลากหลายเช่น การขายห้ องพักผ่านอินเตอร์ เน็ต การขาย
ผ่านตัวแทนจําหน่าย การขายบัตรห้ องพักในงานท่องเทีย/ ว การขายตรงให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าประชุม/สัมมนา
การทําสัญญาขายห้ องพักล่วงหน้ าให้ แก่กลุ่มลูกค้ าองค์กรซึ/งมีพนักงานที/มีการเดินทางเป็ นประจํา ซึ/ง
ช่ ว ยทํา ให้ ก ารทํา การตลาดและจัด หาผลประโยชน์ มีความยืด หยุ่น สูงเนื/องจากแต่ ละช่ องทางมีข้อดี
แตกต่างกันไป โดยสะท้ อนให้ เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรมซึ/งมีอตั ราการเข้ าพักในระดับสูงและ
อัตราค่าห้ องพักมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง ทังนี สัดส่วนของแต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะ
ขึนอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะนันและกลยุทธ์ในการสร้ างผลตอบแทนและบริหารความเสีย/ งของผู้บริ หาร
ทรัพย์สนิ
จุดเด่ นของโรงแรมไอบิส พัทยา
1. ตัง6 อยู่ในทําเลทีโดดเด่ นบนหาดพัทยาเหนือ ซึงเป็ นหาดทีนิ ยมของนั กท่ องเทียวชาวไทย
และต่ างชาติ
เมื อ งพั ท ยาเป็ นเมื อ งท่ อ งเที/ ย วซึ/ ง เป็ นที/ นิ ย มแห่ ง หนึ/ง ของประเทศไทย ด้ วยการเดิ น ทางที/
สะดวกสบายระหว่างเมืองพัทยากับกรุ งเทพมหานคร ประกอบกับความเพียบพร้ อมของสิ/งอํานวย
ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็ น ที/พกั ร้ านอาหาร แหล่งบันเทิง โรงพยาบาล รวมถึงความสะดวกสบายใน
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การเดินทางจากพัทยาไปยังเกาะต่า งๆ เพื/อการท่อ งเที/ยวทางนํา และสภาวะอากาศที/ค่อนข้ า ง
เอืออํานวยต่อการท่องเที/ยวแม้ กระทัง/ ในฤดูมรสุม เมืองพัทยาจึงเป็ นทังจุดหมายหลักแห่งหนึง/ ของ
นักท่องเที/ยวทีเ/ ดินทางมาประเทศไทยและเป็ นบ้ านพักตากอากาศของคนกรุงเทพมหานครอีกด้ วย
โรงแรมไอบิส พัท ยาอยู่ห่ า งจากชายหาดพัท ยาเหนือเพี ย ง 500 เมตร โรงแรมตังอยู่ใ กล้ กับ
ห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรั ลเฟสติวัลพัทยาและถนนคนเดิน (Walking Street) ซึ/งเป็ นที/รวมของ
ร้ านอาหารและแหล่งบันเทิ ง ยามคํ/า คื นและสถานที/แสดงโชว์ ต่า งๆ ทํา ให้ โ รงแรมไอบิส พัท ยา
สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเทีย/ วทังชาวไทยและต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี
2. เป็ นทรัพย์ สนิ ทีมีคณ
ุ ภาพ เพียบพร้ อมด้ วยสิงอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค
โรงแรมไอบิส พัทยาได้ รับการตกแต่งอย่างทันสมัย และมีการจัด การพืนที/ภายในห้ องพักอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ พร้ อมด้ วยสิ/งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน มีบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง
รวมถึง ห้ อ งประชุมและสระว่ า ยนํา โรงแรมไอบิส พัทยาจึง เป็ นโรงแรมทัน สมัย ราคาประหยัด
เหมาะสมสําหรับทังผู้ที/เดินทางมาทําธุรกิจและนักท่องเทีย/ วทังชาวไทยและต่างชาติ
3. ทรัพย์ สินอยู่ภายใต้การบริหารโดยผู้บริหารทีมีมาตรฐานสากลและความชํานาญการ
โรงแรมไอบิส พัทยาอยู่ภายใต้ การบริหารงานของแอคคอร์ ซึ/งเป็ นหนึ/งในบริ ษัทรับบริ หารโรงแรมชัน
นําของโลกและเป็ นเจ้ าของแบรนด์ไอบิสซึ/งเป็ นที/ร้ ูจักกันดีอย่างแพร่ หลาย ทําให้ เป็ นที/มนั/ ใจได้ ว่า
คุณ ภาพการให้ บริ ก าร การทํ า การตลาด และการควบคุมค่ า ใช้ จ่า ยของโรงแรมจะเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ
4. มีผลประกอบการทีดีและเติบโตอย่ างต่ อเนือง
โรงแรมไอบิส พัทยาเปิ ดดํา เนิ นการในเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมี รายได้ รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 59.1 ล้ านบาท 72.7
ล้ านบาท 93.9 ล้ านบาท และ 106.3 ล้ านบาท ตามลําดับ มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี/ยเท่ากับร้ อยละ
63.6 ร้ อยละ 73.9 ร้ อยละ 85.9 และร้ อยละ 90.8 และอัตราค่าห้ องพักเฉลี/ยต่อคืนที/เพิ/มขึนอย่าง
ต่อเนือ/ งเท่ากับ 805 บาท 851 บาท 953 บาท และ 1,043 บาท ตามลําดับ
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5.4

สรุปข้ อมูลการประเมิน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี

ทรัพย์ สิน

มูลค่ าทีกองทุน
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

วันทีประเมิน

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

ทีมา: บริ ษัท บรู ค เรี ยลเอสเตท จํากัด และ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมนันได้ คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในลักษณะการให้ เช่ากลับตามที/เปิ ดเผยในหัวข้ อ 6 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที/กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังแรก
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มูลค่ าโครงการทีประเมินโดยผู้ประเมินก่ อนการปรับปรุ งตามโครงสร้ างของกองทุนรวม
ราคาประเมินของผู้ประเมินบนทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก หากไม่ได้ ปรับปรุ งด้ วยโครงสร้ างการ
จัดหาผลประโยชน์ตามหัวข้ อ 6 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก จะส่งผลให้
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมีมลู ค่าประเมินดังนี

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

วันทีประเมิน

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

ทีมา: บริ ษัท บรูค เรี ยลเอสเตท จํากัด และ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทังนี จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที/ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที/กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังแรก บริษัทจัดการไม่พบสิง/ ทีเ/ ป็ นเหตุให้ เชื/อว่าสมมติฐานหลักที/ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผลเมื/อเทียบกับผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สนิ ทีก/ องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกและแนวโน้ มภาพ
อุตสาหกรรมโรงแรมชันประหยัดในภูเก็ตและพัทยา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการณ์ที/เกิดขึนจริงอาจแตกต่างจาก
สมมติฐานดังกล่าวได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจไม่เป็ นไปตามที/คาดการณ์ไว้
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5.5

การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการจะมุ่งเน้ นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิW และ/หรื อสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที/มคี ณ
ุ ภาพ
นอกไปจากนี กองทุนรวมได้ รับสิทธิ จาก ERAWAN ในการลงทุนในโรงแรมเครื อไอบิสที/ตงอยู
ั ่ในประเทศไทยที/
ERAWAN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิWหรือเป็ นผู้มีสทิ ธิครอบครองทังในปั จจุบนั และทังในอนาคต ตลอดระยะเวลา 5 ปี
ตังแต่วนั ทีม/ ีการจดทะเบียนจัดตังกองทุนรวม กล่าวคือ ในระยะเวลา 5 ปี ดงั กล่าวหาก ERAWAN มีความประสงค์
ที/จะโอนกรรมสิทธิW และ/หรื อสิทธิการเช่าของโรงแรมเครื อไอบิสในประเทศไทย ERAWAN จะต้ องเสนอโอกาสใน
การลงทุนดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม ถ้ ากองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้ เสร็ จสินได้ ภายในระยะเวลา 150 วัน
หลังจากที/ได้ รับข้ อเสนอจาก ERAWAN หรือภายในระยะเวลาอื/นทีค/ ่สู ญ
ั ญาตกลงกันให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิ
ในการลงทุนทังนี เฉพาะในส่ว นที/เกี/ ยวกับทรั พย์ สินที/ ERAWAN เสนอต่อ กองทุนรวมในคราวนันๆในการนี
ERAWAN สามารถทําธุรกรรมกับบุคคลอื/นต่อไปได้ ภายใต้ เงื/อนไขที/ไม่แตกต่างหรื อดีกว่าเงื/อนไขที/เสนอให้ แก่
กองทุนรวม อย่างไรก็ดี หากธุรกรรมดังกล่าวจะทําภายหลังจาก 150 วันนับแต่วันที/กองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่
สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้ เสร็จสินได้ ERAWAN สามารถเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลอืน/ ภายใต้ เงื/อนไขใดๆ ก็ได้
ทังนี กองทุน รวมจะดํา เนินการจัดหาผลประโยชน์จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ดังกล่า วโดยการให้ เ ช่า หรื อ จํา หน่า ย
อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่า ว เพื/อประโยชน์ สงู สุดแก่ ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนและกองทุนรวม ซึ/งอาจรวมถึงการลงทุนใน
โครงการทีอ/ ยู่ระหว่างการก่อสร้ าง และ/หรือหลักทรัพย์อนื/ และ/หรือการหาดอกผลด้ วยวิธีอนื/ ใด ตามทีก/ ําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื/นที/เกี/ย วข้ อง ทังที/มีผลใช้ อยู่ในปั จ จุบันและที/จ ะได้ มีการแก้ ไข
เพิ/มเติม

6. วิ ธี ก ารจั ด หาผลประโยชน์ จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุ น รวมจะลงทุ น และนโยบายการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นอย่ างไร
6.1

โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ และนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะนําทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงแรม ซึ/งได้ แก่ บริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึ/งเป็ นบริ ษัทย่อยที/ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ตํ/ากว่าร้ อยละ 99.99
ของจํานวนหุ้นที/ออกทังหมดของบริ ษัท เพื/อนําไปจัดหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กองทุนรวม และบริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะว่าจ้ างให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริหารทรัพย์สนิ ทีก/ องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกต่อไป
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โดยการนําทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกออกให้ เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด กองทุนรวม
จะเข้ าทําสัญญาให้ เช่าที/มีกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยคิดค่าเช่าคงที/และค่าเช่าแปรผันตามที/กําหนดไว้
ในสัญญาเช่าดังกล่าว ทังนี ค่าเช่าคงที/อาจมีการเปลี/ยนแปลงได้ หากกองทุนรวมและผู้เช่าจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื/น
ตัวอย่างเช่น การยกเว้ นค่าเช่าคงทีใ/ นกรณีที/เกิดเหตุสดุ วิสยั
นอกจากนี ทังผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตกลงให้ สิทธิ ซงึ/ กันและกันในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ารวม 5 ครัง โดยครังที/ 1 ถึงครังที/ 4
จะมีสิทธิต่ออายุคราวละ 3 ปี และในครังที/ 5 จะมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาอีกไม่เกิน 4 เดือน เพื/อให้ สญ
ั ญาเช่าสินสุดในวัน
เดียวกันกับสัญญาจ้ างบริ หารงานระหว่างผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สิน โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายสามารถใช้ สิทธิ เรี ยกให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ/งต่ออายุสญ
ั ญาได้ ตราบเท่าที/คู่สัญญาผ่ายที/ประสงค์จะใช้ สิทธิ ไม่ได้ กระทําผิดสัญญาเช่ าใน
สาระสําคัญ ทังนี ข้ อกําหนดและเงื/อนไขต่างๆ ของสัญญาเช่าที/ต่ออายุจะเหมือนกับสัญญาเช่าเดิมทุกประการ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิWในการแก้ ไขสัญญาเช่าเพื/อประโยชน์ของการใช้ ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมลงทุน และ/หรื อ
เพื/อให้ สอดคล้ องกับเศรษฐกิจ การเมือง ตามที/คสู่ ญ
ั ญาทัง 2 ฝ่ ายจะได้ ตกลงกันต่อไป
ทังนี หากคู่สญ
ั ญามีการใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาแล้ ว 4 ครัง คู่สญ
ั ญาตกลงที/จะเข้ าเจรจาเกี/ยวกับการต่ออายุสญ
ั ญานี
ออกไปอีกภายในวันที/ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 โดยในส่วนของกองทุนรวม ให้ บริษัทจัดการมีอํานาจในการตัดสินใจ
โดยรายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี

แอคคอร์

บริหาร

โรงแรมไอบิส ปOาตอง
ที/ดิน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

อาคารสิ/งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
ว่าจ้างบริหาร

บริษทั เอราวัณ

เอราวั
ณ โกรท
โกรท เมเนจ
เมเนจเม้นท์
เม้ นท์ จํากัด

เงินปsนผล

โรงแรมไอบิส พัทยา
ที/ดิน
เช่า

อาคารสิ/งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ

ลงทุน

ลงทุน

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
เอราวัณ โฮเทล
โกรท (ERWPF)

ค่าเช่า

6.2

รายละเอียดค่ าเช่ าซึงบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะต้ องชําระให้ แก่ กองทุนรวม
ค่าเช่าทีบ/ ริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้เช่าจะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวมประกอบด้ วยค่าเช่า 2
ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงที/และค่าเช่าแปรผัน โดยจะคํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง นับตังแต่วนั ทีเ/ ริ/มระยะเวลาการ
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เช่ า ตามที/ กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า ระหว่ า งกองทุน รวมและบริ ษั ท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จํ า กั ด ซึ/ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี
ค่ าเช่ าคงที (Fixed Rent)
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที/สาํ หรับทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกเป็ นรายเดือนดังนี
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมปี ปฏิทนิ

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
4,245,000
4,246,000
4,246,000
38,750,000

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
3,898,000
3,898,000
3,898,000
33,750,000

รวม
10,057,000
10,057,000
10,057,000
3,655,000
3,655,000
3,655,000
2,311,000
2,311,000
2,311,000
8,143,000
8,144,000
8,144,000
72,500,000

โดยอัตราค่าเช่าคงที/ดงั กล่าวจะมีผลบังคับตลอดระยะเวลาการเช่าตามที/กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า และเมื/อมี
การต่อสัญญาเช่า บริษัทจัดการจะใช้ ความพยายามให้ คา่ เช่าคงที/ไม่ตาํ/ จากเดิม
สําหรั บในกรณีที/สญ
ั ญาเช่าไม่ได้ มีผลตังแต่วันแรกของเดือน และ/หรื อไม่ได้ สินสุดลง ณ วันสุดท้ า ยของ
เดือน ค่าเช่าคงที/ของเดือนดังกล่าวจะถูกคํานวณตามสัดส่วนของจํานวนวันทีส/ ญ
ั ญาเช่ามีผลในเดือนนัน
เทียบกับจํานวนวันทังหมดของเดือนนันๆ
ทังนี การชําระค่าเช่าคงทีข/ องแต่ละเดือนจะต้ องกระทําภายในวันสินเดือนของเดือนถัดไป (ยกเว้ นในกรณี
ที/กล่าวถึงในวรรคต่อไป) โดยในกรณีที/บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ไม่สามารถชําระค่าเช่า
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หน้ า 19

คงทีภ/ ายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เต็มจํานวนจะไม่ถือเป็ นการผิดนัดชําระหนี โดยให้ ถือว่าค่าเช่าในจํานวน
ที/กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระดังกล่าวเป็ นค่าเช่าคงที/ค้า งชําระและให้ บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จํากัด ชําระค่าเช่าคงทีค/ ้ างชําระให้ แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับจากวันที/ถงึ กําหนดชําระซึง/ หากยังไม่
สามารถชําระได้ เต็มจํานวนภายในระยะเวลาดัง กล่าวให้ ถือเป็ นการผิดนัดชําระหนีโดยในกรณีดังกล่าว
กองทุนรวมอาจใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ หรื อกําหนดให้ ผ้ เู ช่าชําระดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี บน
จํานวนค่าเช่าทีผ/ ิดนัดชําระหนีจนกว่ากองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าดังกล่าวครบถ้ วน
อย่า งไรก็ตาม สําหรั บเดือนแรกที/สญ
ั ญาเช่ ามีผลบังคับใช้ ถ้ าสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ ในวันที/ 1 บริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะชําระค่าเช่าของเดือนแรกทันทีในวันแรกที/สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ แต่
ในกรณีสญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ หลังจากวันที/ 1 เป็ นต้ นไป บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะ
ชําระ (ก) ค่าเช่าคงที/ของเดือนแรกตามสัดส่วนคิดเป็ นรายวัน และ (ข) ค่าเช่าคงที/ของเดือนถัดไปเต็มเดือน ใน
วันแรกที/สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทังนีอัตราค่าเช่ารายวันของเดือนแรกจะเท่ากับค่าเช่าคงที/รายเดือนของ
เดือนนันหารด้ วยจํานวนวันของเดือนนัน
ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ตามข้ อตกลงและเงื/อนไขของสัญญาเช่า บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ตกลงทีจ/ ะชําระค่าเช่า
แปรผันให้ แก่กองทุนรวมทุกไตรมาส โดยคํานวณได้ ดงั นี
ค่าเช่าแปรผันของแต่ละไตรมาส

= [ก x (ข – ค – ง – จ)]– ค่าเช่าแปรผันที/ผ้ เู ช่าพึงชําระนับแต่ต้นปี
ปฏิทิ นจนถึ งวันสินไตรมาสก่ อนหน้ า(Year-to-Date Variable
Rent)

โดยที/
ก = อัตราร้ อยละของค่าเช่าแปรผันในอัตราร้ อยละ 90.00
ข = รายได้ รวมจากการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตอง นับแต่ต้น
ปี ปฏิทิน (รายได้ จากการเช่าห้ องพักค่าบริ การและรายได้ จากการดําเนินงานอื/นๆ ไม่รวม
ดอกเบียรับ) และ/หรื อค่าสินไหมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที/ได้ รับจากบริ ษัทประกันนับแต่
ต้ นปี ปฏิทิน ตามที/ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า
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ค = ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการบริ หารโรงแรมนับแต่ต้นปี ปฏิทิน ซึ/งไม่รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบียตามที/
ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า ดังเช่นค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี
(1) ต้ นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทําความ
สะอาด และต้ นทุนจากการดําเนินงานอืน/ ๆ)
(2) ค่าใช้ จ่ายรวมในการขายและบริ หารจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่าใช้ จ่าย
ทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมทีช/ ําระให้ ผ้ บู ริหารทรัพย์สนิ )
(3) ค่าใช้ จ่ายรวมการดําเนินงานอื/นจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ภาษี โรงเรื อน
ค่ าธรรมเนี ยมประกั นภัย ใดๆ ค่ าสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (ตามที/ ผ้ ูเช่ า
เห็นสมควร) ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการอืน/ ๆ)
ง = ร้ อยละ 4 ของรายได้ รวมทังหมดนับแต่ต้นปี ปฏิทิน (หรื อร้ อยละ 4 ของ ข) ซึ/งผู้เช่าสํารองไว้
เพื/อเป็ นทุนสํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) การ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซือจัดหาเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สนิ ติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E)
จ = ค่าเช่าคงที/ตามที/กําหนดในสัญญา (Accrual Basis) นับแต่ต้นปี ปฏิทิน
การคํานวณค่าเช่าดังสูตรข้ างต้ นจะอ้ างอิงจากงบการเงินของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท์ จํากัด ที/
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีทไี/ ด้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในรอบบัญชีทเี/ กี/ยวข้ อง
ทังนี ในกรณีที/ค่าเช่าแปรผันทีค/ ํานวณได้ จากสูตรข้ างต้ นมีค่าติดลบ ให้ ถือว่าผู้เช่าไม่ต้องชําระค่าเช่าแปรผัน
ในงวดนันๆ และให้ นําจํานวนดังกล่าวไปหักออกจากค่าเช่าที/จะต้ องชําระในงวดถัดไป
ทังนี ผู้เช่าจะต้ องชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับแต่ละไตรมาสภายในวันสินเดือนของเดือนถัดไปหลังจากสินสุด
แต่ละไตรมาส
ในการชําระค่าเช่าแปรผันในไตรมาสใดไตรมาสหนึง/ ผู้เช่าอาจชําระค่าเช่าแปรผันให้ แก่กองทุนรวมในจํานวนที/
น้ อยกว่าค่าเช่ าแปรผันของไตรมาสนันและไม่ถื อเป็ นการผิดนัดชําระหนี อย่างไรก็ ดี หากภายใน 45 วัน
หลังจากวันสินไตรมาส ผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าส่วนที/ชําระไม่ครบในสินไตรมาสก่อนได้ จะถือว่าผู้เช่าผิด
นัดชํ าระหนีโดยในกรณี ด ังกล่าวกองทุนรวมอาจใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่ าได้ หรื อกําหนดให้ ผ้ ูเช่ าชํ าระ
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ดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี บนจํานวนค่าเช่าที/ผดิ นัดชําระหนีจนกว่ากองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าดังกล่าว
ครบถ้ วน
ในรอบปี บญ
ั ชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที/ผ้ เู ช่าได้ ชําระให้ แก่กองทุนรวมมีจํานวนแตกต่างไปจาก
ค่าเช่าแปรผันซึง/ ผู้เช่าควรจะชําระตามผลลัพธ์ ที/ได้ จากการคํานวณตามสูตรคํานวณข้ างต้ นแบบรายปี โดยใช้
ข้ อมูลทางการเงินของผู้เช่าที/ปรากฏในงบการเงินประจําปี ที/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที/ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิดงั นี
(1) หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทังหมดที/ผ้ เู ช่าได้ ชําระให้ แก่กองทุนรวมมีจํานวนมากกว่า ค่าเช่าแปรผันซึ/งผู้
เช่าควรจะชําระ กองทุนรวมตกลงนําเงินส่วนต่างดังกล่าวไปหักกลบกันกับค่าเช่าที/ผ้ ูเช่าจะต้ องชําระ
ให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป หรือ
(2) หากผู้เช่าจําต้ องชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมเพิม/ เติม ให้ ผ้ เู ช่าชําระเงินดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมพร้ อม
กันกับค่าเช่าที/ผ้ เู ช่าจะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวมในรอบถัดไป
คู่สญ
ั ญาเข้ าใจตรงกันว่าทุนสํารองค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) การ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซือจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึง
ตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) ที/ระบุใน ง. ข้ างต้ นนัน เป็ นกรรมสิทธิWของผู้เช่า
ทังนี ในกรณีที/มีการลดจํานวนทรัพย์สินที/เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที/ทรัพย์สินที/เช่ าเสียหาย
ทังหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที/เช่าการที/ค่สู ญ
ั ญาตกลง
กันให้ โรงแรมใดโรงแรมหนึง/ ไม่เป็ นทรัพย์สนิ ที/เช่าอีกต่อไปหรือสาเหตุอื/นใด ผู้เช่าจะยังคงมีหน้ าที/ชําระค่า
เช่าเฉพาะในส่วนของโรงแรมที/ยงั เหลืออยู◌่
อนึง/ หากผลประกอบการของทรัพย์สนิ ในอนาคตมีการเปลีย/ นแปลงไปจนทําให้ สดั ส่วนของค่าเช่าคงที/ไม่
เป็ นสัดส่วนใหญ่ของค่าเช่าทังหมด คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันพิจารณาปรับค่าเช่าคงที/ให้ เป็ นสัดส่วนใหญ่ของ
ค่าเช่าทังหมด
การเลือนการชําระค่ าเช่ าอันเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั
ในกรณีที/เกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ/งดังต่อไปนี กองทุนรวมจะแจ้ งให้ ผ้ ูรับผลประโยชน์ทราบและ
กองทุนรวมยินยอมให้ เลื/อนการชําระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไป จนกว่าเหตุการณ์ ดงั กล่าว
จะสินสุดลงและการชําระค่าเช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ เู ช่าและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ าที/ใน
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ตามสัญญาเช่า
1. เกิ ด เหตุสดุ วิสัย ที/มีผลกระทบต่อ ทรั พ ย์ สินที/ เช่ า โดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เ คีย งกับสถานที/ตังของ
ทรัพย์สินที/เช่ า เช่น อัคคีภัย นําท่วม แผ่นดินไหว ซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่ า
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อย่างมีนยั สําคัญและทําให้ รายได้ เฉลี/ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํ/ากว่ารายได้ เฉลี/ยต่อห้ อง
สําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ ของในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรือมากกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อย
ละ 50
2. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง/ ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี/ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงตํ/ากว่ารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ
50 และ
ข. รายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ
ไทย ลดลงตํ/ากว่ารายได้ เฉลีย/ ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ ตกลุม่ ดังกล่าว
ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรือมากกว่าร้ อยละ 15 (ถ้ ามี)
ตัวอย่างของเหตุสดุ วิสยั ในกรณีนี ได้ แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การปิ ดสนามบิน เป็ น
ต้ น
3. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สํา คัญและทํา ให้ รายได้
เฉลีย/ ต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมไอ
บิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัท ยา ลดลงตํ/า กว่ารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของ
โรงแรมนันๆ ในปี ก่อนหน้ า เท่า กับหรื อมากกว่า ร้ อยละ 20 แต่ ไม่ถึงร้ อยละ 50 และคู่สัญญาไม่
สามารถหารายได้ เฉลี/ย ต่อ ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ต กลุ่ม การแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทยหรื อข้ อมูลที/เป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอื/นใดที/สามารถหาได้ จากธุรกิจ
โรงแรมทัว/ ไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้
4. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง/ ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี/ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่ าตองหรื อโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงตํ/ากว่า รายได้ เฉลี/ยต่อห้ องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50 และ
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ข. รายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ
ไทย ลดลงตํ/ากว่ารายได้ เฉลีย/ ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ ตกลุม่ ดังกล่าว
ในปี ก่อนหน้ าไม่ถงึ ร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
ทังนี ผู้เช่าจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที/อยู่ในกลุ่ม
การแข่งขันที/มมี าตรฐานเดียวกันในประเทศไทยเพื/อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึนหรื อไม่
โดยในกรณีที/ไม่สามารถหารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยได้ คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกันในการใช้ ข้อมูลที/เป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วน
อื/นใดที/สามารถหาได้ จากธุรกิ จโรงแรมทั/วไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาแทน อนึ/ง หากคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ เฉลี/ยของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาเป็ นหลัก
และในกรณีที/ค่สู ญ
ั ญากําหนดโรงแรมในกลุม่ การแข่งขันทีม/ ีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหนึ/งแห่ง
ให้ คํานวณรายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของกลุม่ การแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย/ (Simple Average) ของรายได้ เฉลี/ยต่อ
ห้ องของแต่ละโรงแรม
ในกรณีทมี/ ีการเลือ/ นการชําระค่าเช่าออกไปให้ นําเงินทีผ/ ้ เู ช่าชําระให้ แก่กองทุนรวมในครังถัดไปมาชําระหนี
ค่าเช่าตามลําดับดังนี
ก.
ข.
ค.
ง.

ค่าเช่าคงที/ที/ได้ มกี ารเลือ/ นชําระออกไป
ค่าเช่าคงที/ที/พงึ ชําระในรอบนันๆ
ค่าเช่าแปรผันทีไ/ ด้ มีการเลือ/ นชําระออกไป (ถ้ ามี)
ค่าเช่าแปรผันทีพ/ งึ ชําระในรอบนันๆ (ถ้ ามี)

อนึ/ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึนก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุที/ไม่อาจป้องกันได้ ซึ/ง
คู่สญ
ั ญาที/ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ แม้ จะได้ จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน
“โรงแรมและรี สอร์ ตทีอยู่ในกลุ่มการแข่ งขันทีมีมาตรฐานเดียวกัน ในประเทศไทย” หมายถึง
โรงแรมและรี สอร์ ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดเดีย วกันในประเทศไทยของ
โรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตองแต่ละโรงแรมตามที/ค่สู ญ
ั ญาอาจกําหนดหรือตกลงกันขึน
ในแต่ละปี ภายหลังจากวันแรกที/สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทังนีกองทุนรวมขอสงวนสิทธิWในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของโรงแรมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ ครังทีม/ ีการตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญาหรื อทุกครังที/
ข้ อมูลดังกล่าวมีการเปลีย/ นแปลง
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การยกเว้ นค่ าเช่ าอันเนืองมาจากเหตุสุดวิสัย
ในกรณีที/เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ/งดังต่อไปนี กองทุนรวมจะแจ้ งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทราบและ
กองทุนรวมยินยอมยกเว้ นค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่า โดยผู้เช่าไม่จําต้ องชําระค่าเช่าของ
ช่วงระยะเวลานัน ทังนีเฉพาะในส่วนของโรงแรมที/ได้ รับผลกระทบ
1. เกิ ด เหตุสดุ วิสัย ที/มีผลกระทบต่อ ทรั พ ย์ สินที/ เช่ า โดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เ คีย งกับสถานที/ตังของ
ทรัพย์สินที/เช่ า เช่น อัคคีภัย นําท่วม แผ่นดินไหว ซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่ า
อย่างมีนยั สําคัญและทําให้ รายได้ เฉลี/ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ
โรงแรมไอบิส ป่ าตองหรือโรงแรมไอบิส พัทยาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํ/ากว่ารายได้ เฉลี/ยต่อห้ อง
สําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ ของในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรือมากกว่าร้ อยละ 50
2. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง/ ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สําคัญและทําให้
ก. รายได้ เฉลี/ยต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงตํ/ากว่ารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนันๆ ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 50 และ
ข. รายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ
ไทย ลดลงตํ/ากว่ารายได้ เฉลีย/ ต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ ตกลุม่ ดังกล่าว
ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรือมากกว่าร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
3. เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยั สํา คัญและทํา ให้ รายได้
เฉลีย/ ต่อห้ อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมไอ
บิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัท ยา ลดลงตํ/า กว่ารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องสําหรับเดือนเดียวกันของ
โรงแรมนันๆ ในปี ก่อนหน้ าเท่ากับหรือมากกว่าร้ อยละ 50 และคู่สญ
ั ญาไม่สามารถหารายได้ เฉลีย/ ต่อ
ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยหรื อข้ อมูลที/เป็ น
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอืน/ ใดที/สามารถหาได้ จากธุรกิจโรงแรมทัว/ ไปมาเป็ นหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาแทนได้
ทังนี ผู้เช่าจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที/อยู่ในกลุ่ม
การแข่งขันที/มมี าตรฐานเดียวกันในประเทศไทยเพื/อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึนหรื อไม่
โดยในกรณีที/ไม่สามารถหารายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐาน
เดียวกันในประเทศไทยได้ คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกันในการใช้ ข้อมูลที/เป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

หน้ า 25

อื/นใดที/สามารถหาได้ จากธุรกิ จโรงแรมทั/วไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาแทน อนึ/ง หากคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ เฉลี/ยของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง หรื อโรงแรมไอบิส พัทยาเป็ นหลัก
และในกรณีที/ค่สู ญ
ั ญากําหนดโรงแรมในกลุม่ การแข่งขันทีม/ ีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยมากกว่าหนึ/งแห่ง
ให้ คํานวณรายได้ เฉลี/ยต่อห้ องของกลุม่ การแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย/ (Simple Average) ของรายได้ เฉลี/ยต่อ
ห้ องของแต่ละโรงแรม
อย่างไรก็ตามหากผู้เช่ายังคงมีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงินสํารองเพื/อเป็ นทุนสํารองค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซือจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์ต่างๆ
ในขณะเกิดเหตุสดุ วิสยั ข้ างต้ น ผู้เช่ายังคงมีหน้ าทีใ/ นการจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในจํานวนที/ไม่มากไปกว่า
กําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักเงินสํารองเพื/อเป็ นทุนสํารองค่าบํารุ งรั กษาและซ่อมแซม การปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ และการจัดซือจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรั พย์สินติดตรึ งตราและอุปกรณ์ ต่างๆดังกล่าวตราบเท่าที/การ
ชําระค่าเช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ เู ช่าและไม่สง่ ผลกระทบต่อหน้ าที/ในการดูแลรักษาทรัพย์สินตาม
สัญญาเช่า (โดยในกรณีนีให้ ถือเป็ นการลดค่าเช่าโดยกองทุนรวม)
อนึ/ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึนก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุที/ไม่อาจป้องกันได้ ซึ/ง
คู่สญ
ั ญาที/ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ แม้ จะได้ จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน
“โรงแรมและรี ส อร์ ตทีอยู่ในกลุ่ม การแข่ ง ขัน ทีมีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย” หมายถึ ง
โรงแรมและรี สอร์ ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดเดียวกันในประเทศไทยของ
โรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตองแต่ละโรงแรมตามที/ค่สู ญ
ั ญาอาจกําหนดหรือตกลงกันขึนใน
แต่ละปี ภายหลังจากวันแรกที/สญ
ั ญาเช่ามีผลบังคับใช้ ทังนีกองทุนรวมขอสงวนสิทธิWในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของโรงแรมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ ครังที/มีการตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญาหรื อทุกครังที/ข้อมูล
ดังกล่าวมีการเปลีย/ นแปลง

6.3

การประมูลทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง6 แรก
นอกจากการลงทุนในทรั พย์สินเพื/อสร้ างผลตอบแทนที/สมํ/า เสมอจากรายได้ ค่า เช่ า แล้ ว บริ ษัทจัด การมีค วาม
ประสงค์ที/จะสร้ างโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง
แรกทีม/ ีโอกาสเพิม/ ค่าในอนาคตจากหลายปั จจัย เช่น การปรับตัวขึนของราคาทีด/ ิน และ/หรือผลประกอบการที/ดีขึน
ของอุตสาหกรรมโรงแรม

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

หน้ า 26

โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มกี ารประมูลหนึง/ ในทรัพย์สนิ ทีก/ องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ในทุกๆ รอบ 5 ปี นับจาก
วั น ที/ ก องทุ น รวมได้ ทํ า การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที/ ก องทุ น รวมจะเข้ า ลงทุ น ครั งแรก ทั งนี บริ ษั ท จั ด การหรื อ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ ามี) สงวนสิทธิWในการกําหนดวิธีการและรูปแบบของการประมูล ซึ/งรวมถึง
การคัดเลือกทรัพย์สนิ ที/จะนํามาประมูลในแต่ละรอบ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที/ราคาที/ดีที/สดุ ที/กองทุนรวมได้ รับจากการประมูลนันก่อให้ เกิดกําไรจากการจําหน่ายที/คิด
เป็ นอัตรารายปี (Annualized Capital Gain) สําหรับกองทุนรวมที/ตํ/ากว่าร้ อยละ 6 ต่อปี เมื/อเทียบกับมูลค่าการ
ลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สนิ ชินนัน (“กําไรขัน6 ตําจากการขาย”) บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการให้ กองทุนรวม
จํ า หน่า ยทรั พย์ สินชิ นดังกล่า ว ทังนี การจํา หน่า ยทรั พย์สินในราคาขันตํ/า ดังกล่า วคิด เป็ นกํ าไรขันตํ/า จากการ
จําหน่ายเท่ากับร้ อยละ 30 ของราคาทุนของทรัพย์สนิ ชินนันซึง/ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าเป็ นกําไรขันตํ/าที/ยอมรับ
ได้
ทังนี หลังจากช่วงเวลา 5 ปี แรกนับจากวันที/กองทุนรวมได้ ทําการลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง
แรก บริษัทจัดการหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ ามี) สงวนสิทธิWในการเปลี/ยนแปลงตัวเลขกําไรขันตํ/า
จากการขายให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดในช่วงเวลานันๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบหาก
ตัวเลขกําไรขันตํ/าจากการขายมีการเปลีย/ นแปลง
หมายเหตุ: กําไรขันตํา/ จากการขายจะเป็ นกําไรหลังหักค่าใช้ จ่ายที/เกี/ยวข้ องกับการจําหน่ายทรัพย์สนิ นันๆ ซึ/งรวมถึงค่ายกเลิกสัญญา
ที/ บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จํ า กัด อาจจะต้ องเสีย ให้ แก่ ผ้ ูบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ในกรณี ที/ สัญญาบริ หารทรั พ ย์ สินถูก ยกเลิก
เนื/องมาจากการจําหน่ายดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้ จ่ายที/เกี/ยวข้ องกับการยกเลิกการว่าจ้ างพนักงานของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จํากัด ที/เกี/ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ชินนันๆ โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว

อนึง/ กระบวนการประมูลทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการจํากัดสิทธิของกองทุนรวมในการพิจารณาโอกาสอื/นในการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ เช่น ในกรณี ที/กองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการได้ รับข้ อเสนอที/มีเงื/อนไขที/น่าพอใจจากบุคคลอื/น
หรือในกรณีใดๆ ที/กองทุนรวมสามารถสร้ างผลตอบแทนที/ดใี ห้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านการจําหน่ายทรัพย์สนิ ได้

6.4

ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง6 แรก
ธุรกิจของทรัพย์สนิ ทีก/ องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกเป็ นธุรกิจโรงแรมชันประหยัดในจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยา
ในปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมชันประหยัดมีแนวโน้ มการเติบโตที/สงู ขึน ซึ/งเป็ นผลมาจากการก้ าวเข้ ามามีบทบาทของ
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที/ยว ดังจะเห็นได้ จากผลการศึกษาของยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์
เนชั/นแนลที/ระบุว่า ชนชันกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิ จ เกิ ดใหม่ โดยเฉพาะอย่า งยิ/งประเทศในกลุ่ม BRIC
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(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) จะกลายเป็ นกลุม่ ทีม/ ีอิทธิพลต่อการท่องเที/ยวโลกจากการที/มีนกั ท่องเที/ยวขาออก
มากที/สดุ ซึง/ จะก่อให้ เกิดการเปลีย/ นแปลงโครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที/ยวโลก โดยนักท่องเที/ยวจากประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่จะมาแทนทีน/ กั ท่องเทีย/ วจากประเทศตะวันตก และการใช้ จ่ายเฉลี/ยของการท่องเที/ยวต่อครังจะ
ลดลง เนื/องจากนักท่องเที/ยวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีการใช้ จ่ายเฉลีย/ ตํา/ กว่าประเทศตะวันตก
การเปลีย/ นแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที/ยวไทยซึง/ เป็ นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที/ยว
จากประเทศจีนและรัสเซีย โดยในช่วง 2 – 3 ปี ที/ผ่านมานักท่องเที/ยวจากประเทศจีนและรัสเซียเดินทางเข้ ามา
ท่องเที/ย วในจังหวัดภูเก็ ตและเมืองพัทยาเพิ/มขึนเป็ นจํ านวนมาก ทําให้ โรงแรมชันประหยัด ได้ รับอานิสงค์จาก
นักท่องเที/ยวกลุม่ นี นอกจากนี การเพิม/ ขึนของจํานวนนักท่องเที/ยวไทยที/เป็ นผลมาจากการส่งเสริมการท่องเทีย/ วใน
ประเทศจากรั ฐ บาลอย่างจริ งจังในช่วงหลายปี ที/ผ่า นมา ก็ เป็ นปั จจัย สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โรงแรมชัน
ประหยัดด้ ว ยเช่ นกัน เนื/องจากนักท่องเที/ย วไทยมีงบประมาณที/พัก ที/ค่อนข้ า งจํา กัด ดัง นัน การเปลี/ย นแปลง
โครงสร้ างนักท่องเที/ยวดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
6.4.1

สถานการณ์ การท่ องเทียวของโลก
ในปั จจุบนั ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ/งประเทศในซีกโลกตะวันออกมีบทบาทที/สาํ คัญ
ต่อเศรษฐกิจ โลกมากขึน ดังจะเห็นได้ จ ากการเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว ของประเทศจีนโดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2557 จีนจะมีส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึงร้ อยละ 15 ซึ/งเกือบเท่ากับสหรัฐฯ ที/จะมีส่วนแบ่งร้ อยละ 18 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทัว/ โลกและภายในทศวรรษนีจีนจะแซงหน้ าสหรัฐฯในการเป็ นประเทศ
ที/มเี ศรษฐกิจขนาดใหญ่ที/สดุ ของโลก (วัดจากอัตราแลกเปลีย/ นในตลาด)
ในช่วงระยะเวลาที/ผ่านมาตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มีการเติบโตของจํานวนการเดินทางขา
ออกอย่างมีนยั สําคัญโดยมีการเดินทางออก 325 ล้ านเที/ยว ในปี พ.ศ. 2554 และยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์
เนชัน/ แนล คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2558 ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้ มที/จะครองส่วนแบ่งถึงร้ อยละ 43
ของนัก ท่องเที/ยวขาออกทั/วโลกโดยจะมีจํานวนกว่า 400 ล้ านเที/ยว ซึ/งเป็ นผลมาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม การเพิ/มขึนของบริ ษัทท่องเที/ยวออนไลน์ และการเจาะตลาดของ
สายการบินต้ นทุนตํ/า
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การใช้จ่ายเฉลีย/ (เหรียญสหรัฐ)

จํานวนเที/ยวเดินทางออก
(ล้านเที/ย ว)

แผนภาพเปรี ยบเทียบจํานวนเทียวเดิน ทางออกนอกประเทศและการใช้ จ่ ายเฉลียเพือการ
ท่ องเทียวระหว่ างประเทศทีพัฒนาแล้ วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ. 2553 –
2558*

200

-

2553
2554
2555*
จํานวนเที/ยวเดินทางออกของตลาดพัฒนาแล้ว
การใช้จ่ายโดยเฉลีย/ ของตลาดพัฒนาแล้ว

2556*
2557*
2558*
จํานวนเที/ย วเดินทางออกของตลาดเกิดใหม่
การใช้จ่ายโดยเฉลีย/ ของตลาดเกิดใหม่

ทีมา: ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชัน/ แนล
หมายเหตุ: *ประมาณการ

นอกจากนี ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชัน/ แนล คาดว่าประเทศที/จะมีนกั ท่องเที/ยวเดินทางออกเพิ/มขึนมาก
ที/สดุ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย ตามลําดับ โดยจีนจะมีการเดินทางขาออก
เพิ/มขึนประมาณ 28 ล้ านเทีย/ ว รัสเซียเพิ/มขึน 17.5 ล้ านเที/ยว และอินเดียเพิ/มขึน 10 ล้ านเที/ยว โดยหาก
คิดเป็ นจํานวนนักท่องเที/ยวขาออกในปี พ.ศ. 2558 จีนจะเป็ นผู้นําด้ วยจํานวน 62 ล้ านคน ตามมาด้ วย
รัสเซีย (54 ล้ านคน) และอินเดีย (22 ล้ านคน) ซึ/งเป็ นภาพที/ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที/ยวของ
ประเทศไทย เนื/องจากจุดหมายปลายทางท่องเที/ยวยอดนิยมของนักท่องเที/ยวชาวจีนอยู่ในเอเชียได้ แก่
ประเทศไทย และมาเลเซีย
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แผนภาพการเพิมขึน6 ของจํานวนการท่ องเทียวออกจากแต่ ละประเทศระหว่ างปี พ.ศ. 2553 –
2558*

ทีมา: ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชัน/ แนล
หมายเหตุ: *ประมาณการ

(อ้ างอิงจาก บทความเรื/อง Emerging Outbound Markets: Looking Ahead in Uncertain Times โดย
ยูโ รมอนิเ ตอร์ อิน เตอร์ เนชั/นแนล เดือ นตุล าคม พ.ศ. 2554 และจุล สารวิช าการอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ก าร
ท่องเที/ยวแห่งประเทศไทย (eTAT Tourism Journal) ฉบับที/ 3 ปี พ.ศ. 2555)
6.4.2

สถานการณ์ การท่ องเทียวของประเทศไทย
ประเทศไทยถือเป็ นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที/ยวจากต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ จากการได้ รับ
การจัดอันดับให้ เป็ นปลายทางการท่องเทีย/ วยอดนิยม (Most Popular Destination) โดย ITB Berlin (ซึ/ง
เป็ นผู้นําในการจัดงานส่งเสริมด้ านการท่องเที/ยวทัว/ โลก) และปลายทางการท่องเทีย/ วทางความคุ้มค่าเงิน
(Best Value Destination) โดย Lonely Planet (ซึง/ เป็ นสํานักพิมพ์ค่มู ือนําเที/ยวทีไ/ ด้ รับความนิยมทัว/ โลก)
ในปี พ.ศ. 2555 ทังนี การท่องเที/ยวนับเป็ นอุตสาหกรรมที/ทํารายได้ เข้ าประเทศไทยจํานวนมาก และมี
แนวโน้ มปรับตัวสูงขึนเรื/ อยๆ ดังจะเห็นได้ จากรายได้ จากการท่องเที/ยวเพิ/มขึนจาก 323.5 พันล้ านบาท
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 5.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 เป็ น 734.6 พันล้ านบาท หรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 7.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2554
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แผนภาพแสดงรายได้ จากการท่ อ งเที ยวและร้ อยละของรายได้ จากการท่ อ งเที ยวต่ อ GDP
ระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – 2554

รายได้จากการท่องเที/ยว
(000' ล้านบาท)

800
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7.0

547.8
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592.8
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รายได้จากการท่องเที/ยวต่อ GDP
(ร้อยละ)

1,000

2

200

1

-

2545

2546

2547

2548

รายได้จากการท่องเที/ยว

2549

2550

2551

2552

2553 2554*

ร้อยละของรายได้จากการท่องเที/ยวต่อ GDP

ทีมา: การท่องเที/ยวแห่งประเทศไทยและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: *ประมาณการ

ในช่วงระยะเวลาที/ผ่านมา มีจํานวนนักท่องเที/ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาท่องเที/ยวในประเทศไทยเพิ/มสูงขึน
อย่างต่อเนื/อง จาก 13.8 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็ น 15.9 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2553 และเพิ/มขึนอย่างรวดเร็ ว
เป็ น 19.2 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2554 แม้ ว่าไตรมาสสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2554 ซึ/งเป็ นฤดูการท่องเที/ยวที/สําคัญ
ที/ สุด กลั บเกิ ด อุ ท กภั ย ครั งรุ นแรงซึ/ ง พื นที/ ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งหนั ก รวมทั ง
กรุ งเทพมหานคร จนส่งผลให้ หลายประเทศประกาศเตือนให้ ประชาชนของตนระมัดระวังการเดินทางมา
ประเทศไทย จึงทําให้ จํานวนนักท่องเที/ยวในไตรมาสสุดท้ ายลดลง ทังนี กรมการท่องเที/ยวคาดการณ์ว่า ในปี
พ.ศ. 2555 จะมีนกั ท่องเทีย/ วต่างชาติเดินทางเข้ ามาท่องเที/ยวในประเทศไทยทังสิน 20.5 ล้ านคน หรื อคิดเป็ น
อัตราเพิม/ ขึนร้ อยละ 6.8 เมื/อเทียบกับปี ก่อน
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แผนภาพแสดงจํานวนนั กท่ องเทียวต่ างชาติทีเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยระหว่ างปี พ.ศ.
2549 – 2555*
2549 – 2554 CAGR = 6.8%
25
19.2

จํานวนนักท่องเที/ยว
(ล้านคน)
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2555* 9M 2554 9M 2555

ทีมา: กรมการท่องเที/ยว
หมายเหตุ: *ประมาณการ

ประเทศที/มีสดั ส่วนนักท่องเที/ยวเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยมากที/สดุ ส่วนใหญ่เป็ นประเทศที/อยู่ในภูมิภาค
เดียวกัน ได้ แก่ มาเลเซีย ญี/ปนุ่ เกาหลี จีน และอินเดีย รองลงมาเป็ นตลาดที/เป็ นการเดินทางระยะไกล (Long
Haul) ได้ แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั/งเศส ทังนี จํานวนนักท่องเที/ยวต่างชาติที/เพิ/มขึนมาก
ที/สดุ ช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ได้ แก่นักท่องเที/ยวจากประเทศจีน
เพิ/มขึนร้ อยละ 42.7 รองลงมาคือรัสเซีย และญี/ปนุ่ ซึง/ เพิ/มขึนร้ อยละ 15.6 และร้ อยละ 12.8 ตามลําดับ
จํานวนและอัตราการเปลียนแปลงของนักท่ องเทียวจําแนกรายสัญชาติ
ปี พ.ศ. 2552
ประเทศ

จีน
มาเลเซีย
ญี/ปนุ่
เกาหลี
รัสเซีย
อินเดีย

พัน
คน
778
1,758
1,004
618
337
615

อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
-5.9
-2.6
-12.9
-30.5
4.0
14.5

ปี พ.ศ. 2553
พัน
คน
1,122
2,059
994
805
645
760

อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
44.3
17.1
-1.1
30.3
91.3
23.7

ปี พ.ศ. 2554
พัน
คน
1,721
2,500
1,128
1,006
1,054
915
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อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
53.4
21.4
13.5
24.9
63.5
20.3

9 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2555
อัตราการ
พัน
ขยายตัว
คน
(%YoY)
1,941
42.7
1,792
-4.3
998
12.8
843
8.3
832
15.6
756
6.9
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ปี พ.ศ. 2552
อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
ออสเตรเลีย
647
-6.9
อังกฤษ (UK)
841
1.8
สหรัฐอเมริ กา
627
-6.3
ฝรั/งเศส
427
7.2
ทีมา: กรมการท่องเที/ยว
ประเทศ

พัน
คน

ปี พ.ศ. 2553
พัน
คน
698
811
612
462

อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
7.9
- 3.6
-2.4
8.1

ปี พ.ศ. 2554
พัน
คน
830
845
682
516

อัตราการ
ขยายตัว
(%YoY)
18.9
4.2
11.4
11.7

9 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2555
อัตราการ
พัน
ขยายตัว
คน
(%YoY)
686
8.6
627
1.1
545
8.5
427
12.0

จากผลการสํารวจโดยการท่องเที/ยวแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ซึ/งเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากนักท่องเที/ยว
ต่างชาติ 69 ประเทศ พบว่า ทังจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยาอยู่ใน 5 อันดับแรกของสถานที/ท่องเที/ยวยอดนิยม
ในประเทศไทยของนักท่องเที/ยวชาวต่างชาติ
ทังนีศูนย์วิจัยเศรษฐกิ จและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดการณ์ ว่าโครงสร้ างนักท่องเที/ยว
ต่างชาติที/เดินทางเข้ าประเทศไทยจะเปลี/ยนไป โดยจะเป็ นนักท่องเที/ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจี น รั สเซีย
อินเดีย และอาเซียนมากขึน ซึ/งส่งผลดีกับพืนที/ท่องเที/ยวสําคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยาซึ/งเป็ น
จุดหมายปลายทางอันดับแรกๆ สําหรับนักท่องเที/ยวกลุม่ ใหม่นี
แผนภาพแสดงค่ าใช้ จ่ายเฉลียต่อคนของนักท่ องเทียวสัญชาติต่างๆ ในปี พ.ศ. 2554
กลุม่ นักท่องเที/ยวต่างชาติที/มีบทบาทมากขึน

ทีมา: SCB EIC
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6.4.3

สถานการณ์ การท่ องเทียวของจังหวัดภูเก็ต
สภาวะการท่องเที/ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2554 มีการขยายตัวอย่างมากโดยมีจํานวนผู้โดยสาร
เดินทางขาเข้ า ณ สนามบินนานาชาติภเู ก็ต จํานวน 4.2 ล้ านคนเพิ/มขึนจากปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 20.1
และสภาวะการท่องเที/ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 ยังคงมีสญ
ั ญาณการเติบโต
อย่างต่อเนื/องโดยมีจํ านวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้ า ณ สนามบิ นนานาชาติภูเก็ ตรวมทังสิน 3.4 ล้ านคน
เพิ/มขึนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 11.4
แผนภาพแสดงจํานวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้ า ณ สนามบิ นนานาชาติภูเก็ตระหว่ างปี พ.ศ.
2549 – 9 เดือนแรก พ.ศ. 2555

5,000
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2549 – 2554 CAGR = 12.4%
4,22911.4%
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จํานวนผู้โดยสาร
(000' คน)

3,500
3,000
2,500

2,846

2,851

2,891

2550

2551

2552

3,081

3,432

2,354

2,000
1,500
1,000
500
2549

2553

2554

9M 2554

9M 2555

ทีมา: บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

การเพิ/มขึนของนักท่องเที/ยวที/เดินทางเข้ ามาท่องเที/ยวในจังหวัดภูเก็ตในช่วง 2-3 ปี ที/ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็ น
การเพิ/มขึนอย่างมีนยั สําคัญของนักท่องเที/ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย ซึ/งเป็ นผลมาจากการเพิ/มเที/ยวบิน
แบบประจําและเช่าเหมาลําซึง/ สามารถบินมายังจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องผ่านสนามบินสุวรรณภูมิดังจะเห็นได้
จากจํานวนเที/ยวบินขาเข้ าจากต่างประเทศในช่วงครึ/ งแรกของปี พ.ศ. 2555 เพิ/มขึนจากช่วงเดียวกันของปี
พ.ศ. 2554 โดยในช่วงครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเที/ยวบินขาเข้ ารวมกว่า 8,000 เที/ยวบิน เพิ/มขึนจาก
6,733 เที/ยวบิน ในปี พ.ศ. 2554 ทําให้ สนามบินนานาชาติภเู ก็ตมีผ้ โู ดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศไทย
จากการเพิม/ ขึนของจํานวนผู้โดยสารที/ใช้ บริการในสนามบินนานาชาติภเู ก็ตจนเกินความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที/ยวของสนามบิน บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จึงเริ/มพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบิน
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ภูเก็ต เพื/อขยายลานจอดอากาศยาน พร้ อมทังก่อสร้ างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศใหม่ และคาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จประมาณต้ นปี พ.ศ. 2558 ซึ/งโครงการขยายสนามบินนานาชาติ ภูเก็ตดังกล่าว จะส่งผลดี ต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที/ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
แผนภาพแสดงจํานวนเทียวบินขาเข้ าและจํานวนผู้โดยสารต่ อเทียวบิน ณ สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ตปี พ.ศ. 2550 – ครึงปี แรก ปี พ.ศ. 2555

ทีมา: C9 HotelworksMarket Research

นอกจากนี เมื/อพิจารณาจากสัญชาติของนักท่องเที/ยวต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่านักท่องเที/ยวจาก
ประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย เดินทางเข้ ามาท่องเที/ยวในจังหวัดภูเก็ตสูงสุด 3 อันดับแรก ซึ/งการเพิ/มขึน
ของจํานวนนักท่องเที/ยวจากประเทศจี น และรั สเซีย จะส่งผลดีต่อธุรกิ จโรงแรมชันประหยัดเนื/องจาก
นักท่องเที/ยวกลุ่มดังกล่าวมีการใช้ จ่ายเฉลี/ยต่อหัวที/ค่อนข้ างตํ/าเมื/อเทียบกับนักท่องเที/ยวจากกลุม่ ประเทศ
ตะวันตก
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แผนภาพแสดงจํานวนนั กท่ องเทียวทีเดิน ทางมายังจังหวัดภูเก็ตจําแนกรายสัญชาติปี พ.ศ.
2553 – 2554

ทีมา: สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดภูเก็ต

6.4.4

สถานการณ์ การท่ องเทียวของเมืองพัทยา
จากการศึกษาของสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) พบว่า พัทยาเป็ นแหล่ง
ท่องเที/ยวที/มีนักท่องเที/ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาสูงเป็ นอันดับหนึ/งของภาคตะวันออก และเมื/อพิจารณา
โครงสร้ างรายได้ ด้านการท่องเที/ยวจากนักท่องเที/ยวต่างชาติของแหล่งท่องเที/ยวในภาคตะวันออก ส่วนใหญ่
ประมาณกว่าร้ อยละ 85 กระจายอยู่ในพัทยา รองลงมาคือ ระยอง (ร้ อยละ 6) และเกาะช้ าง (ร้ อยละ 5)
ตามลําดับ
จํ านวนนักท่ องเที/ยวที/ เข้ าพักในพัทยาเพิ/มขึนอย่างต่อเนื/องในช่ วง 4 ปี ที/ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2553 มี
นักท่องเที/ยวเดินทางเข้ าพักเพิ/มขึนกว่าเท่าตัวจากปี พ.ศ. 2552 เมื/อพิจารณาจากสัญชาติของนักท่องเที/ยว
พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 นักท่องเที/ยวไทยเดินทางเข้ ามาท่องเที/ยวในพัทยามากที/สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของ
นักท่องเที/ยวทังหมด ซึ/งเป็ นผลจากความสะดวกสบายของการเดินทาง และการเติบโตของชนชันกลางใน
ประเทศ รองลงมาคือ นักท่องเที/ยวชาวรัสเซีย คิดเป็ นร้ อยละ 23 ของนักท่องเที/ยวทังหมด และมีอตั ราเพิ/มขึน
ร้ อยละ 211 จากปี ก่อน ตามมาด้ วยนักท่องเที/ยวชาวจีน คิดเป็ นร้ อยละ 11 ของนักท่องเที/ยวทังหมด และมี
อัตราเพิ/มขึนร้ อยละ 137 จากปี ก่อนซึ/งโรงแรมชันประหยัดจะได้ รับอานิสงค์จากการเพิ/มขึนของนักท่องเที/ยว
ชาวไทย จีน และรัสเซียมากที/สดุ เนื/องจากเป็ นกลุม่ นักท่องเที/ยวทีม/ ีการใช้ จ่ายเฉลีย/ ต่อหัวค่อนข้ างตํา/
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แผนภาพแสดงจํานวนผู้เข้ าพักในเมืองพัทยาระหว่ างปี พ.ศ. 2550 – 2554*

ทีมา: C9 HotelworksMarket Research
หมายเหตุ:* ประมาณการ

จํานวนนักท่องเที/ยว
(000’ คน)

แผนภาพแสดงจํานวนนักท่ องเทียว5อันดับแรกของเมืองพัทยาตามสัญชาติระหว่ างปี พ.ศ.
2551 – 2553
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
2551
ไทย

รัสเซีย

จีน

2552
เยอรมนี

ไต้หวัน

2553

ทีมา: กรมการท่องเที/ยว และ C9 Hotelworks Market Research

(อ้ างอิงจาก ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมและที/พกั ในพืนที/กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมือง
พัทยา) โดยสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) และ Pattaya 2011 Hotel Market
Update โดย C9 Hotelworks Market Research เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555)
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7. รายได้ ทีกองทุนรวมนีจ6 ะได้ รับมีการประกันหรื อไม่ อย่ างไร และผู้รับประกันรายได้ มีฐานะทางการเงิน
ความสามารถทีจะปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และมีความสัมพันธ์ กับผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุน
(ถ้ ามี) อย่ างไร
ข้ อมูลของผู้รับประกันรายได้
ชื/อ
:
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กบั ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ :
ถือหุ้นในบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํา กัด ในสัด ส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99.99 ตลอด
ระยะเวลาที/บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้เช่าทรัพย์สินที/เช่าจากกองทุนรวม
ที/อยู่
:
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชัน 6 เลขที/ 2
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์
:
02 257 4588
โทรสาร
:
02 257 4577
สรุปสาระสําคัญของการประกันรายได้ค่าเช่ าขัน6 ตํา
เพื/อสร้ างความมัน/ ใจให้ แก่กองทุนรวม ในช่วง 4ปี แรกตังแต่วนั ที/กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครังแรก ERAWAN ตกลงที/จะรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าที/กองทุนรวมจะได้ รับจากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จํากัดเป็ นจํานวนดังต่อไปนี
(ก) ตังแต่วนั ที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 83.701 ล้ านบาท หากสัญญาเช่ามี
ผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน
(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) ตังแต่วนั ที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที/ครบรอบสี/ปี นับแต่วนั ที/สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับเป็ นจํา นวนเท่ากับ
111.5 ล้ านบาท หักด้ วยจํานวนเงินตามข้ อ (ก)
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ทังนี ในกรณี ที/มีการลดจํ านวนทรั พย์ สินที/เช่ าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที/ทรั พย์ สินที/เช่ าเสียหายทังหมดหรื ออย่างมี
นัยสําคัญ (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที/เช่า หรื อการที/คู่สญ
ั ญาตกลงกันให้ โรงแรมใดโรงแรมหนึ/งไม่เป็ น
ทรัพย์สนิ ที/เช่าอีกต่อไป วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนของโรงแรมนันๆ ตามตัวอย่างดังนี
ตัวอย่ างการคํานวณค่ าเช่ า
ระยะเวลา

วงเงินรับประกัน วงเงินรับประกัน
สําหรับโรงแรม สําหรับโรงแรม
ไอบิส พัทยา
ไอบิส ป่ าตอง
(บาท)
(บาท)

รวม (บาท)

ตัง6 แต่ วันที 1 เมษายน พ.ศ.
2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556(1)

38,967,000

44,734,000

83,701,000

พ.ศ. 2557

51,910,000

59,590,000

111,500,000

พ.ศ. 2558

51,910,000

59,590,000

111,500,000

พ.ศ. 2559

51,910,000

59,590,000

111,500,000

ตัง6 แต่ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2560 จนถึงวันที 31
มีนาคม พ.ศ. 2560(2)

12,942,000

14,857,000

27,799,000

หมายเหตุ:
(1) หากสัญญาเช่ามีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนรายวัน
(2) หากสัญญาเช่ามีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกันจะเพิ/มขึนตามสัดส่วนรายวัน

ในทุกๆ สินปี บญ
ั ชีใดๆ (ภายใต้ ระยะเวลาการประกันรายได้ ) หากผลรวมของค่าเช่าคงที/และค่าเช่าแปรผันตามที/บริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ได้ ชําระไว้ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมตํ/ากว่าจํานวนรายได้ ของกองทุนรวมขันตํ/าซึ/ง
ERAWAN ตกลงรับประกันให้ ไว้ กับกองทุนรวมตามที/ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้เช่าตกลงที/จะรับผิดชอบในส่วนต่างระหว่างรายได้ ค่า
เช่าขันตํ/ากับรายได้ ค่าเช่าทีบ/ ริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ชําระจริ งให้ แก่กองทุนรวม โดยการจ่ายส่วนต่างของค่าเช่า
ดังกล่าวจะกระทําใน 45 วันหลังจากสินปี บญ
ั ชี
ในกรณีทผี/ ้ เู ช่าไม่สามารถชําระส่วนต่างรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ERAWAN จะให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่ผ้ ู
เช่า เพือ/ นํามาชําระส่วนต่างรายได้ ค่าเช่าขันตํา/ ดังกล่าว
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างจํานวนเงินค่าเช่าที/ผ้ รู ับประกันรายได้ ต้องจ่ายสมทบเพิ/มเติมให้ กบั กองทุน
รวม ซึ/งอ้ างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินการของทรัพย์สินตามรายงานผู้ประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของ
ERAWAN ในฐานะผู้รับประกันรายได้ ได้ ในภาคผนวกของโครงการฉบับนี
ทังนี นอกเหนือจากการเสริมความมัน/ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแล้ ว การประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าให้ แก่กองทุนรวมในจํานวนที/
สูงกว่าผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ นครังแรกเป็ นกลไกที/จะทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับ
ค่าตอบแทนบนความสามารถในการสร้ างรายได้ ในอนาคตของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ณ วันแรกที/
กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยอัตราการเข้ าพักเฉลี/ยและอัตราค่าห้ องพักเฉลี/ยของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา มี
โอกาสในการปรับเพิม/ ขึนอย่างมีนยั สําคัญในอนาคตอันใกล้ การประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าซึ/งคํานวณจากการประมาณการผล
ประกอบการของโรงแรมทังสองในช่วงเวลา 4 ปี ข้ างหน้ าจะช่วยทําให้ กองทุนรวมมีรายได้ มากขึนเมื/อเทียบกับโครงสร้ างที/ไม่มี
การประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/า
อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าทีก/ องทุนรวมจะได้ รับจากผู้เช่าหลังระยะเวลา 4 ปี แรกอาจสูงหรือตํ/ากว่าจํานวนค่าเช่าขันตํ/าได้ ทังนี ขึนอยู่
กับผลประกอบการในอนาคตของโรงแรมไอบิส ป่ าตอง และ/หรือโรงแรมไอบิส พัทยา

8. ปั จจัยความสําเร็จของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล โกรท
บริษัทจัดการเชื/อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความน่าสนใจดังนี
(ก)

ทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง6 แรกตัง6 อยู่ในทําเลแหล่ งท่ องเทียวชัน6 นําของประเทศ
ไทย
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกตังอยู่ที/หาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต และหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี
ซึ/งทังสองแห่งถือเป็ นแหล่งท่องเที/ยวอันดับต้ นๆ ของประเทศไทยที/สามารถดึงดูดนักท่องเที/ยวทังใน
ประเทศและต่า งประเทศได้ หลายล้ านคนต่อปี (ดูข้อมูลเพิ/มเติมในหัว ข้ อ 6.4 ภาพรวมของธุรกิ จใน
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก)

(ข)

เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินทีมีคุณภาพทัง6 ด้ านผลประกอบการและการให้ บริการ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุนครังแรกได้ แก่ โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ น
โรงแรมชันประหยัด ชันนําของประเทศไทยที/ไ ด้ รับการตอบรั บเป็ นอย่า งดีจากลูก ค้ า ทังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และมีผลประกอบการที/ดีขึนอย่างต่อเนื/อง ทังอัตราค่าห้ องพักเฉลีย/ และอัตราการเข้ าพัก
เฉลี/ยตังแต่เริ/ มเปิ ดดําเนินการ และโรงแรมทังสองแห่งยังได้ รับรางวัล Trip Advisor Certificate of
Excellence for the Year 2012 ซึ/งเป็ นรางวัลที/ทาง TripAdvisor หนึง/ ในผู้ให้ บริ การข้ อมูลและเป็ น
สือ/ กลางด้ านการท่องเทีย/ วที/ใหญ่ทสี/ ดุ ในโลกได้ มอบให้ แก่โรงแรม ร้ านอาหาร หรื อสถานที/ท่องเที/ยวที/ได้
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จํานวนโหวตในรอบปี ที/ผ่านมาจากผู้ใช้ เป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนขันตํ/าที/กําหนด และคะแนนความพึง
พอใจที/ได้ จากการโหวตโดยผู้ใช้ เว็บไซต์อยู่ในระดับที/ดมี าก กล่าวคือได้ คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 4
จากคะแนนเต็ม 5 โดยในปี พ.ศ. 2555 มีโรงแรมจากทัว/ โลกที/อยู่บนเว็บไซต์เพียงร้ อยละ 10 ที/ได้ รับ
รางวัลนีทังนี TripAdvisor มีจํานวนผู้เยี/ยมชมเว็บไซต์ที/มี IP Address ไม่ซํากัน (Unique Visitors) ต่อ
เดือนมากกว่า 60 ล้ านผู้เยี/ยมชม ซึ/งถือเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ด้านการท่องเที/ยวที/ใหญ่ที/สดุ แห่ง
หนึง/ ของโลก
(ค)

เป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินทีมีฐานลูกค้ ากว้ างขวาง
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชันประหยัดที/ม่งุ เน้ นการทําตลาดในกลุ่ม
ลูกค้ าระดับกลางซึ/งเป็ นตลาดขนาดใหญ่ (เมื/อเทียบกับระดับบน หรื อระดับหรู หรา) โดยฐานลูกค้ า
นักท่องเที/ยวต่างชาติทมี/ ีการเติบโตสูงสุดในขณะนีเป็ นกลุม่ ชนชันกลาง (โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ที/เป็ นตลาดสําคัญของประเทศไทย) และกลุม่ นักท่องเที/ยวชาวไทยที/สว่ นใหญ่เลือกเข้ าพักในโรงแรม
ระดับกลาง หรือชันประหยัดมากกว่าโรงแรมระดับบน การลงทุนในโรงแรมทังสองจึงเป็ นการเจาะกลุ่ม
ลูกค้ าที/มจี ํานวนมากและมีศกั ยภาพในการเติบโต และในขณะเดียวกันมีความเสี/ยงต่อความผันผวนต่อ
สภาพเศรษฐกิจที/น้อยกว่าโรงแรมระดับอื/นๆ

(ง)

ทรั พ ย์ สินที กองทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั 6งแรกมีก ารบริ หารในมาตรฐานสากลและอยู่ ภ ายใต้
แบรนด์ โรงแรมทีมีชือเสียง
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา จะดําเนินงานภายใต้ แบรนด์ไอบิสซึ/งเป็ นแบรนด์โรงแรม
ชันประหยัด ของแอคคอร์ โดยแอคคอร์ เ ป็ นหนึ/ง ในบริ ษั ทรั บจ้ า งบริ หารโรงแรมชันนํา ของโลกซึ/ง มี
ประสบการณ์ในการดําเนินงานมากว่า 45 ปี โดย ณ วันที/ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 แอคคอร์ บริหาร
โรงแรมทั/วทุกมุมโลกใน 92 ประเทศ กว่า 3,500 โรงแรม ทังโรงแรมระดับบน ระดับกลาง และชัน
ประหยัด
แบรนด์ไอบิสถือเป็ นหนึ/งในแบรนด์สําหรับโรงแรมชันประหยัดที/เป็ นที/ร้ ูจักและได้ รับความไว้ วางใจจาก
นักท่องเที/ยวทัว/ โลกและเป็ นแบรนด์ทโี/ ดดเด่นทีส/ ดุ ของกลุม่ แอคคอร์ ดังจะเห็นได้ จากรางวัลต่างๆ ทีไ/ ด้ รับ
เช่น Best Budget Hotel Brand ปี พ.ศ. 2555 จาก TTG ซึ/งเป็ นหนังสือพิมพ์ที/เสนอข้ อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรมท่องเที/ยวระดับโลก มอบให้ แก่กลุม่ โรงแรมที/ได้ รับคะแนนโหวตสูงสุดจากกลุม่ ผู้อ่านซึง/ เป็ นผู้
มี บทบาทสํา คัญ ในอุต สาหกรรมเช่ น บริ ษัท ทัว ร์ แ ละที/ ปรึ ก ษาด้ า นการท่ อ งเที/ย ว ฯลฯ โดยปั จ จุบัน
แอคคอร์ บริหารโรงแรมภายใต้ แบรนด์ไอบิสเป็ นจํานวนกว่า 1,000 โรงแรมทัว/ โลก
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ดังนัน บริ ษัทจัด การมัน/ ใจว่า โรงแรมทัง 2 แห่ง ภายใต้ แบรนด์ไอบิสจะสามารถดํา เนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ผ่า นเครื อข่ายการตลาด การประชาสัมพันธ์ และระบบการจองห้ องพักในระดับสากลที/
เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าทัว/ โลก และผ่านการให้ บริการอื/นๆ ที/เป็ นที/ยอมรับอย่างดีในกลุม่ ลูกค้ าเป้ าหมายทังใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานและคุณภาพในการบริ การที/ลกู ค้ าจะได้ รับจากโรงแรมภายใต้
แบรนด์ไอบิสจะเป็ นจุดขายสําคัญที/ทาํ ให้ ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมีความโดดเด่นและ
ได้ เปรียบอย่างชัดเจนเมื/อเทียบกับโรงแรมชันประหยัดทัว/ ไปในประเทศไทย
(จ)

เป็ นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมชัน6 ประหยัดทีมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตสูง
อุตสาหกรรมการท่องเที/ ยวของประเทศไทยมีแนวโน้ มการเติ บโตที/ดี จากปั จจัยสนับสนุนต่างๆ เช่ น การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ/งประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย โดย
นักท่องเที/ยวจากทังสามประเทศนีเป็ นกลุ่มนักท่องเที/ยวใหม่ที/สําคัญต่อประเทศไทยดังจะเห็นได้ จากอัตรา
การเติบโตของจํานวนนักท่องเที/ยวที/เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554 อยู่ใน
ระดับที/สงู มาก โดยอยู่ที/ร้อยละ 34 ร้ อยละ 30 และร้ อยละ 68 ตามลําดับ และมีแนวโน้ มที/จะขยายตัวมากขึน
ในอนาคตนอกจากการเพิ/มขึนของนักท่องเที/ยวต่างชาติแล้ วนักท่องเที/ยวไทยมีแนวโน้ มเดินทางท่องเที/ยว
ภายในประเทศมากขึนซึ/งเป็ นผลจากส่งเสริ มการท่องเที/ยวในประเทศจากรัฐบาลอย่างจริ งจังในช่วงหลายปี ที/
ผ่านมา โดยนักท่องเที/ยวไทยส่วนใหญ่จะเลือกพักในโรงแรมชันประหยัด หรื อระดับกลางมากกว่าโรงแรม
ระดับบนซึง/ สภาวะดังกล่าวเป็ นปั จจัยสนับสนุนที/สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรก เนื/องจากโรงแรมทังสองตังอยูใ่ นแหล่งท่องเที/ยวยอดนิยมของนักท่องเที/ยวกลุ่มนี อีกทัง ยังเป็ น
โรงแรมชันประหยัด ซึง/ เป็ นที/ต้องการของนักท่องเทีย/ วจากประเทศเศรษฐกิจใหม่ที/มีการใช้ จ่ายต่อหัวค่อนข้ าง
จํากัด และนักท่องเที/ยวไทย

(ฉ)

ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง6 แรกมีการกระจายความเสียงทีเหมาะสม
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนจะเข้ าลงทุนครังแรกประกอบด้ วยโครงการมากกว่า 1 โครงการตามหลักการกระจาย
ความเสีย/ งซึ/งจะสามารถช่วยลดความเสี/ยงจากปั จจัยเชิงลบที/อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผลตอบแทนที/กองทุนรวมจะได้ รับจากการลงทุนในทรั พย์ สินใดทรัพย์สินหนึ/งจากกรณีที/ทรั พย์สินใด
ทรัพย์สนิ หนึง/ เกิดความเสียหายขึนจากเหตุการณ์ที/ไม่อาจคาดหมายได้ ซึง/ อาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึง/ ตามทีป/ ระมาณการไว้
ดัง นัน การลงทุน ในสองโครงการที/ มี ทํา เลแตกต่ า งกัน จึ งช่ ว ยลดความเสี/ย งจากการพึ/งพิง ผลการ
ดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึ/งเป็ นสําคัญ นอกจากนี การที/โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรม
ไอบิส พัทยาตังอยู่ในทําเลที/ต่างกันส่งผลให้ กลุม่ ลูกค้ ามีความแตกต่างกันด้ วย ตัวอย่างเช่น โรงแรมไอบิส
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พัทยา ที/อยู่ใกล้ กรุงเทพมหานคร จะมีสดั ส่วนลูกค้ าชาวไทยมากกว่าโรงแรมไอบิส ป่ าตอง โดยสัดส่วน
ของสัญชาติของผู้เข้ าพัก 5 อันดับแรกตามสัดส่วนรายได้ ค่าห้ องพักของปี พ.ศ. 2555 ของโรงแรมไอบิส
พัทยา จะมาจากประเทศ 1. รัสเซีย 2. ไทย 3. อินเดีย 4. ฮ่ องกง และ 5. อาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
ตามลํา ดับ ขณะที/โรงแรมไอบิส ป่ าตองมีสัด ส่ว นของสัญชาติของผู้เข้ า พัก 5 อันดับแรกตามสัด ส่วน
รายได้ ค่าห้ องพัก ของปี พ.ศ. 2555 จะมาจากประเทศ 1. รั สเซีย 2. อาหรั บเอมิเรตส์ (UAE) 3.
ออสเตรเลีย 4. เกาหลี และ 5. ไทย ตามลําดับ
แผนภาพแสดงสัดส่ วนรายได้ ค่าห้ องพักตามประเทศของลูกค้ าในปี พ.ศ. 2555 (ร้ อยละของ
โรงแรมนัน6 ๆ)
30

(ร้อยละชองโรงแรมนันๆ)
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รัสเซีย

อาหรับ ออสเตรเลีย เกาหลี
เอมิเรตส์
(UAE)
ไอบิส ป•าตอง

จีน

ไทย

อินเดีย

ฮ่องกง

อื/นๆ

ไอบิส พัทยา

ทีมา: ERAWAN

ในขณะเดียวกัน การที/ทงสองโรงแรมตั
ั
งอยู่ในจังหวัดทีม/ ีฤดูการท่องเที/ยวที/ไม่เหมือนกัน (จังหวัดภูเก็ตจะ
เผชิญกับมรสุมในช่วงระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนตุลาคม เนื/องจากมีทตี/ งอยู
ั ่ภาคใต้ ฝั/งทะเลอันดามัน
ในขณะที/เมืองพัทยาจะได้ รับผลกระทบจากลมมรสุมที/ไม่ค่อยรุนแรงนักเมื/อเทียบกับจังหวัดภูเก็ต) จะ
ช่วยลดปั ญหาการชะลอตัวของจํานวนนักท่องเที/ยวที/เกิดขึนจากสภาวะอากาศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ/ง
ซึ/งส่งผลให้ รายได้ ของกองทุนรวมมีความผันผวนน้ อยลงเมื/อเทียบกับการลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สนิ
หนึง/ เพียงแห่งเดียว
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(ช)

มีการลดความเสียงของผลตอบแทนผ่ านค่ าเช่ าคงทีและการรับประกันรายได้ ขัน6 ตํา
จากโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าคงที/จากบริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า (นอกจากกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ) ซึ/งค่าเช่าคงที/ดงั กล่าว
จะช่วยให้ กองทุนรวมมีรายได้ ที/แน่น อนและสมํ/า เสมอ (ดูรายละเอียดเกี/ ยวกับค่าเช่า คงที/ เพิ/มเติมใน
หัวข้ อ 6.2 ซึง/ บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะต้ องชําระให้ แก่กองทุนรวม)
อีกทัง ในช่ว ง 4 ปี แรกตังแต่วันที/กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรั พย์ สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
ERAWAN ตกลงที/จะรับประกันรายได้ คา่ เช่าขันตํ/าทีก/ องทุนรวมจะได้ รับจากบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ นท์ จํากัด (ดูรายละเอียดเพิ/มเติมในหัวข้ อ 7 การรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าจากผู้รับประกันรายได้
ของกองทุนรวม) ซึง/ กระบวนการรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าดังกล่าวเป็ นการเพิ/มความแน่นอนในการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แม้ ว่าผลประกอบการที/แท้ จริ งของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกอาจไม่เป็ นไปตามทีค/ าดหวังไว้

(ซ)

เพิมโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยเพิมเติมผ่ านการจําหน่ ายทรัพย์ สิน
นอกเหนือไปจากผลตอบแทนจากการลงทุนที/ผ้ ถู ือหน่วยจะได้ รับในรูปแบบของเงินปั นผลที/เกิดขึนจากค่า
เช่าที/กองทุนรวมได้ รับจากการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้ แก่บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด แล้ ว
กองทุนรวมมีนโยบายที/จะสร้ างผลตอบแทนเพิ/มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านการจําหน่ายทรัพย์สนิ ที/
กองทุนรวมลงทุน
โดยนอกเหนือไปจากการพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สนิ ในกรณีที/กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการได้ รับข้ อเสนอ
ที/นา่ พอใจจากบุคคลอืน/ แล้ ว กองทุนรวมมีนโยบายในการเปิ ดให้ บคุ คลภายนอกทําการประมูลทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวมในทุกๆ รอบ 5 ปี นบั จากวันที/กองทุนรวมได้ ทําการลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน ครั งแรก และในการประมูลแต่ละครั งจะทํา การกํ า หนดผลตอบแทนขันตํ/าที/ก องทุนรวมจะไม่
จําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกไปหากผลตอบแทนที/จะได้ จากการประมูลตํ/ากว่าผลตอบแทนขันตํ/าที/
กําหนดขึน (ดูรายละเอียดเพิ/มเติมในหัวข้ อ 6.3 การประมูลทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก)
ทังนี เนื/ องจากทรั พย์ สินที/ก องทุนรวมจะเข้ า ลงทุนครั งแรกรวมถึง กรรมสิทธิW ใ นที/ ดิน ในทํา เลที/ดี ของ
ชายหาดพัทยาและชายหาดป่ าตอง โอกาสที/มูลค่า ที/ดินดังกล่า วและมูลค่า โดยรวมของทรั พย์ สินที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกจะเพิม/ ขึนในอนาคตภายใต้ สถานการณ์ปกตินนมี
ั อยู่คอ่ นข้ างสูง ซึง/ กลไก
ในการประมูล ทรั พ ย์ สิน ที/ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะช่ ว ยสร้ างโอกาสให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ในการได้ รั บ
ผลตอบแทนเพิ/มเติม โดยที/กองทุนรวมจะทําการแจกจ่ายผลกําไรที/ได้ รับจากการประมูลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนภายใต้ เงื/อนไขทีก/ ําหนดไว้ ในโครงการและตามข้ อกําหนดของกฎหมายที/เกี/ยวข้ อง
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(ฌ)

กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิมเติม
บริ ษัทจัดการมีค วามประสงค์ ที/จ ะให้ มลู ค่า ทรั พย์ สินสุทธิ กองทุนรวมเติบโตขึนอย่างต่อเนื/องโดยการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทโรงแรมอื/นเพิ/มเติมหลังจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนจะเข้ าลงทุนครังแรก
เสร็จสิน ซึง/ การเติบโตดังกล่าวจะมีผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาวเนือ/ งจากขนาดของกองทุนรวมที/
ใหญ่ขนจะส่
ึ
งผลให้ การซือขายหน่วยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคล่องมากขึน และในขณะเดียวกันการที/
กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินเพิ/มเติมจะเป็ นการช่ว ยกระจายความเสี/ยงให้ กับผู้ถือหน่ว ยลงทุนของ
กองทุนรวมไปในตัว
อีกทัง กองทุนรวมได้ รับสิทธิ จาก ERAWAN ในการลงทุนในโรงแรมเครื อไอบิสที/ตงอยู
ั ่ในประเทศไทยที/
ERAWAN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิW หรื อเป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองทังในปั จจุบันและทังในอนาคต ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ตังแต่วนั ทีม/ ีการจดทะเบียนจัดตังกองทุนรวม
โดย ณ ปั จจุบนั โรงแรมไอบิสที/ ERAWAN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิWหรือมีสิทธิครอบครองที/นอกเหนือจาก
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมีอยู่ทงสิ
ั น 7 แห่ง ซึ/งทังหมดอยู่ในทําเลที/มีศกั ยภาพในแหล่ง
ท่องเทีย/ วต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สมุย และหัวหิน โดยมีจํานวนห้ องรวมกว่า 1,500 ห้ อง

9. กองทุนรวมนีม6 ีการประกันภัยอย่ างไร
กรมธรรม์ประกันภัยทีส/ าํ คัญเกี/ยวกับทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ซึ/งปั จจุบัน ERAWAN เป็ นผู้เอาประกันมี
รายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี
(ก)

การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risks Insurance)
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง– บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพือ/ ประกันความ
เสี/ยงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 292,000,000 บาท ซึ/งคุ้มครองทรัพย์สินประเภท สิ/งปลูกสร้ าง อาคาร งานระบบ
สาธารณูปโภคทีเ/ กี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ (ทังนี ไม่รวม
ค่าทีด/ ิน) ระยะเวลาคุ้มครองเริ/ มตังแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย ERAWAN
และบริ ษัทที/เ กี/ ย วข้ อง เป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชํา ระค่าเบียประกันภัย ในกรณี ที/เกิ ด ความสูญเสีย ต่อ
ทรัพย์สนิ ที/เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์
โรงแรมไอบิส พัทยา – บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพื/อประกันความ
เสี/ยงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 255,000,000 บาท ซึง/ คุ้มครองทรัพย์สินประเภท สิ/งปลูกสร้ าง อาคาร งานระบบ
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สาธารณูปโภคทีเ/ กี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ (ทังนี ไม่รวม
ค่าทีด/ ิน) ระยะเวลาคุ้มครองเริ/ มตังแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย ERAWAN
และบริ ษัทที/เ กี/ ย วข้ อง เป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชํา ระค่าเบียประกันภัย ในกรณี ที/เกิ ดความสูญเสีย ต่อ
ทรัพย์สนิ ที/เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์
(ข)

การประกันภัยความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง– บริษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความบาดเจ็บร่ างกาย
และเสีย หายต่อทรั พย์ สินของบุค คลภายนอกในวงเงินไม่เกิ น 31,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตังแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี ERAWAN และ
บริ ษั ทที/ เ กี/ ย วข้ อ ง เป็ นผู้เ อาประกัน ภัย และเป็ นผู้ชํ า ระค่า เบียประกันภัย ในกรณี ที/ เ กิด ความสูญ เสีย ต่ อ
บุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กับบุคคลภายนอกตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์
ทังนี บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า วงเงินดังกล่า วมีความเหมาะสมเนื/องจากเป็ นวงเงินที/น่า จะเพีย งพอต่อการ
คุ้มครองความบาดเจ็บและเสียหายทีอ/ าจจะเกิดขึนต่อบุคคลภายนอก
โรงแรมไอบิส พัทยา– บริ ษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความบาดเจ็บร่ างกาย
และเสีย หายต่อทรั พย์ สินของบุค คลภายนอกในวงเงินไม่เกิ น 31,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครองเริ/ มตังแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี ERAWAN และ
บริ ษั ทที/ เ กี/ ย วข้ อ ง เป็ นผู้เ อาประกัน ภัย และเป็ นผู้ชํ า ระค่า เบียประกันภัย ในกรณี ที/ เ กิด ความสูญ เสีย ต่ อ
บุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กับบุคคลภายนอกตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์
ทังนี บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า วงเงินดังกล่า วมีความเหมาะสมเนื/องจากเป็ นวงเงินที/น่า จะเพีย งพอต่อการ
คุ้มครองความบาดเจ็บและเสียหายทีอ/ าจจะเกิดขึนต่อบุคคลภายนอก

(ค)

การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง – บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพื/อชดเชยความ
เสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีที/เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินที/เอาประกันใน
วงเงิน 212,100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตังแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โดย ERAWAN และบริ ษัทที/เกี/ยวข้ อง เป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชําระค่าเบียประกันภัย โดยผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี บริษัทจัดการมีความเห็น
ว่าการชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื/องจากหากเกิด
ความเสียหายแก่โรงแรมทังหมดระยะเวลาในการก่อสร้ างโรงแรมใหม่ทงหมดไม่
ั
นา่ จะเกิน 24 เดือน
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โรงแรมไอบิส พัทยา – บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพื/อชดเชยความ
เสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีที/เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินที/เอาประกันใน
วงเงิน 156,090,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตังแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โดย ERAWAN และบริ ษัทที/เกี/ยวข้ อง เป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชําระค่าเบียประกันภัย โดยผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี บริษัทจัดการมีความเห็น
ว่าการชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื/องจากหากเกิด
ความเสียหายแก่โรงแรมทังหมดระยะเวลาในการก่อสร้ างโรงแรมใหม่ทงหมดไม่
ั
นา่ จะเกิน 24 เดือน
(ง)

การประกันภัยการก่ อการร้ าย (Terrorism Insurance)
ERAWAN ได้ จดั ให้ มกี ารทําประกันภัยคุ้มครองภัยที/เกิดจากการก่อการร้ ายตามเงื/อนไขที/ระบุในกรมธรรม์ของทุก
ทรัพย์สนิ โดยมีบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกัน เพื/อคุ้มครองอสังหาริ มทรัพย์ทกุ แห่งที/อยู่
ภายใต้ การดําเนินการของ ERAWAN ซึ/งครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียรายได้ กรณีธุรกิจ
หยุดชะงักเมื/อทรัพย์สนิ เสียหายจากภัยดังกล่าว ทังนีได้ กําหนดวงเงินชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรื อ
ความเสียหายทังหมดต่อครังและต่อปี ไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตังแต่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ถึงวันที/ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

10. ผลกระทบต่ อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็ นอย่ างไร ในกรณีทีเป็ นการเช่ าช่ วงอสังหาริมทรั พย์
หรือการเช่ าในอาคาร โรงเรือน หรือสิงปลูกสร้ างทีผู้ให้ เช่ ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิKตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และหากต่ อมาผู้มีกรรมสิทธิKตามโฉนดทีดินหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ บอกเลิก
ไม่มี

11. รายชือหรื อลักษณะของเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุน
รวมจะลงทุน และหรื อกลุ่ม บุคคลเดียวกัน ทีจะได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนและสัดส่ วน
เท่ าใด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ERAWAN ซึง/ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิWในทีด/ ินพร้ อมอาคารสิ/งปลูกสร้ าง งานระบบ
สาธารณูปโภคทีเ/ กี/ยวข้ องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมไอบิส ป่ า
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ตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกินหนึ/งในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

12. กองทุนรวมนีม6 ีข้อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมและข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนอย่ างไร
ข้ อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม
มีข้อจํากัดโดยเป็ นไปตามทีส/ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี ในกรณีที/
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลีย/ นแปลง เพิ/มเติม ประกาศ
กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื/นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
12.1 บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดีย วกันใดถือหน่ว ยลงทุน ได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี
(1)

(2)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้ แก่บคุ คลใด
บุคคลหนึง/ ดังต่อไปนี
(ก)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชีพ หรื อกองทุนรวมเพื/อ
ผู้ลงทุนทัว/ ไป

(ข)

นิตบิ คุ คลที/จดั ตังขึนตามกฎหมายไทยซึง/ ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

(ค)

บุคคลอื/นใดที/ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื/อมีเหตุจําเป็ นและสมควร

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ/งรับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญารับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที/รับไว้ ในส่วนที/เกิน 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที/บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
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12.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
12.3 ในการพิจารณาความเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันตามข้ อ 12.1 และข้ อ 12.2 ให้ เป็ นไปตามประกาศที/ สน. 25/2552
12.4 ภายใต้ บังคับข้ อ 12.5 และข้ อ 12.6 ในกรณีที/ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุค คล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
บริษัทจัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื/องใดๆ บริษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันนันในส่วนทีเ/ กินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(4)

แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที/บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

ในกรณีที/ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับบุคคล
อื/น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที/แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที/
ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวม สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวม
12.5 ในกรณีทบี/ คุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่าย
ได้ แล้วทังหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 12.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว
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(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื/องใดๆ บริษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันนันในส่วนทีเ/ กินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด รวมในจํานวนเสียง
ในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนที/เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(4)

แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที/เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

12.6 ในกรณีทบี/ คุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้
แล้ วทังหมดเป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ในช่วงระยะเวลา
ที/บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที/รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วนั ที/รับหน่วยลงทุน
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื/ องใดๆ ให้ บริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้ เฉพาะ
ในส่วนที/ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้วทังหมด

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน

12.7 ในกรณี ที/ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุน รวมว่ า ผู้ที/ เ คยเป็ นเจ้ าของหรื อ ผู้โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่ว ย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ 12.4
โดยอนุโลม
12.8 บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้
แล้ ว ทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุนของกองทุน รวมที/มีก ารลงทุนในอสัง หาริ มทรั พย์ใ นลัก ษณะ
ดังต่อไปนี
(1)

มีการลงทุนเพือ/ ให้ ได้ มาซึง/ สิทธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดนิ หรือ
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(2)

มีการลงทุนเพือ/ ให้ ได้ มาซึง/ กรรมสิทธิWในอาคารชุด ทังนี เมื/อคํานวณพืนที/ห้องชุดที/กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับ
พืนที/ห้องชุดที/ถือกรรมสิทธิW โดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49
ของพืนที/ห้องชุดทังหมดในอาคารชุดนัน

ดังนัน กองทุนรวมนีมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที/จะมี
ผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว
12.9 เพื/ อประโยชน์ สงู สุด ของการบริ ห ารจัด การกองทุนรวม การเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมหรื อการรั บ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจ ของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที/จะรับหรื อปฏิเสธที/จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลทีบ/ ริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที/จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั รวมถึงแต่ไม่จํ ากัด เพีย ง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที/มีถิ/นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง/ จัดให้ มีขนและดํ
ึ
าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

13. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่ว ยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที/เพิ/มขึน
จากการเพิม/ ขึนของราคาเสนอซือ หรือเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที/มีการนําหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทังกลุ่มบุคคลเดียวกัน
กับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิที/จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที/
ระบุไว้ ในโครงการนีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที/ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ น
แต่เป็ นกรณีที/เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

14. กองทุนรวมนีม6 ีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูลงทุนอย่ างไร
ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการอาจมีการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ตามที/บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความ
จําเป็ นและสมควร
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(1) ในกรณีที/กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่ าร้ อยละ 90 ของกํ า ไรสุทธิ ที/ ไม่รวมกํ าไรที/ ยังไม่ เกิ ดขึนจากการประเมิ นค่า หรื อการสอบทานการประเมินค่ า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนนั
(2) ในกรณีที/กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาก
กําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ/มขึนในรอบระยะเวลาบัญชีที/มีการจ่ายเงินปั นผล
นัน
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วนั สินรอบระยะเวลาบัญชีที/มกี ารจ่ายเงินปั นผลนัน
โดยกรณี ที/บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื/อนไขเพิ/มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที/จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ/ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10
บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครังนันและให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดสินปี บญ
ั ชี
สําหรับหลักเกณฑ์ ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที/ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที/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/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
เงือนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
(1)

ในกรณีทปี/ รากฏข้ อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คล
หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้วทังหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่วยลงทุนที/มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที/อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน โดยจะ
ใช้ วิธีการเฉลีย/ ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการ
คํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที/มสี ทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด) ทังนี ในกรณีที/มีเงินปั นผลที/ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
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หน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนันรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที/กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื/นของกองทุนรวมโดยไม่
นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงาน
อื/นใดที/เกี/ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง/ การ หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น
(2)

ในกรณีทบี/ คุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 12.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ บุคคลหรื อกลุ่มบุค คลเดีย วกันนันในส่ว นที/เกินกว่า ร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่วยลงทุนที/มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที/อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน โดยจะ
ใช้ วิธีการเฉลีย/ ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการ
คํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที/มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน
ร้ อ ยละ 50 ของจํา นวนหน่ว ยลงทุนที/จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว ทังหมด) ทังนี ในกรณีที/มีเงินปั นผลที/ไม่อาจแจกจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดย
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรับทราบและยินยอมให้ ดาํ เนินการแล้ ว และในระหว่างที/กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื/นของกองทุนรวม
โดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
หน่วยงานอืน/ ใดทีเ/ กี/ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง/ การ หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอืน/

(3)

ในกรณีทบี/ คุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดเป็ นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที/บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที/
รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกินหนึ/งปี นับแต่วนั ที/รับหน่วยลงทุนโดย
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน

(4)

ในกรณี ที/ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวมว่ า ผู้ที/ เ คยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โ อนสิ ทธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ (1) โดย
อนุโลม

(5)

บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
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1.

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

2.

ปิ ดประกาศไว้ ในที/เปิ ดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ที/
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

3.

ส่ งหนั งสื อ แจ้ งผู้ ถื อ หน่ ว ยที/ มี ชื/ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ย ณ วั น ปิ ดสมุด ทะเบี ย น และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ หรือแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

(6)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง/ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื/อและที/อยู่ทปี/ รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(7)

ในกรณี ที/ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรั บเงินปั นผลจํ านวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นํ าเงินปั นผลจํ านวนดังกล่าวไปใช้ เพื/อการอื/ นใดนอกจากเพื/ อ
ประโยชน์ของกองทุนรวม

15. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว/ ไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ/งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย อัตรา
แลกเปลีย/ นเงินตรา ราคาเครื/องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื/น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินของผู้เช่าและผู้
รับประกันรายได้ ซึง/ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

16. การลงทุนในกองทุนรวมนีก6 บั กองทุนรวมอืนทีมิใช่ กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ มีความเสียงแตกต่ างกัน
อย่ างไร
การที/กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิก ารเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ/ากว่าร้ อยละ 75
ของมูลค่า ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมภายใต้ ข้อกํ า หนดของกฎเกณฑ์ ที/เ กี/ย วข้ อง ทํา ให้ ก ารลงทุนกระจุก ตัว อยู่ใน
อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที/กองทุนรวมประเภทอื/นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
ส่งผลให้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีการกระจายความเสีย/ งน้ อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื/น
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17. บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ผู้ จั ด การกองทุ น รวม ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สนิ ทีปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์ กับเจ้ าของ หรื อผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ทีกองทุน
รวมจะลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
ไม่มีบคุ คลใดที/กล่าวถึงข้ างต้ นมีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ หรือผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ที/
กองทุนรวมลงทุน
ทังนี บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้เช่าจะดําเนินการแต่งตังให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริหารทรัพย์สนิ

18. กองทุนรวมนีก6 าํ หนดนโยบายการกู้ยืมเงินไว้ อย่ างไร
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี ไม่วา่ จะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม และ
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

เป็ นการกู้ยืมเงินเพือ/ ดําเนินการดังต่อไปนี
(ก)

ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าให้ อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้ อมที/จะใช้ หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิม/ เติมบนที/ดนิ ที/มอี ยู่แล้ วซึ/งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที/กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า
เพื/อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม/ เติม

(2)

เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี ในกรณีที/เป็ นการกู้ยืมเงินเพื/อปรับปรุ ง
อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมมีกรรมสิทธิW และ/หรือสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพือ/ ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ/มเติม
บนที/ดินที/มีอยู่แล้ วที/กองทุนรวมมีกรรมสิทธิW และ/หรื อสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องคํานึงถึง
กําหนดเวลาเช่าทีเ/ หลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย และ

(3)

จํานวนเงินที/ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมและใน กรณีที/ต่อมาภายหลังจํานวน
เงินที/ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ/มเติม บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
จะคงอัตราส่วนการกู้ยมื เงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ/มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อย
กว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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เงื/อนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื/อป้องกันความเสีย/ ง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี/ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรืออัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ที/เกิดขึนจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทัง
จํานวนหรือบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบียกับคู่สญ
ั ญาที/เป็ นธนาคารพาณิชย์เพื/อ
ป้องกันความเสีย/ งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบีย

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

หน้ า 56

ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องวิธีการลงทุนในหน่ วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน และ
บุคคลอืนทีเกียวข้ องกับกองทุนรวม
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
1

วิธีการขอรั บหนั งสือชีช6 วน ใบจองซือ6 หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน
1.1

วิธีการขอรับหนังสือชีช6 วน ใบจองซือ6 หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซือทัว/ ไป
ผู้จองซือทัว/ ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชีชวนการเสนอขายหน่วย
ลงทุน และชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน ได้ ทบี/ ริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั
จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตังแต่วนั ที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวันและเวลาทํา
การของบริ ษัทจัด การ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจํ าหน่า ยและผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ
ผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษสามารถติดต่อขอรั บหนังสือชีชวนส่ว นสรุปข้ อมูลสําคัญ
หนังสือชีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน ได้ ที/บริษัทจัดการ ผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่วนั ที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัท
จัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

1.2

วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือทัว/ ไป ซึง/ รวมถึงผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ ที/ประสงค์จะจองซือหน่วย
ลงทุนแบบผู้จองซือทัว/ ไป
ตังแต่วนั ที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที/ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2556
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ทกี/ องทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
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ตังแต่วนั ที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
2

วิธีการจองซือ6 หน่ วยลงทุน
2.1

การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ6 หน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือทัว/ ไป
ผู้จองซือทัว/ ไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซือหน่วยลงทุนที/ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ทกี/ องทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เ ช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่ า หรื อผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ทุกรายจะต้ องชําระค่า
จองซือหน่วยลงทุนที/ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย

2.2

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั ง6 แรก บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ จู องซือ6 ตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี 6
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือทั/วไปเป็ นจํ านวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ หรือเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ตาม
รายละเอียดด้ านล่าง

(ข)

ในกรณีทผี/ ้ จู องซือพิเศษหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว/ ไปและผู้จองซือ
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ประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที/เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน และ
(ค)

(4)

ในกรณีทเี/ จ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว/ ไปและผู้จอง
ซือประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที/เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทั/วไป ผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือ
พิเศษหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ในกรณีทผี/ ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนจองซือหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที/กําหนดใน
(1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที/เหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ตามลําดับ
(ก)

ผู้จองซือพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิ การเช่ า หรื อผู้ที/ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทังเจ้ าของที/ดินที/กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิ เหนือพืนดิน หรื อ
เจ้ าของทรัพย์สนิ ที/เกี/ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

ในกรณีทกี/ ลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ/ง (4) (ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้
ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง/ (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
วิธีการจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี
สําหรับผู้จองซือทัว/ ไป
(1)

ผู้จองซือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือหน่วยลงทุนได้ ที/ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ ตามวัน เวลา ที/ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 โดย
จะต้ องจองซือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ/า 4,000 หน่วย และเพิ/มเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ
1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที/จะจองซือ ทังนีหากผู้จองซือทําการจองซือมากกว่า
1 รายการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิW นํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว รวมถึงไม่สามารถ
ใช้ ชื/อร่ วมในการจองซือหน่วยลงทุนได้
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(2)

ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มตามจํานวนที/จองซือในวันจองซือให้ แก่
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจํ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดย
จะต้ องชําระทีร/ าคา 10.40 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนีกับบริ ษัทจัดการไม่ได้ พร้ อมทังกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน

(3)

ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที/มีถิ/ นฐานอยู่ในต่ างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื/ องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษีตา่ งๆ ที/เกี/ยวเนื/องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง

สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ให้ ผ้ ูจองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิ การเช่ า หรื อผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซือหน่วยลงทุนผ่านผู้
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนําส่งชุดเอกสารจองซือที/ผ้ จู องซือประเภทกองทุน หรื อผู้จอง
ซือพิเศษ หรือเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ทกี/ องทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื/อเพื/อแสดงความประสงค์ ที/จะจองซือหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเพื/อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ โดยผู้จองซือประเภท
กองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุน
รวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้ องชําระเงินค่าจองซือที/ราคา 10.40 บาทต่อ
หน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีกําหนดการต่อไป หากผู้
จองซื อประเภทกองทุนและผู้จองซื อพิเศษ และเจ้ า ของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิ ทธิ การเช่ า หรื อผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือมากกว่า 1
รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธินํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว
ในกรณีผ้ จู องซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางอื/น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ทกี/ ําหนดในข้ อ 7
ในการจองซื อผู้จองซื อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ ในชุดเอกสารจองซื อหน่ วยลงทุน เพื/ อให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทุนที/ได้ รับการจัดสรรจากการจองซือหน่วยลงทุนตามวิธีการที/กําหนดไว้ วิธีใดวิธีหนึ/ง
ดังนี
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(1)

ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยระบุชื/อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที/ระบุใน
ข้ อ 8

(2)

ฝากหน่วยลงทุนไว้ ที/บริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ที/ผ้ จู องซือมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์ ซึ/งจะ
นําหน่วยลงทุนทีไ/ ด้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื/อเข้ าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือนัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธการจองซือหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน
ในกรณีที/บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผู่ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื/อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต่องแจ้ งให้ ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
3

การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ6 หน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี
สําหรับผู้จองซือทัว/ ไป
(1)

ผู้จองซือหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนทีจ/ องซือในวันที/จองซือ โดยชําระเป็ นเงินสด
เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสัง/ หักบัญชีธนาคาร (รับเฉพาะเงินโอน
หรื อคําสั/งหักบัญชี จากบัญชี ที/เปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ ละราย) หรื อวิธีอื/นใดที/บริ ษัท
จัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนได้ ทผี/ ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนีผู้จองซือจะต้ องลงวันที/ที/จองซือและขีดคร่ อมเฉพาะสัง/
จ่ายบัญชี เงินฝากตามที/ผ้ ูรับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื/อการนี โดยระบุชื/ อ ที/อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จองซือลงบน
ด้ านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพื/อความสะดวกในการติดต่อและเพื/อผลประโยชน์ของ
ผู้จองซือหน่วยลงทุน
กรณีที/จองซือด้ วยวิธีอื/นที/มิใช่เงินสด ผู้จองซือจะต้ องลงวันที/ให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง
แรกจะสินสุดลง (ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556)
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ทังนี รายละเอียดวิธีการรับ ชํา ระเงินที/ผ้ ูรับประกันการจัดจํ า หน่า ยหน่วยลงทุน ผู้จัดจํา หน่า ย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกันบ้ าง ขอให้ ผ้ จู องซือทัว/ ไปปฏิบตั ิ
ตามเงื/อนไขที/ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหนายหรือผู้สนับสนุนการขายแต่ละรายจะ
กําหนด
(2)

หลังจากที/ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ รับ
ชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

ในกรณีที/ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ซึ/งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในวันที/จองซือ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซือหน่วยลงทุนทําการจองซือหน่วยลงทุนใน
วันทําการที/สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีทวี/ นั ทําการที/สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั นวันและ/หรื อเวลาที/ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแล้ ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือรายนัน
ในกรณีที/เช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซือ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือรายนัน

(4)

ผู้จองซือหน่ว ยลงทุนที/ได้ ทําการจองซือหน่ว ยลงทุน และได้ ชํ าระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับอนุมตั จิ ากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จะนําเงินที/
ได้ รับจากการจองซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากทีผ/ ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เปิ ดไว้ เพื/อการชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน

สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้ สทิ ธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้ จองซื อประเภทกองทุ น และผู้ จองซื อพิ เ ศษ และเจ้ าของ ผู้ ให้ เช่ า ผู้โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้ องจองซือหน่วยลงทุนผ่านผู้
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และชําระค่าจองซือตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที/กําหนดหรือแจ้ งโดย
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
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4

เงือนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
4.1

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการ
จัดตังและจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที/จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง/ ภายใน 7
วันนับแต่วนั ที/ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวมนันสินสุดลงใน
วันทีแ/ จ้ งให้ สาํ นักงานทราบ

4.2

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรื อบางส่วน ในกรณี
ใดกรณีหนึง/ ดังต่อไปนี
(1)

กรณีที/บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน
3 ของจํานวนหน่ว ยลงทุนที/จํา หน่า ยได้ แล้ ว ทังหมด เว้ นแต่เ ป็ นกรณี ที/ได้ รับยกเว้ นตามที/
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

กรณีที/เ จ้ าของ ผู้ให้ เ ช่า ผู้โ อนสิทธิ การเช่ า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ ม ทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(3)

กรณีที/ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่า ยได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมที/มีก ารลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีส/ าํ นักงานประกาศกําหนด

(4)

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที/บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริง หรือไม่ครบถ้ วน

(5)

กรณีบริษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

(6)

ในกรณี ที/มีเหตุไ ม่พึงประสงค์ จ นทํา ให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที/กองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที/คาดหมาย เช่น การเจรจาใน
การซืออสังหาริมทรัพย์บางรายการที/กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิด

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
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เหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ น
เหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อ ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ น
ต้ น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตังกองทุนรวม
โดยบริ ษัทจัด การอาจดํา เนินการระงับการจองซือบางส่วน หรื อทังหมด และ/หรื อระงับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทังหมด แล้ วแต่กรณี

5

(7)

เพื/อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะรับหรื อปฏิเสธที/จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้
โดยบุคคลที/บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที/จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับ
ลงทะเบีย นการโอนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุนรวมให้ นัน รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย ง พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที/มถี ิ/นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
กองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ/งจัดให้ มีขนและดํ
ึ
าเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา

(8)

บริ ษัทจัด การอาจขอสงวนสิทธิ ที/จ ะปฏิเสธการจองซือหน่ว ยลงทุนในบางกรณี ตามที/บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร เช่ น ในกรณีที/บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อกรณีที/การจองซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม
หรื อก่อให้ เ กิ ดผลเสียหายแก่ก องทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี เพื/อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวม ผู้ถือหน่ว ยลงทุน และชื/อเสีย งหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเป็ นหลัก

การคืนเงินค่ าจองซือ6 หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้ เงื/อนไขที/
กําหนดดังต่อไปนี
5.1

กรณี ที/ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซือ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื อ
บางส่วน โดยไม่มดี อกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
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5.2

กรณีที/บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่างใด
อย่างหนึง/ ดังต่อไปนี โดยไม่มดี อกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 7.1 (3) (ข) และ (ค)

(2)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซือได้ ไม่ถึง 250 ราย

(3)

จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มมี ลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท

(4)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที/กําหนดในข้ อ 7

(5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราทีก/ ําหนดในข้ อ 7

(6)

มูลค่ า หน่ว ยลงทุน ที/จํ า หน่ า ยได้ ไม่ เ พีย งพอที/ จ ะลงทุนในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์หรื อสิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ตามที/ระบุไว้ ในโครงการ

5.3

กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง/ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยุติ
โครงการหลังจากการสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อกรณี อื/นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้ องยุติ
โครงการ โดยไม่มดี อกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ

5.4

กรณีที/บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจัดการกองทุนรวม และได้ ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนก่อน
สินสุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนเต็ มจํ า นวน โดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที/ยตุ ิการขายหน่วย
ลงทุ น นั น ทั งนี การอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั งและจั ด การกองทุ น รวมนั นสิ นสุด ลงในวั นที/ แ จ้ งให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต โดยไม่มดี อกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนที/จองซือผ่านผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยการโอนเงินหรือชําระ
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง/ จ่ายในนามผู้จองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนประเภทผู้จองซือทัว/ ไปภายใน
14 วัน นับแต่วนั สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที/การอนุมตั ิให้
จัดตังและจัดการกองทุนรวมสินสุดลงตามข้ อ 5.2 ข้ อ 5.3 และข้ อ 5.4 ทังนี หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 5.1
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะนําดอกเบียและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที/เกิดขึนจากเงินที/ได้ รับจากการจองซือหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
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หากผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่สามารถ
คืนเงินค่าจองซือ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื/องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะชําระดอกเบียร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันทีค/ รบกําหนดเวลานันจนถึงวันที/ชําระเงินคืนค่าจองซือ

6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที/จองซือหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ผู้จองซือหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งให้ ผ้ รู ับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี (เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ น
กรณีๆ) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื/นๆ เพิ/มเติมตามทีเ/ ห็นสมควร
6.1

กรณีบุคคลธรรมดา
(1)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว
(กรณีบคุ คลทีไ/ ม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที/เอกสารแสดงตนข้ างต้ น ไม่ได้
ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือที/อยู่ของผู้จองซือ)

(2)

เฉพาะกรณีที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
ส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้ เปิ ดไว้ กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี สําเนา
statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
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6.2

กรณีคณะบุคคล
(1)

สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุคคล

(2)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในชุดเอกสาร
จองซือหน่วยลงทุน ในกรณี ที/ประสงค์ จะจองซือแยกต่างหากจากการจองซือในชื/ อของบุคคล
ธรรมดา)

(3)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม

(4)

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

(5)

เฉพาะกรณีที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
ส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้ เปิ ดไว้ กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ

6.3

(ก)

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
สําเนา statement ต้ องลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused)

(ข)

กองทุนส่วนบุคคลและ/หรื อคณะบุคคลที/จองซือโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดย
ไม่ได้ ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที/ใช้ หมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซือในใบจองซือทุกใบเป็ น
1 รายการเพื/อใช้ ในการจัดสรร

กรณีนิตบิ ุคคล
(1)

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท
อายุไม่เกิน 3 เดือน

(2)

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที/ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท หรือลงทุนในหลักทรัพย์นีได้
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(3)

สําเนาบัญชีรายชื/อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน

(4)

หนังสือมอบอํานาจหรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท

(5)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํา นาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนาม และโดยหนึ/งในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(6)

เฉพาะกรณี ที/ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนประสงค์จะรั บเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่ว ย
ลงทุนส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม

(7)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีนติ ิบคุ คล

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
สําเนา statement ต้ องลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused)
6.4

กรณีนิตบิ ุคคลทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง6 ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1)

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล ซึ/งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที/นิติบุคคลนัน
ตังอยู่ หรือโดยเจ้ าหน้ าที/ของนิติบคุ คลนันก็ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลดังกล่าวต้ อง
ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี/ยวกับชื/อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื/อผูกพัน
นิตบิ คุ คล และเงื/อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื/อ ทีต/ งสํ
ั านักงานใหญ่

(2)

หนังสือมอบอํานาจที/นติ ิบคุ คลต่างประเทศนัน มอบอํานาจให้ custodian หรือสําเนา

(3)

หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
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(4)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มอี ํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตามจํานวน
ผู้มอี ํานาจลงนาม และโดยหนึง/ ในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบอํานาจกระทํา
การแทน

(5)

เฉพาะกรณีที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
ส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้ เปิ ดไว้ กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
สําเนา statement ต้ องลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื/อโดยเจ้ าหน้ าที/ Notary Public และ
รับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารที/มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที/จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที/
ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี และ/หรื อตามประกาศ คํ าสั/ง ระเบียบต่ างๆ ที/ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที/ได้ มีอยู่ในปั จจุบันและที/จะได้ แก้ ไข
เพิ/มเติมในภายหน้ า

-

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสาร หรื อขอเอกสารเพิ/มเติมหรื อ
ทดแทน ซึ/งเป็ นข้ อปฏิ บัติ ตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบี ยบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้
รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี
เพื/อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

7 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในข้ อนี
ทังนี ในกรณีที/สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตาม
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กฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย/ นแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี/ ะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน นอกจากนัน ในกรณีที/บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครังนี
อาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี/ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซือและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที/ระบุไว้ ในโครงการตามความเหมาะสม ทังนี เพื/อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครังนี
ประสบความสําเร็จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในข้ อนี บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือที/จองซือและได้ ชําระเงิน
ค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีจ/ องซือแล้ ว ในกรณีทจี/ ํานวนเงินค่าจองซือที/ระบุในใบจองซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับ
จํานวนเงินที/บริ ษัทจัดการได้ รับชําระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจองซือที/ได้ รับชําระเป็ น
เกณฑ์
7.1

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื/อนไขดังต่อไปนี
(1)
(2)
(3)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 ของหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี
(ก)
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ข้ างล่างนี
(ข)
ในกรณีที/ผ้ จู องซือพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัท จัด การจะเสนอขายและจัด สรรหน่ว ยลงทุนในส่ว นของผู้จ องซือทั/ว ไปและผู้จ องซื อ
ประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที/
เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน และ
(ค)
ในกรณีที/เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัท จัด การจะเสนอขายและจัด สรรหน่ว ยลงทุนในส่ว นของผู้จ องซือทั/ว ไปและผู้จ องซื อ
ประเภทกองทุน ให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุน
ที/เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว/ ไป ผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตาม (ข)
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ทังนี ผู้จองซือพิเศษและผู้จองซือประเภทกองทุนอาจไม่ได้ รับจัดสรร หรือไม่ได้ รับการจัดสรรเต็ม จํานวน
ถ้ าสัดส่วนการจองซือของผู้จองซือพิเศษและ/หรื อผู้จองซือประเภทกองทุนได้ ถกู จัดสรรเต็มตามเกณฑ์ที/
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4)

ในกรณีทผี/ ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนจองซือหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที/กําหนดใน (1)
และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที/เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี ตามลําดับ
(ก)
ผู้จองซือพิเศษ
(ข)
เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทังเจ้ าของที/ดินที/กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ เก็บกินหรื อสิทธิ เหนือพืนดิน หรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ที/เกี/ยวกับสิทธิดงั กล่าว
(ค)
ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรือผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย
ในกรณีทกี/ ลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง/ (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้ ถือ
ว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง/ (4)(ก) และ (ข) ด้ วย

บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ทังนี ผู้จองซือ6 พิเศษ และผู้จองซือ6 ประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะกรณีที/บคุ คลดังกล่าวได้ จองซือหน่วยลงทุน
ในช่วงเวลาทําการเสนอขาย ตามวิธีการเสนอขายและวิธีการชําระเงินจองซือหน่วยลงทุนตามที/กําหนดสําหรับผู้
จองซือพิเศษและผู้จองซือประเภทกองทุนเท่านัน หากทําการจองซือหน่วยลงทุนต่างจากที/กําหนดดังกล่าวให้ ถือ
เป็ น “ผู้จองซือทัว/ ไป”
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซือทัว/ ไป และผู้จองซือประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ จู องซือทั/วไป บริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอขาย
หน่ว ยลงทุนอย่า งกว้ า งขวางเพื/อให้ มีก ารกระจายข้ อมูลเกี/ย วกับการเสนอขายหน่ว ยลงทุนต่อประชาชนอย่า ง
แพร่หลาย ในกรณีที/มีบคุ คลใดจองซือหน่วยลงทุนในส่วนที/เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปเพื/อนําไปขาย
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

หน้ า 71

ต่อ หรือเป็ นการซือขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื/อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะ
จัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง/ และข้ อ 7.2(1) โดยอนุโลม
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด และจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที/ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ 7.2(2)(ข) และ (ค)
ทังนี ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื/อนไขดังต่อไปนี
การจัดสรรรอบแรก
(ก)

ในกรณีทจี/ ํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือทัว/ ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปทุกรายตามจํานวนที/จอง
ซือ

(ข)

ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ ูจองซือทั/วไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด และจํานวนผู้จองซือทัว/ ไปมีจํานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิที/จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไป โดยในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซือขันตํ/าของผู้จองซือ โดยใช้ จํานวนค่าจอง
ซือขันตํ/าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทั/วไปทุกราย และในรอบต่อๆ ไปจะจัดสรร
หน่วยลงทุนที/เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปข้ างต้ นที/ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนที/
จองซือ โดยจะใช้ ค่าตํ/าสุดของมูลค่าจองซือคงเหลือที/ยังไม่ได้ รับการจัดสรรจากรอบที/แล้ ว เป็ นฐานใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื/อยๆ จนกว่าจะ
ครบตามจํานวนหน่วยลงทุนที/เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว/ ไปทุกราย บริ ษัทจัดการจะพิจ ารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีส่มุ
รายชื/อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือตามทีบ/ ริษัทจัดการจะเห็นสมควร

โดยหากผู้จองซือทําการจองซือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะนํามารวมและทํา
การจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน
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ทังนี
1.

2.

3.

4.

ในกรณีทจี/ ํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือทัว/ ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และจํานวน
หน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือ
ประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที/จองซือ
ในกรณีทจี/ ํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือทัว/ ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่จํานวน
หน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ ว ทังหมด บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทั/วไปทุกรายตาม
จํานวนที/จองซือ และสงวนสิทธิWที/จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือประเภทกองทุนตามสัดส่วนของ
จํานวนที/จองซือ ซึ/งเมื/อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที/จองซือและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปจะมีจํานวน
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือทั/วไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด และจํานวนผู้จองซือทัว/ ไปมีจํานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซือประเภทกองทุนตามสัดส่วน
จํานวนที/จองซือเป็ นจํ านวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จํ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด โดยจะ
ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปตามหลักเกณฑ์และเงื/อนไขของข้ อ (ข)
ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ ูจองซือทัว/ ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด และจํานวนผู้จองซือทัว/ ไปมีจํานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที/เหลือจากการจองซือของผู้จอง
ซือประเภทกองทุนซึง/ จองซือไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปพร้ อมกัน ทังนี บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่ว ยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว/ ไปตามหลักเกณฑ์ และเงื/อนไขของข้ อ (ข)
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนในสอง
กรณีดงั กล่าวในย่อหน้ านี จะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

อย่างไรก็ดี ในกรณีที/มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กับผู้จองซือพิเศษ และ/
หรือเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนจะลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
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ตามข้ อ 7.1(3)(ก) ให้ บริ ษัทจัดการมีดลุ พินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที/เหลือให้ แก่ผ้ จู องซือทั/วไปจนครบจํานวนก่อน
จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือประเภทกองทุน(ถ้ ามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื/นใดที/บริษัทจัดการเห็นสมควร
ในกรณีทบี/ ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื/อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือชื/อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที/
จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากที/นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้
จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน โดยบริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
และจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี)ให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั ที/ผ้ ถู ือหน่วยได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน
และ/หรื อดําเนินการอื/นใดตามความประสงค์ของลูกค้ าที/ระบุในชุดเอกสารการจองซือแล้ ว แต่กรณี หรื อบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย/ นแปลง เพิ/มเติม แก้ ไข รูปแบบ ระยะเวลาและ/หรื อเนือหาของเอกสารการรับรอง
สิทธิตามทีบ/ ริษัทจัดการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
7.2

ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็ นไปตามที/สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ทังนี ในกรณี ที/สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
หน่วยงานอืน/ ใดทีม/ ีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย/ นแปลง เพิม/ เติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อน
ผันเป็ นอย่างอื/น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซือทัว/ ไป บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี
1.1

บริษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี
1.1.1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง/ ดังต่อไปนี
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชีพ
หรือกองทุนรวมเพื/อผู้ลงทุนทัว/ ไป
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(ข) นิตบิ คุ คลที/จดั ตังขึนตามกฎหมายไทยซึง/ ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด
เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื/นใดที/ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื/อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
1.1.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ/งรับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนที/รับไว้ ในส่วนที/เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที/นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรร
หน่วยลงทุนของผู้จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

1.2

บริษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

1.3

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีม/ ีการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี
(ก)

มีการลงทุนเพือ/ ให้ ได้ มาซึง/ สิทธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดนิ หรือ

(ข)

มีการลงทุนเพื/อให้ ได้ มาซึ/งกรรมสิทธิW ในอาคารชุด ทังนี เมื/อคํานวณพืนที/ห้อ งชุดที/
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพืนทีห/ ้ องชุดที/ถือกรรมสิทธิWโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคาร
เดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพืนที/ห้องชุดทังหมดในอาคาร
ชุดนัน
ในการนี บริษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื/อทําหน้ าที/ควบคุมการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่า งด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ/ง ภายหลัง จากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดข้ างต้ น ทังนี
ขันตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขนตอนมากกว่
ั
าผู้ลงทุนไทย ซึ/ง
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที/เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทัง
ดําเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที/จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนที/เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีก/ ําหนดด้ วย
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นอกจากนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื/ อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ/ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ให้ แก่ น ายหน้ า ค้ า หลัก ทรั พย์ ทราบก่ อนมี ก ารนํา หน่ว ยลงทุน ของกองทุนรวมจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื/อให้ นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื/องดังกล่าว
(2)

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซือพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ตามที/ได้ มีการระบุชื/อหรื อลักษณะของผู้ที/จะได้ รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ เว้ น
แต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)

(ข)

ในกรณีที/ผ้ จู องซือพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทั/วไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที/เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน

(ค)

ในกรณี ที/เจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิ การเช่ า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภท
กองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของ
ผู้จองซือทัว/ ไปที/เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว/ ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือ
พิเศษตาม (ข)

ในกรณีทอี/ สังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพืนดิน บริ ษัทจัดการจะนํา
หลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง/ มาใช้ บงั คับกับเจ้ าของที/ดินหรื อทรัพย์สินที/เกี/ยวกับสิทธิ
ดังกล่าวด้ วย
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8. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
8.1

รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที/ผ้ จู องซือได้ ระบุในเอกสารการจองซือว่าจะเลือก
รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง/ ดังต่อไปนี

8.2

1.

ใบหน่วยลงทุน

2.

ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

3.

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

4.

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

เงื/อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื/อผู้จองซือหน่วยลงทุนที/ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถื อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที/ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ ถือ
เป็ นหลักฐานที/ถกู ต้ องเกี/ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนที/มีรายการตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูจองซือที/แสดงความจํานงขอรับใบหน่วย
ลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีทมี/ ีการเพิ/มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนที/มีรายการตามหลักเกณฑ์ ที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีแ/ สดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนเพิ/มเงินทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที/มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที/ตราไว้ ของหน่วย
ลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ทังนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที/กําหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลีย/ นแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ ตามความประสงค์ เพื/อเป็ นหลักฐานการยืนยันการถือ
หน่วย การทํารายการซือหรือขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน และ/
หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี/ยนแก้ ไข หรื อเพิ/มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื/อนไขของเอกสิทธิ
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ ขอบเขตตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณีที/นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื/อผู้จองซือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียนอาจ
พิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรูปแบบหนึง/ ให้ กับผู้จองซือหน่วยลงทุนเพื/อเป็ นหลักฐานการ
ยืนยันการถื อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ ตามผู้จองซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ฯ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ า
บัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน ซึ/งเปิ ดไว้ กับบริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้ าหรื อ
ตามที/ผ้ จู องซือแจ้ งไว้ ในใบจองซือหน่วยลงทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ และเงื/อนไขที/บริษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที/ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซือขาย
หลักทรัพย์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน เพื/อการซือขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนํา
หน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซือผ่านนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือนําหน่วยลงทุนฝากเข้ า
บัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที/ได้ รับการแต่งตังจากบริ ษัทจัดการเพื/อผู้จองซือนันที/มีอยู่กบั บริษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามทีผ/ ้ จู องซือแจ้ งไว้ ในใบจองซือหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่ง
มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที/ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการเดิม

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

หน้ า 78

9. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าหน่ วยลงทุน
สําหรับราคาซือ6 ขายหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซือขายหน่วยลงทุนได้ จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th
สําหรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน และมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามได้ จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th และ Website
ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com

10. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรียนได้ โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ โทร.0-29491500 หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000

11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรี ยบร้ อย
แล้ ว บริษัทจัดการจะดําเนินการยืน/ คําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื/อขอให้ พจิ ารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื/อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทําการซือ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซือ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้
โดยปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื/อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

เลขที/ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บูรณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 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. ว่าด้ วยคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ต่อไป

13. บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สนิ
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

ในการประเมินค่าทรั พย์สินที/กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังบริ ษัทประเมินค่าทรั พย์สิน ซึ/งเป็ นบริ ษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินที/อยู่ในบัญชีรายชื/อที/ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื/อทําการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที/กองทุนจะลงทุน
อนึง/ บริษัทจัดการจะแต่งตังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที/อยู่ในบัญชีรายชื/อที/ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื/อทําหน้ าที/เป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครังต่อไป โดยบริ ษัท
จั ดการจะไม่ แต่งตังบริ ษั ทประเมิ นค่ าทรั พย์ สินรายใดรายหนึ/ งให้ ทํ าการประเมิ นค่ าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง
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14. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ /ผู้บริหารทรัพย์ สนิ
14.1 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ไม่มี

14.2 ผู้บริหารทรัพย์ สนิ
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้เช่าจะดําเนินการแต่งตังให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริ หารทรัพย์สิน โดย
แอคคอร์ เป็ นบริ ษัทมหาชนที/จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักที/ประเทศฝรั/งเศส โดย ณ วันที/ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 บริษัทมีมลู ค่าทางตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 5,720 ล้ านยูโร หรื อ ประมาณ 227,346 ล้ านบาท (ข้ อมูล
จาก Bloomberg)
ธุรกิจหลักของกลุ่มแอคคอร์ คือ การพัฒนา ลงทุน และรั บจ้ างบริ หารโรงแรม รวมถึงการให้ สิทธิ ในการบริ หาร
โรงแรม (ธุรกิจประเภทแฟรนไชส์) โดยจากประสบการณ์ที/สะสมมากว่า 45 ปี ทําให้ แอคคอร์ เป็ นหนึ/งในบริ ษัท
รับจ้ างบริ หารโรงแรมชันนําของโลก ซึ/ง ณ วันที/ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 แอคคอร์ บริ หารโรงแรมกว่า 3,500
โรงแรมหรื อมากกว่า 440,000 ห้ อง ใน 92 ประเทศ มีพนักงานมากกว่า 160,000 คน และมีผ้ ถู ือบัตรสมาชิก
จํานวนถึง 9.4 ล้ านคน (ข้ อมูลจาก www.accor.com)
แอคคอร์ มกี ารบริหารจัดการโรงแรมภายใต้ แบรนด์ตา่ ง ๆ ตามระดับของโรงแรมซึง/ ได้ แก่ ระดับประหยัด (ภายใต้ แบ
รนด์ไอบิส และเอดาจิโอ) ระดับกลาง (ภายใต้ แบรนด์โนโวเทล และเมอร์ เคียว) ระดับบน (ภายใต้ แบรนด์พลู แมน
และเอ็ม แกลลอรี/) และระดับหรูหรา (ภายใต้ แบรนด์โซฟิ เทล) โดยเมื/อเทียบกับแบรนด์ของโรงแรมอืน/ ๆ ภายใต้ การ
บริหารของแอคคอร์ แบรนด์ไอบิสมีจํานวนโรงแรมทัว/ โลกมากที/สดุ กว่า 1,000 โรงแรมใน 55 ประเทศ (ข้ อมูลจาก
www.accor.com)
โดยแอคคอร์ มีประสบการณ์ในการบริ หารโรงแรมในประเทศไทยเป็ นเวลายาวนาน และในปั จจุบนั แอคคอร์ เป็ น
ผู้บริ หารโรงแรมทังหมดจํานวน 56 แห่ง (ข้ อมูล ณ วันที/ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) ในหลายทําเลที/เป็ นแหล่ง
ท่องเที/ยวสําคัญของประเทศไทย และมีการบริหารแบรนด์ของโรงแรมที/หลากหลายตามความเหมาะสมของตลาด
และตามความต้ องการของลูกค้ า
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15. ทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ทีปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจําหน่ าย
ชื/อ

:

ที/อยู่

:

โทรศัพท์

:

สํานักงานใหญ่ เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
2. และสาขาต่างๆ ทัว/ ประเทศ
3. หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
ชัน 9 โซน B สํานักงานใหญ่ เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
1.

ผู้จดั จําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู้จัดจํ าหน่ายซึ/งเป็ นนิติบุคคลที/ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ประเภทการจัดจํ าหน่าย
หลักทรัพย์เพื/อทําหน้ าที/เป็ นผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ/มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั งผู้ 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 ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื/ อ ทํ า หน้ าที/ เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิ ดเผย
ของบริษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

16. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื/อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
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ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน 3 เลขที/ 1060 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
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 งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17. ผู้สอบบัญชี
ชื/อ

:

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที/ 4098

ที/อยู่

:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

0-2677-2000

โทรสาร

:

0-2677-2222

หรื อบุคคลอื/นที/ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื/อเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
และที/ ได้ มีการแก้ ไขเพิ/ มเติม รวมทังกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อกฎหมายอื/นใดที/ เกี/ ยวข้ องโดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

หน้ า 83

ความเสียงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมมีค วามเสี/ยง ผู้ลงทุนควรพิจ ารณารายละเอียดที/ระบุไว้ ในโครงการฉบับนีอย่า ง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง/ ปั จจัยความเสี/ยงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนีก่อนตัดสินใจในการซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนีแสดงถึงปั จจัยความเสีย/ งที/มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสีย/ งทีป/ รากฏในโครงการฉบับนีแล้ วยังอาจมีปัจจัยความเสี/ยงอื/นๆ ซึ/งกองทุนรวมไม่
อาจทราบได้ ในขณะนีหรือเป็ นความเสีย/ งที/กองทุนรวมพิจารณาในขณะนีว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสีย/ งดังกล่าวอาจเป็ น
ปั จจัยความเสี/ยงที/มีนยั สํา คัญต่อไปในอนาคต ความเสี/ยงทังหลายที/ปรากฏในโครงการฉบับนีและความเสี/ยงที/อาจมีขึนใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คําอธิ บายเกี/ยวกับแนวทางการบริ หารเพื/อลดความเสี/ยง มาตรการในการป้องกันความเสี/ยง และ/หรื อ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี/ยงข้ อใดข้ อหนึ/งไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการในการ
ป้องกันความเสี/ยงตามที/กําหนดไว้ ได้ ทังหมดหรื อบางส่วนและไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสีย/ งต่างๆ ตามที/ระบุในโครงการ
ฉบับนีจะลดลงหรื อทําให้ หมดไป ทังนี เนื/องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสีย/ งยังขึนอยู่กับปั จจัย
หลายประการที/อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม
ข้ อความในลักษณะทีเ/ ป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที/ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี
เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื/อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ” “ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี/ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลีย/ นแปลงของกฎหมายทีเ/ กี/ยวข้ อง
ในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของ
บริ ษัทจัดการกองทุน ที/ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลใดๆ มิได้ เป็ นการรับรองความ
ถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการรั บรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิได้ เป็ นการ
รับประกันและ/หรือรับรองว่าผลการดําเนินงานจริงทีจ/ ะเกิดขึนในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี
ผลการดําเนินงานที/เกิดขึนจริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนีทีอ/ ้ างถึงหรือเกี/ยวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที/รวบรวมมาจากข้ อมูลที/มีการ
เปิ ดเผยหรื อจากสิ/งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื/นๆ โดยที/ก องทุนรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนื/องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที/จะ
ได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน นอกจากนัน ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดตํ/าลง
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หรือสูงขึน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน ผู้ที/ประสงค์จะซือหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที/ปรึกษาที/เกี/ยวข้ อง
เพื/อขอคําปรึกษาเกี/ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสียงจากสัญญา
ในการลงทุนและบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม บริ ษั ท จัด การจะเข้ า ทํา สัญ ญาซื อขายทรั พ ย์ สิ น ที/ มี ทั ง
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์สญ
ั ญาให้ เช่าที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาตกลงกระทําการ และ/หรือ สัญญา
ต่าง ๆ ที/เกี/ยวเนื/องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเพื/อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพื/อให้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุแห่งการ
เลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี แม้ กองทุนรวมจะมีสทิ ธิที/จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย ตลอดจนเรี ยกค่า
ขาดประโยชน์และเรี ยกร้ องเพื/อให้ ได้ มาซึ/งทรัพย์สินตามที/กองทุนรวมชํ าระราคาไปแล้ วก็ ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่
สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้ อกําหนดในสัญญา หรือคู่สญ
ั ญาอาจปฏิเสธไม่ชําระค่าเสียหาย
ตามที/กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื/ องดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้ องต่อ
ศาลที/เกี/ยวข้ อง ซึ/งการดําเนินการดังกล่า ว บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการ
ดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินทีก/ องทุนรวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากนี ผลแห่ง
คดีขึนอยู่กับดุล พินิจของศาลที/เ กี/ย วข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุน รวมอาจไม่
สามารถบังคับให้ เ ป็ นไปตามคําพิพากษาของศาลได้ ผู้ถื อหน่วยลงทุนจึงมีค วามเสี/ย งที/จ ะไม่ได้ รับ ผลตอบแทนตาม
จํานวนหรือภายในระยะเวลาที/คาดการณ์ไว้
2) ความเสียงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี/ยงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกเนื/องจากแม้ ว่ากองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมตามข้ อกําหนดของกฎหมายที/เกี/ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัย
ที/ค้ มุ ครองความเสี/ยงบางประเภทที/อาจเกิดขึนได้ เช่นความสูญเสียจากสงคราม (หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหา
ประกันภัยแต่อตั ราเบียประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที/กองทุนรวมอาจได้ รับ) หรื อกองทุนรวมอาจไม่
สามารถใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามที/ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที/เกี/ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน หรื ออาจเกิดความ
ล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที/ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
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กองทุนรวมอาจมีความเสีย/ งจากความสูญเสียทางการเงิน เมื/อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทีก/ องทุนรวมอาจไม่ได้ รับการชดเชย
ความเสียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ/งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลตอบแทนทีผ/ ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ภายใต้ การประกันภัยในกรมธรรม์ต่างๆ
ตามแนวทางที/ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ 9 การประกันภัยของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
3) ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าของผู้เช่ า
ค่าเช่าที/กองทุนรวมจะได้ รับจากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ตามสัญญาเช่าจะเป็ นที/มาของรายได้ หลัก
เพียงแห่งเดียวของกองทุนรวม รายได้ ของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบโดยตรงหากบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้ น ท์ จํา กัด มีปั ญ หาทางการเงิน ซึ/ง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชํา ระค่า เช่า หรื อบริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์ จํากัด ไม่ชําระค่าเช่า หรื อบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ยอมยกเลิกสัญญาเช่า ก่อนกํา หนด
และกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดได้
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ จัดให้ มีการรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าเป็ นระยะเวลา 4 ปี เพื/อป้องกันผลกระทบดังกล่าว
อีกทังกองทุนรวมสามารถใช้ สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่าทีม/ ีอยู่กบั บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํา กัด ในกรณีที/
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ทําผิดสัญญาและสามารถนําทรั พย์สินที/กองทุนรวมเข้ า ลงทุนมาให้ ผ้ ูอื/นเช่า
หรื อขายทอดตลาดได้
นอกจากการรับประกันรายได้ ค่า เช่า ขันตํ/า กองทุนรวมมีมาตรการต่า งๆ ในการควบคุมการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึ/งเป็ นหน้ าที/ที/บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะต้ องปฏิบัติตามภายใต้
สัญ ญาเช่า ในฐานะผู้ เ ช่า เช่น บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ น ท์ จํ า กัด จะไม่ใ ห้ กู้ ห รื อ ให้ ส ิน เชื /อ ใดๆ แก่
บุคคลภายนอก เว้ น แต่เ ป็ นการให้ ก้ ูแ ก่ผ้ ูถือหุ้น หรื อกองทุนรวมที/จ ะไม่ก ระทบกับความสามารถในการชํา ระค่า เช่า
และบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะไม่เข้ าคําประกันบุคคลใดๆ เว้ นแต่ เป็ นการดําเนินการตามปกติวิสยั
ของธุรกิจ หรื อเมื/อได้ รับอนุญาตจากกองทุนรวม
4) ความเสียงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันรายได้ ค่าเช่ าขัน6 ตํา
ถึงแม้ ว่ากองทุนรวมจะได้ รับการประกันค่าเช่าขันตํา/ ตลอดระยะเวลา 4 ปี แรกของการลงทุน ตามรายละเอียดทีเ/ ปิ ดเผยใน
หัวข้ อ 7 การรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าจากผู้รับประกันรายได้ ของกองทุนรวม ERAWAN ซึง/ เป็ นผู้รับประกันรายได้ มิได้
จัดให้ มีหนังสือคําประกันของธนาคารพาณิชย์หรือหลักประกันอื/นที/เทียบเท่า ซึง/ ครอบคลุมตามจํานวนและระยะเวลาที/ผ้ ู
รับประกันรายได้ ได้ รับประกันไว้ ดังนัน กองทุนรวมอาจมีความเสี/ยงในกรณีที/ ERAWAN ประสบปั ญหาทางการเงินและ
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ไม่สามารถให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงินกับบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในการชําระค่าเช่าขันตํ/าที/ได้
รับประกันไว้ ให้ แก่กองทุนรวมได้
อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทจัดการได้ วิเคราะห์งบการเงินของ ERAWAN (รายละเอียดตามภาคผนวก) และมีความเห็นว่า
ผู้รับประกันค่าเช่าขันตํา/ มีฐานะทางการเงินที/มนั/ คงพอที/จะปฏิบตั ติ ามการประกันได้
5) ความเสียงเกียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผู้เช่าจะรับโอนหรือดําเนินกิจการเพื/อให้ ได้ รับใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพื/อใช้ ในการประกอบกิจการ
โรงแรม หากผู้เช่าไม่ได้ รับใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมหรือใบอนุญาตเปิ ดโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรื อไม่มีการต่ออายุ จะมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทําให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ทังนี อาจเป็ นผลให้ ผ้ เู ช่าไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหน้ าที/ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ากับกองทุนรวมได้
การที/ผ้ ูเช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหน้ าที/ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ากับกองทุนรวมได้ จะเป็ นเหตุเลิกสัญญา โดย
กองทุนรวมจะมีสิทธิที/จะเลิกสัญญาเช่าได้ และกองทุนรวมจะมีสิทธิ ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื/องจาก
การผิดสัญญา อนึง/ จนกว่ากองทุนรวมจะดําเนินการหาคู่สญ
ั ญารายใหม่แทนผู้เช่าและสามารถเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญา
รายใหม่ได้ สาํ เร็จ กระแสรายได้ ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึง/ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม
6) ความเสียงทีอาจเกิดขึน6 จากการกู้ยืมเงิน
ในกรณีทกี/ องทุนรวมได้ ดาํ เนินการให้ มกี ารกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดไว้ ในโครงการ กองทุนรวมอาจมีความเสีย/ ง
เกิดขึนจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื/องจากการเปลี/ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบียและความสามารถใน
การชําระหนีของคู่สญ
ั ญาที/เกี/ยวข้ องซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้ กองทุนรวมมีสภาพ
คล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี/ยงจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบียลดลง และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี กองทุนรวมจะใช้
ความพยายามในการดําเนินการใดๆเพื/อลดความเสีย/ งดังกล่าว เช่นการป้องกันความเสี/ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบีย หรื อการขอขยายระยะเวลาการชําระหนีเป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การดําเนินการใดๆดังกล่า ว กองทุนรวมจะ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ดี ความเสีย/ งดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานค่อนข้ างตํ/า เนือ/ งจากกองทุนรวมไม่สามารถกู้ยมื เงินได้
มากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
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7) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวมเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง6 แรก
และผู้เช่ าประกอบกิจการโรงแรม ทีอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินงานของกองทุนรวม
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที/ของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดใน
ฐานะผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และผู้ประกอบกิจการในการจัดการทรั พย์สินที/กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นยังอาจเกิดขึนได้ เนื/องจาก ERAWAN ซึ/งเดิม
ถือกรรมสิทธิW ในทรัพย์ สินที/ก องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก และเป็ นบริ ษัทแม่ของบริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์
จํากัด มีธุรกิจหลักคือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม โดย ณ วันที/ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2555 ERAWAN เป็ นเจ้ าของโรงแรม
ที/เปิ ดให้ บริการแล้ วจํานวน 16 โรงแรม และอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างหรื อตกแต่งเป็ นจํานวน 2 โรงแรม (รวมโรงแรมไอ
บิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา)
อย่างไรก็ตาม โรงแรมต่างๆ ที/ ERAWAN เป็ นเจ้ าของนันมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื/ องของทําเลที/ตงั ราคา การ
ให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง สิ/งอํานวยความสะดวก และขนาดของห้ องพัก ซึ/งล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญใน
การตัดสินใจเข้ าใช้ บริการของแขกผู้มาพัก ลูกค้ าจึงเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจที/จะเลือกเข้ าพักอาศัยในโรงแรมที/ตรงกับ
ความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก จึงทําให้ โอกาสที/จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลง
ตัวอย่างเช่น โรงแรมไอบิส พัทยา ซึง/ เป็ นทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกตังอยู่ใกล้ กับโรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์
พัทยา ที/เป็ นกรรมสิทธิWของ ERAWAN และไม่ได้ จําหน่ายให้ แก่กองทุนรวม ก็ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบแก่กองทุนรวม
อย่างมีนยั สําคัญ เนื/องจากโรงแรมไอบิส พัทยา เป็ นโรงแรมชันประหยัดที/มีค่าห้ องพักเฉลี/ยที/ตํ/ากว่าโรงแรมระดับกลาง
เช่น โรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์ พัทยา เป็ นอย่างมากในขณะเดียวกันหนึ/งในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกคือ
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง ซึ/งตังอยู่ในจังหวัด เดียวกันกับโรงแรมไอบิส กะตะ ที/เป็ นกรรมสิทธิW ของ ERAWAN และไม่ได้
จําหน่ายให้ แก่กองทุนรวม โดยแม้ ว่าทังสองโรงแรมจะเป็ นโรงแรมชันประหยัดภายใต้ แบรนด์ไอบิสที/มีมาตรฐานการ
ให้ บริ การเดียวกัน แต่โรงแรมทังสองแห่งตังอยู่คนละชายหาดที/ดึงดูดนักท่องเที/ยวต่างกัน โดยหาดป่ าตองจะมีความ
คึกคักมากกว่าหาดกะตะ ดังนัน กลุม่ ลูกค้ าของสองโรงแรมจึงแตกต่างกัน
ทังนี เนื/องจากธุรกิจหลักของ ERAWAN คือการพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ในอนาคต ERAWAN อาจพัฒนาโรงแรมชัน
ประหยัดและบริ หารจัดการเอง หรื อใช้ แบรนด์โรงแรมชันประหยัด อื/นซึ/งอาจก่อให้ เกิด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทุนรวมและ ERAWAN ดังนัน บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไม่
ขัดแย้ งหรือด้ อยกว่าผลประโยชน์ของ ERAWAN ในสถานการณ์ดงั กล่าว
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8) ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกองทุ น รวมกับ ผู้บ ริ ห ารโรงแรมทีอาจก่ อ ให้ เ กิด ผลกระทบต่ อการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม
บริ ษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะว่าจ้ างแอคคอร์ ให้ เป็ นผู้บริ หารโรงแรม โดยแอคคอร์ เองมีธุรกิจหลักในการ
บริหารโรงแรมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื/นที/อาจเป็ นคูแ่ ข่งทางตรงหรือทางอ้ อมของทรัพย์สนิ ทีก/ องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง
แรก ซึง/ ณ วันที/ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 แอคคอร์ เป็ นผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทยทังหมดจํานวน 56 โรงแรม (รวม
โรงแรมไอบิส ป่ าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา)
อย่างไรก็ดี โรงแรมที/แอคคอร์ รับจ้ างบริ หารนันมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื/ องของทําเลที/ตงั ราคา การให้ บริ การ
สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง สิง/ อํานวยความสะดวก และขนาดของห้ องพัก ซึง/ ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจ
เข้ าใช้ บริการของแขกผู้มาพัก ลูกค้ าจึงเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจทีจ/ ะเลือกเข้ าพักอาศัยในโรงแรมทีต/ รงกับความต้ องการ
ของตนเองเป็ นหลัก จึงทําให้ โอกาสที/จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลง
ทังนี เนื/องจากธุรกิจหลักของแอคคอร์ คือการรับจ้ างบริ หารโรงแรม ในอนาคตแอคคอร์ อาจรับจ้ างบริ หารโรงแรมไอบิสที/
มิได้ มี ERAWAN เป็ นเจ้ า ของกรรมสิทธิW และมีที/ตังอยู่ใกล้ เ คีย งกับทรั พย์ สินที/กองทุนรวมจะลงทุนครั งแรก ซึ/งอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและแอคคอร์ ดังนัน บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับประกันได้
ว่าผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไม่ขดั แย้ งหรือด้ อยกว่าผลประโยชน์ของแอคคอร์ ในสถานการณ์ดงั กล่าว
9) ความเสียงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดคํารั บ รองของ ERAWAN เกียวกับ สภาพอสังหาริ มทรั พย์ ที
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง6 แรก
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที/ก องทุนรวมเข้ า รับโอนกรรมสิทธิW ในทรั พย์ สินที/ก องทุนจะเข้ า ลงทุนครั งแรก ERAWAN จะ
รั บผิด ชอบต่อความเสีย หายและค่า ใช้ จ่ า ยที/เกิ ดขึนจริ ง อันเกิด จากการผิด คํ ารั บ รองของ ERAWAN เกี/ ยวกับสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นจํานวนไม่เกินกว่าร้ อยละ 2.5 ของราคาขายอสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่ง (ซึ/งเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน
23.90 ล้ านบาท และไม่เกิน 20.79 ล้ านบาท สําหรับโรงแรมไอบิส ป่ าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา) ภายหลังหักค่า
สินไหมทดแทนใดๆ ที/กองทุนรวมได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยแล้ ว ซึง/ เป็ นการจํากัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายบนทรัพย์สนิ ทีเ/ กิดจากการผิดคํารับรองเกี/ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมยังมีความเสี/ยงจากการ
ตรวจพบความเสีย หายเกี/ ยวกับ สภาพอสังหาริ มทรั พย์ ภายหลังการครบกํา หนดระยะเวลาที/ ERAWAN ตกลงจะ
รั บผิด ชอบได้ อย่า งไรก็ ดี จากการสํา รวจสภาพทรั พย์ สินที/ ก องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรกและการศึก ษารายงาน
ตรวจสอบสภาพอาคารประจําปี พ.ศ. 2554 ที/จัดทําโดยผู้ตรวจสอบที/ได้ รับอนุญาตจากกรมโยธาธิ การและผังเมือง
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าทรั พย์สินดังกล่าวมีความปลอดภัย มั/นคงแข็งแรงดังนัน วงเงินที/จ ะได้ รับจาก ERAWAN
น่าจะเพียงพอต่อความเสียหายที/อาจเกิดขึน
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ในขณะเดียวกัน บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะทําการเช่าทรัพย์สนิ ทีก/ องทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิWมาในครัง
แรกและมีหน้ าที/ชําระค่าเช่าให้ กับกองทุนรวม ดังนัน ผู้เช่าจึงมีหน้ าที/บํารุงดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ อยู่ใน
สภาพดีเพื/อให้ สามารถจัดหาผลประโยชน์และชําระค่าเช่า ให้ กับกองทุนรวมได้ นอกจากนี ในช่วง 4 ปี แรกตังแต่วันที/
กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สิน ERAWAN ตกลงที/จะรับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าที/กองทุนรวมจะได้ รับจากบริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ดังนัน หากมีความเสียหายหรื อมีค่า ใช้ จ่ายในการซ่อมแซมเกิดขึนต่อทรัพย์สินของ
กองทุนรวมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมจะยังคงได้ รับค่ารายได้ เช่าขันตํ/าตามการประกันรายได้
ทังนี การกําหนดความเสียหายอันเกิดจากผิดคํารับรองเอาไว้ ล่วงหน้ านันสามารถกระทําได้ ตามกฎหมาย และมีการ
ปฏิบตั ิโดยทัว/ ไปในการซือขายทรัพย์สนิ ดังเช่นกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี เฮ้ าส์ โฮเทล
แอนด์ เรซิเดนซ์ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ที/มีการกําหนดวงเงินสูงสุดที/ผ้ ขู าย
จะชดใช้ ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายที/เกิดขึนจริ งแก่ผ้ ซู ือในการแก้ ไขเยียวยาความเสียหายอันเนื/องมาจากการที/คํารับรอง
ของผู้ขายตามที/กําหนดในสัญญาไม่ถกู ต้ องหรือไม่เป็ นจริง
ความเสียงทีเกียวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สนิ
1) ความเสียงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหารโรงแรม
เมื/อระยะเวลาประกันรายได้ สินสุดลง ค่าเช่าที/กองทุนรวมจะได้ รับนันจะขึนอยู่กับผลการดําเนินงานของบริ ษัท เอราวัณ
โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึง/ สําหรับทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกนันบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัดจะ
ให้ แอคคอร์ เป็ นผู้บริหารทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยแอคคอร์ จะมีหน้ าที/ตา่ งๆ เกี/ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินที/กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังแรกตามทีบ/ ริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด จะมอบหมายให้ รวมถึงการร่ วมกําหนดนโยบายการ
ประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าวดังนัน การบริ หารจัดการทรัพย์สินของแอคคอร์ จะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการ
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึง/ มีผลกระทบต่อรายได้ ค่าเช่าของกองทุนรวม
นอกจากนีหากแอคคอร์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที/ผ้ ูบริ หารทรัพย์สินเนื/องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ/งบริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์ จํากัด อาจไม่สามารถแต่งตังบุคคลอื/นเพื/อทําหน้ าที/บริ หารทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกได้ ดี
เทียบเท่ากับการบริ หารจัดการของแอคคอร์ ซึ/งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะ
การเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
ทังนี กองทุนรวมสามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากับบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในกรณีที/บริ ษัท เอราวัณ โกรท
เมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นต้ นเหตุทําให้ สญ
ั ญาบริหารอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกกับแอคคอร์
สินสุดลงก่อนวันหมดอายุสญ
ั ญาบริหารอสังหาริมทรัพย์(และไม่สามารถแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลาที/กําหนด)
และสามารถเรียกร้ องค่าเสียหายจากบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ได้
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2) ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
กองทุนรวมมีความเสีย/ งในกรณีที/มีการเวนคืนทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ/งทําให้ กองทุนรวมไม่
อาจใช้ ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมลงทุนเพื/อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที/เกิ ดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับค่า ชดเชย
ดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที/กองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง/ อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที/ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที/ได้ ประมาณการไว้ ทงในส่
ั วนของเงินปั นผลและเงินลดทุน
ในส่วนของข้ อมูลเท่าทีม/ ีอยู่ ณ ปั จจุบนั ที/สามารถตรวจสอบได้ ในเบืองต้ นพบว่าที/ตงของทรั
ั
พย์สินของกองทุนที/จะลงทุน
ดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทังนีบริษัทจัดการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้
เนื/องจากการเวนคืนที/ดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการใช้ พืนที/ของรัฐบาลในเวลานัน
3) ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
ทรั พย์ สินที/ก องทุนรวมจะเข้ า ลงทุนมีค วามเสี/ย งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จ และการชะลอตัว ของระบบ
เศรษฐกิจ ทังในระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนีทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื/นๆ เช่น ปั จจัยทางการเมือง
การเปลีย/ นแปลงโครงสร้ างประชากร การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีเกิดความ
ไม่สงบในประเทศ เป็ นต้ น
4) ความเสียงจากการแข่ งขันทีสูงขึน6
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รั บผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การเพิ/มขึนของจํ า นวน
ผู้ประกอบการในตลาดที/จะส่งผลให้ อปุ ทานของตลาดเพิ/มขึน ทําให้ มกี ารแข่งขันสูงขึน
5) ความเสียงทีเกิดขึน6 เมือต้ องมีการปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแต่ละแห่งจะต้ องซ่อมแซมและปรับปรุ งให้ ปลอดภัย ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้ องกับ
ความพอใจของลูกค้ าอยู่เสมอ เพื/อดึงดูดให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนื/อง โดยปกติการปรับปรุง หรื อการซ่อมแซม
บํารุงรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานมากนัก ยกเว้ นในกรณีที/เป็ นการปรับปรุงซ่อมแซมครัง
ใหญ่ซงึ/ เป็ นการปรับปรุงเพื/อเปลีย/ นแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริ มทรัพย์ หรือเป็ นการเปลี/ยนแปลงงาน
ระบบที/สาํ คัญ ซึง/ จะดําเนินการตามระยะเวลาที/ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ หรื อผู้เช่าหรื อกองทุนรวมเห็นว่าเหมาะสม และซึ/งโดย
ปกติจะไม่มีการหยุดการดําเนินการของกิจการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนันๆ อย่างไรก็ดี การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
เป็ นส่วนๆ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวมในส่วนที/ถกู ปรับปรุง
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ทังนี ทีผ/ ่านมาทรัพย์สนิ ทีก/ องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมีการบํารุงรักษาสมํ/าเสมอเป็ นประจําทุกปี โดยโรงแรมไอบิส ป่ า
ตอง และโรงแรมไอบิส พัทยามีค่าใช้ จ่ายในการตกแต่งบํารุ งรักษาเฉลี/ยระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 อยู่ที/ 3.22
ล้ านบาท และ 2.90 ล้ านบาท ต่อปี ตามลําดับ ดังนัน ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกจึงได้ รับการดูแลและ
ปรั บปรุ ง เป็ นอย่า งดีและมีศัก ยภาพพร้ อมใช้ งาน และทางผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน มีน โยบายในการตังสํา รองค่า ใช้ จ่ า ยการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซือหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ
ในอัตราร้ อยละ 4 ของรายได้ ทงหมดจากการประกอบกิ
ั
จการโรงแรมในทุกๆ ปี จึงช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินการและ
ผลกระทบที/อาจเกิ ดขึนต่อการดํา เนินธุรกิ จ ของทังสองโรงแรมหากมีการปรับปรุ งซ่อมแซมครั งใหญ่ เนื/องจากมีก าร
บํารุงรักษาอย่างสมํ/าเสมอเป็ นประจําทุกปี
6) ความเสียงจากการลดลงของนักท่ องเทียว
การดําเนินกิจการของผู้เช่าและผู้บริ หารทรัพย์สินอาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ที/ลดความน่าสนใจ
ของประเทศไทยในฐานะสถานทีท/ ่องเที/ยวทังจากนักท่องเทีย/ วชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ/งในสายตาของ
นัก ท่องเที/ยวจากต่า งประเทศที/เป็ นลูก ค้ ากลุ่มหลักของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุนครังแรก ซึ/งเหตุก ารณ์ ที/มี
ผลกระทบในทางลบดังกล่าวอาจรวมถึงการเปลีย/ นแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ/มขึนของ
ค่าเงินบาท มุมมองที/เป็ นทางลบของชาวต่างประเทศเกี/ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การ
จลาจล การประท้ วง หรื อการปิ ดล้ อม หรื อการแพร่ ระบาดของโรคต่างๆ ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี/ย ง
เกี/ยวกับอธิปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยด้ วย ดังนัน หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว สภาวะเศรษฐกิจ
และการท่องเที/ยวของประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบรุนแรง ซึง/ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมด้ วย
ความเสียงทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีลงทุน
1) ความเสียงในการเข้ าออกสู่ทางสาธารณะของโรงแรมไอบิส พัทยา
ที/ดนิ ที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส พัทยานันไม่ได้ อยูต่ ิดกับทางสาธารณะ ในปั จจุบนั การเข้ าออกจากโรงแรมไอบิส พัทยา
สู่ถนนที/เป็ นทางสาธารณะจะต้ องกระทําผ่านที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 ซึ/งเป็ นกรรมสิทธิW ของ ERAWAN ทังนี ภายใต้
สัญญาซือขายทรัพย์สินระหว่าง ERAWAN และกองทุนรวม ERAWAN จะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบนที/ดิน
โฉนดเลขที/ 174204 ในวันทีก/ องทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก เพื/อให้ ที/ดินที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส พัทยา และผู้พกั อาศัย
บนที/ดินใช้ ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที/ดนิ โฉนดเลขที/ 174204 เป็ นทางผ่านเข้ าออกสู่ทางสาธารณะในเรื/ องทางเดิน
และทางรถยนต์ได้ โดยภาระจํายอมดังกล่าวจะไม่มกี ําหนดเวลา
ทังนี กองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ ว่าในทางปฏิบตั ิ ERAWAN หรื อผู้รับโอนกรรมสิทธิWที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 จาก
ERAWAN จะปฏิบตั ติ ามสัญญาที/เกี/ยวข้ องที/กําหนดให้ ERAWAN ยอมให้ ที/ดนิ ที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส พัทยา และผู้
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พักอาศัยบนทีด/ ินใช้ ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 เป็ นทางผ่านเข้ าออกสูท่ างสาธารณะในเรื/ อง
ทางเดินและทางรถยนต์ได้ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง ซึ/งหากเกิดกรณีโต้ แย้ งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โรงแรมของโรงแรมไอบิส พัทยา อย่างไรก็ดี เนื/องจากภาระจํายอมดังกล่าวเมื/อจดทะเบียนแล้ วจะตกติดไปกับที/ดินและ
ผูกพันผู้รับโอนกรรมสิทธิWทดี/ ินโฉนดเลขที/ 174204 ทุกทอด กองทุนรวมจึงสามารถใช้ สทิ ธิฟ้องศาลเพื/อบังคับภาระจํายอม
ดังกล่าวได้
2) ภาระจํายอมบนทีดินทีเป็ นทีตัง6 ของโรงแรมไอบิส พัทยา
เพื/อเป็ นการตอบแทนสิทธิการใช้ ประโยชน์ทางภาระจํายอมที/กองทุนรวมจะได้ รับตาม 1) ในวันที/กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง
แรก กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมโดยไม่มีกําหนดเวลา บนที/ดินที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส
พัทยา เพือ/ ให้ ทดี/ ินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลง คือที/ดนิ โฉนดเลขที/ 174206 เลขที/ดิน 312 ที/ดินโฉนดเลขที/ 178930
เลขที/ดนิ 315 และที/ดินโฉนดเลขที/ 19094 เลขที/ดิน 17 ใช้ ประโยชน์จากภาระจํายอมในการตังเสา วางท่อและเดินสาย
สาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์) ผ่านที/ดินที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส พัทยาเฉพาะส่วนของที/ดินที/
กองทุนรวมและ ERAWAN ตกลงร่ วมกัน เพื/อให้ เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมไอบิส พัทยา
น้ อยที/สดุ
ในการนี การจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ วและบริ ษัท
จัดการเห็นว่าการจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ที/ดินของโรงแรมไอบิส พัทยา เนื/องจาก ERAWAN
ได้ มีการให้ ภาระจํายอมในส่วนของทางเข้ าออกสูท่ างสาธารณะในเรื/องทางเดินและทางรถยนต์แก่ที/ดินของโรงแรมไอบิส
พัทยา เป็ นการตอบแทนและการให้ ภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบในด้ านลบอย่างมีนยั สําคัญกับทรัพย์สินที/กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรกอีกทังการตังเสา วางท่อและเดินสายสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์) ผ่าน
ที/ดนิ ที/เป็ นที/ตงของโรงแรมไอบิ
ั
ส พัทยานันจะแล้ วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557 ซึง/ อยูภ่ ายใต้ ช่วงระยะเวลาการประกันค่าเช่า
ขันตํ/า จึงไม่สง่ ผลกระทบกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน
ความเสียงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1) ความเสียงโดยทัวไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว/ ไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ/งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย อัตรา
แลกเปลี/ยนเงินตรา ราคาเครื/ องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรั พย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของ
รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื/น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และ
การลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนีภาวะตกตํ/าทางเศรษฐกิจ โดยทั/วไป ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของ
ผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
ซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง/ อาจมีราคาสูงหรื อตํ/ากว่าราคาที/ได้ เสนอขาย
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
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นอกจากนี ราคาของหน่วยลงทุนที/ซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก
หลายประการซึ/งเป็ นปั จจัยที/กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลื/อนไหวหรื อความเปลี/ยนแปลงของตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบียภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี/ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทัง
ทางตรงหรื อทางอ้ อมที/มีผลต่อนําเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที/ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี/ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั/วไป ความผันผวนของตลาด
เครื/ องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื/นใดของรัฐบาล เป็ นต้ น ซึ/งไม่มีหลักประกันได้ ว่า
ความเปลีย/ นแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุนผลตอบแทน
จากการลงทุน และการบริ หารจัดการโครงการของกองทุนรวม
2) ความเสียงทางการเมือง
แม้ ว่าในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ/ มเข้ าสู่สถานการณ์ที/ดีขึน แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรื อความขัดแย้ งทาง
การเมืองเกิดขึน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ/งอาจจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทังนี จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลีย/ นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม
3) ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัตภิ ยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ภิ ยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อืน/ ๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึนไม่บอ่ ยครังนัก แต่หากเกิดขึน
ในบริ เวณที/ตงของทรั
ั
พย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว
อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริการในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่าง
ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะได้ ทําประกันภัยที/ครอบคลุมความเสียหายที/เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภัย
การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื/นๆ ไว้ สําหรับทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก(ดูรายละเอียดเพิ/มเติมใน
หัวข้ อ 9 การประกันภัยของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก) ทังนี เป็ นไปตามเงื/อนไขที/กําหนดในกรมธรรม์
ประกันภัยซึง/ กองทุนรวมได้ จดั ให้ มตี ามมาตรฐานทัว/ ไปธุรกิจโรงแรมและตามที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4) ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่ อ นการลงทุนในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที/ก องทุนรวมจะเข้ า ลงทุนบริ ษัท จัด การได้ ทํา การศึก ษาข้ อ มูล รายละเอีย ดของ
อสังหาริมทรัพย์นนๆ
ั โดยทําการตรวจสอบเอกสารที/เกี/ยวข้ อง (Due Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจาก
รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ โดยที/ปรึกษากฎหมาย และรายงาน
การตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที/ได้ จัดทําขึนจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
อย่ า งเต็ ม ที/ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของที/ ป รึ ก ษานั นๆ อย่ า งไรก็ ต ามการกระทํ า ดัง กล่ า วมิ ไ ด้ เป็ นการประกัน ว่ า
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
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อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่า วปราศจากความเสียหาย หรื อความบกพร่ อง ที/อาจจะต้ องมีค่า ใช้ จ่ ายในการปรั บปรุ งหรื อ
ซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที/ปรึกษากฎหมาย
และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนที/บริ ษัทจัดการใช้ เป็ นพืนฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถูกต้ อง เนื/องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์
อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื/องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที/ใช้
ในการตรวจสอบ หรือปั จจัยอื/นๆ ทีเ/ ป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู้ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนันแล้ ว อสังหาริมทรัพย์ทกี/ องทุนรวมจะเข้ าลงทุนอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆที/เกี/ยวข้ องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ/งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที/เกี/ยวข้ อง (Due Diligence) ของบริ ษัท
จัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง/ อาจจะส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายทีเ/ กินกว่าที/บริ ษัทจัดการได้ ประมาณการไว้ ก่อน
การลงทุนหรื อก่อให้ เกิดหน้ าทีท/ ี/ต้องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทีเ/ กี/ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวที/ถกู กําหนดโดยหน่วย
ราชการที/เกี/ยวข้ อง
5) การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชี
ฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ/งเป็ นปั จจัยที/กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับ
การแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คําสัง/ ของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที/มอี ํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที/ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน กองทุนรวมจึง
ไม่สามารถที/จะประเมินผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงดังกล่า วได้ และไม่สามารถรั บประกันได้ ว่าการเปลี/ยนแปลง
ดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
6) ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการที/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่าสภาวะการซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ
ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ/มต้ นของการซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง/ ราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม โดยราคาซือขายของหน่วยลงทุนนัน
ขึนอยู่กับหลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และปริมาณการซือขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที/จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคา
ที/เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม
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7) มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ ของกองทุ นรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งซึงกองทุนรวมจะได้ รับ หากมีการจําหน่ าย
ทรัพย์ สินออกไปทัง6 หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ/งได้ กล่าวไว้ ณ ที/นี ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ที/
ลงทุนเป็ นข้ อมูลพืนฐาน ดังนัน ในกรณีที/กองทุนรวมต้ องจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื/อการปรับโครงสร้ างการ
ลงทุนหรื อเพื/อการเลิกกองทุนรวม มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที/แท้ จริ งซึง/ กองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ออกไปทังหมดหรือบางส่วนดังกล่าว
8) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ6 ขายหน่ วยลงทุนในตลาดรอง
เนื/องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ/งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพคล่อง
ในการซือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี/และปริมาณการซือขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ/งอยู่บนพืนฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ/งปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ-ผู้ขาย
ขึนอยู่กับปั จจัยหลายประการที/กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้ องการในการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน จึงมีความเสี/ยงที/หน่วยลงทุนนีจะขาดสภาพคล่องในการซือ
ขายในตลาดรอง
9) ความเสียงด้ านภาษี
ในการขายโอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่าหรื อการขายโอนหรื อรั บโอนอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนัน อาจมีภาระภาษี และ
ค่าธรรมเนียมทีเ/ กิดจากการซือหรื อขายหรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิWหรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์
ซึ/งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื อบางส่วนโดยที/อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที/กองทุนรวมจะต้ องชําระ
ดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที/เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
นอกจากนี ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการซือขายหน่วยลงทุน
และการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลีย/ นแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
10) ความเสียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน
การที/กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ/ากว่าร้ อยละ 75
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยูใ่ นอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที/กองทุนรวมประเภทอื/น
จะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
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11) ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึง/ ขึนอยู่กับปั จจัยหลายประการ
ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ า งประเทศ ความสามารถของผู้บริ ห ารทรั พย์สิน ต้ นทุนในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลี/ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที/เกี/ยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน จึงมีความเสีย/ งที/นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที/ได้ ประมาณการ
เอาไว้ หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที/จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรือเพิม/ การจ่ายเงินปั นผลได้
12) ความเสียงจากการใช้ มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซือ6 ขายหน่ วยลงทุน
การคํา นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที/บริ ษัทจัดการประกาศ เป็ นการคํา นวณโดยใช้ รายงานการ
ประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครังล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ/งมูลค่า
ดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที/จะซือขายได้ จริงของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สังซือ6 หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
1. ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สงซื
ั อ6 หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ในการเสนอขายครังแรก)
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย/ นหน่วยลงทุน
ไม่มี
2. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สงซื
ั อ6 หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
2.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
เรียกเก็บตามที/ได้ เกิดขึนจริงโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที/
โอนเข้ าบัญชีนนๆ
ั
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีโ/ อน
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ
3. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของ NAV
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV
3.4 ค่าเบียประชุมคณะกรรมการลงทุน
ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครัง ต่อกรรมการ หรือในจํานวน
อื/นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรรมการทีเ/ ป็ น
ตัวแทนของบริษัทจัดการไม่มีค่าเบียประชุม
3.5 ค่าธรรมเนียมทีป/ รึกษาของกองทุนรวม
ตามที/จ่ายจริง
3.6 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงค่า
คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าทีร/ ับประกันการจัด
คอมมิชชัน/ (Commission) จากการเสนอขายหน่วยลงทุน :
จําหน่าย
สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกและสําหรับ
การเสนอขายเพิ/มเติม เพือ/ เพิม/ เงินทุนของกองทุนรวมในคราว
ต่อๆไป
3.7 ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่า
คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าทีท/ ําการเสนอขาย
คอมมิชชัน/ (Commission) จากการเสนอขายหน่วยลงทุน :
หน่วยลงทุนให้ แก่กองทุนรวม
สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกและสําหรับ
การเสนอขายเพิ/มเติม เพือ/ เพิม/ ทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆ
ไป (ถ้ ามี)
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ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
3.8 ค่าเบียประกันภัย
3.9 ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

ตามที/จ่ายจริง
ชําระตามอัตราที/กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
ดังกล่าว
3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของผู้สอบบัญชี
ชําระตามอัตราที/กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
ดังกล่าว
3.11 ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริการอืน/ ๆ รวมทังทีป/ รึกษาอื/นๆ ได้ แก่
ชําระตามอัตราที/กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
ค่าทีป/ รึกษากฎหมาย ค่าทนายความ
ดังกล่าว
4. ค่ าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการขายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ NAV ณ วันสินปี บญ
ั ชีก่อน
และส่งเสริมการขายของกองทุนรวม
หน้ า แต่ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท ต่อปี ทังนี ในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกจะกําหนดให้ ไม่เกิน
10,000,000.00 บาท
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นอัตราทียังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ และ/หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
ทัง. นี . ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ. นจากการดํ าเนิ นงานของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรกจะรวมกันไม่เกิ นร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมในกรณี ปกติ ทีไม่เกิ ดเหตุสดุ วิ สยั และการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบจากเหตุการณ์
ใดๆ ทีอยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี . ประมาณการดังกล่าวเป็ นเพียงการประมาณการเบือ. งต้น
เพือใช้ประกอบการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านัน. ผลประกอบการทีแท้จริ งจะเป็ นไปตามรายงานประจํ าปี ของกองทุนรวม
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ภาคผนวก: สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันรายได้ ของ ERAWAN
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด มหาชน (“ERAWAN”) จดทะเบียนจัดตังด้ วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2525
ภายใต้ ชื/อ บริ ษัท อัมรินทร์ พลาซ่า จํากัด ERAWAN ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนและนําหุ้นสามัญเข้ าทําการซือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 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 และมีกลุ่มว่องกุศลกิจและ
กลุม่ วัธนเวคินเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประมาณร้ อยละ 70 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้ วทังหมด)
ERAWAN เป็ นหนึง/ ในผู้นําในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและรีสอร์ ทของประเทศไทย โดยนับตังแต่
ปี พ.ศ. 2548 - 2555 ERAWAN มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื/องโดยมีการลงทุนในโรงแรมตังแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวจนถึง
ระดับกลางและระดับชันประหยัดในแหล่งท่องเที/ยวต่างๆ ที/สําคัญในประเทศไทย รวมเป็ นเงินลงทุนทังสินกว่า 10,600 ล้ าน
บาท ในการบริ หารโรงแรมต่างๆ ที/ ERAWAN ลงทุนนัน ERAWAN ได้ ว่าจ้ างผู้บริ หารโรงแรมชันนําของโลกมาเป็ นผู้บริ หาร
โรงแรมโดยเลือกแบรนด์ตามความเหมาะสม โดยปั จจุบนั ERAWAN ได้ ว่าจ้ างผู้บริ หารโรงแรมชันนําของโลกได้ แก่ ไฮแอท
แมริ ออท แอคคอร์ ไอเฮชจี และสตาร์ วดู ภายใต้ แบรนด์ต่างๆ ทังสิน 8 แบรนด์ ในการบริ หารโรงแรมของ ERAWAN ปั จจุบัน
ERAWAN มีโรงแรมและรีสอร์ททีเ/ ปิ ดดําเนินงานแล้ วทังสิน 16 โรงแรม และอยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวน 2 โรงแรม นอกจากนี
ERAWAN ยังเป็ นเจ้ าของศูนย์การค้ าระดับหรูหรา 1 แห่ง ในใจกลางเมืองย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
ณ วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN มี โรงแรมที/เปิ ดดําเนินงานแล้ วทังหมด 16 โรงแรม ดังนี
ประเภทโรงแรม
โรงแรม 5 ดาว
โรงแรมระดับกลาง
โรงแรมชันประหยัด
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

ปี พ.ศ. 2555

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม

2,930

87.1%

6.6%

3,536

92.5%

20.7%

4,122

94.5%

16.6%

- โรงแรมระดับ 5 ดาว

2,054

61.0%

-5.8%

2,330

60.9%

13.5%

2,690

61.6%

15.4%

- โรงแรมระดับกลาง

449

13.3%

64.9%

631

16.5%

40.6%

719

16.5%

14.1%
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ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

ล้ านบาท

สัดส่ วน

อัตราการ
เติบโต

- โรงแรมขันประหยัด

428

12.7%

44.1%

576

15.1%

34.6%

712

16.3%

23.8%

รายได้ ค่าเช่ าและบริ การ

391

11.6%

-2.4%

219

5.7%

-44.0%

180

4.1%

-17.8%

รายได้ อื/น

43

1.3%

1.0%

67

1.8%

57.4%

62

1.4%

-8.7%

รวมรายได้

3,364

100.0%

5.4%

3,823

100.0%

13.6%

4,364

100.0%

14.1%

ปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจหลักของ ERAWAN โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 95 ของรายได้ รวม โดยรายได้ จาก
ธุรกิจโรงแรมโดยรวมของ ERAWAN มีการเติบโตเพิ/มขึนอย่างต่อเนื/องในช่วงที/ผ่านมาแม้ ว่าประเทศไทยจะประสบกับปั ญหา
ความไม่สงบทางการเมือง และปั ญหาสถานการณ์ นําท่วมในช่วงเวลาดังกล่าวซึ/งส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที/ยว
โดยการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การลงทุน ที/ขยายการดํา เนิน งานไปสู่โ รงแรมระดับต่า งๆ และแหล่งท่องเที/ยวอื/นๆ
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยรายได้ จากกลุ่มโรงแรมประเภทต่างๆ มีการเติบโตอย่างต่อเนื/องโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม
ระดับกลางและชันประหยัดซึง/ เป็ นกลุ่มที/มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง โดย ERAWAN มีรายได้ จากธุรกิจโรงแรมในระหว่างปี
พ.ศ. 2553 – 2555 เท่ากับ 2,930 ล้ านบาท 3,536 ล้ านบาท และ 4,122 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี/ย
ร้ อยละ 18.6 ต่อปี
ในส่วนของธุรกิจพืนที/เช่าปั จจุบนั ERAWAN มีทรัพย์สนิ เพือ/ การเช่า 1 แห่ง คือ อาคารเอราวัณแบงค๊ อก ซึง/ มีผลการดําเนินงาน
ที/เติบโตอย่างต่อเนือ/ ง อย่างไรก็ดีรายได้ จากค่าเช่าและบริการมีสดั ส่วนรายได้ ที/ลดลงจากประมาณร้ อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2553
ลดลงเหลือประมาณร้ อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2555 เนื/องจากไม่มีรายได้ ของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ จากการขายอาคารในไตรมาส
2 ปี พ.ศ. 2554
งบกําไรขาดทุน

รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ อื/น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่ อนดอกเบีย6 ภาษีเ งินได้ และค่ าเสื อม
ราคา (EBITDA)

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%

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%
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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%
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ค่าเสื/อมราคา
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ
กําไรจากการขายทรัพย์สนิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตรากําไรขันต้ นต่อรายได้ รวมจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรระดับ EBITDA ต่อรายได้ รวมจากการ
ดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้ รวมทังหมด

ปี พ.ศ. 2553
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต
(684)
8.9%
(361)
17.6%
(239)
N.A.
(20)
-56.5%
(16)
-51.1%
(275)
N.A.
N.A.
(275)
N.A.

ปี พ.ศ. 2554
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต
(646)
-5.6%
(407)
12.7%
(81)
N.A.
(53)
169.1%
(39)
147.5%
(173)
N.A.
664
N.A.
491
N.A.

ปี พ.ศ. 2555
อัตราการ
ล้ านบาท
เติบโต
(641)
-0.7%
(393)
-3.3%
230
N.A.
(63)
17.4%
(61)
56.6%
106
N.A.
N.A.
106
-78.5%

50.52%
24.23%

52.34%
25.87%

54.31%
29.38%

N.A.

10.95%

2.43%

ทีมา: ERAWAN

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ERAWAN มีผลการดําเนินงานที/เติบโตอย่างต่อเนื/องโดยมีรายได้ รวมเท่ากับ 3 3,364 ล้ าน
บาท 4,487 ล้ านบาท (รวมกําไรจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ) และ 4,364 ล้ านบาท ตามลําดับ และมีอตั รากําไร
ขันต้ นเท่ากับ ร้ อยละ 50.52 ร้ อยละ 52.34 และร้ อยละ 54.31 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขันต้ นในปี พ.ศ. 2553 ลดลงเล็กน้ อย
เนื/องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 ซึ/งโรงแรมของ ERAWAN จํานวน 3 แห่งต้ องปิ ดให้ บริการ
ชั/วคราว อย่างไรก็ดีผลการดําเนินงานที/ปรับตัวดีขนส่
ึ งผลให้ ERAWAN มีอตั รากําไรขันต้ นที/ปรับตัวเพิ/มขึนในปี พ.ศ. 2554
และปี พ.ศ. 2555
ERAWAN มีกําไรก่อนดอกเบียภาษีเงินได้ และค่าเสือ/ มราคา (EBITDA) ที/เติบโตอย่างต่อเนือ/ งในระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555
ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากปั จจัย ต่า งๆ ทังความไม่สงบทางการเมือง และสถานการณ์ นําท่วมในพืนที/กรุ งเทพมหานคร
เนื/องจากการบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที/มีประสิทธิ ภาพ ซึ/งเป็ นผลให้ อตั รากําไรระดับ EBITDA ปรับตัวเพิ/มสูงขึนอย่าง
ต่อเนือ/ ง อย่างไรก็ดกี ารลงทุนพัฒนาโรงแรมใหม่จํานวน 16 แห่ง นับตังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา ส่งผลให้ ERAWAN บันทึก
ค่าเสื/อมราคาและค่าตัดจําหน่ายซึ/งเป็ นรายการทางบัญชีที/ไม่ใช่รายจ่ายเงินสดในงบกําไรขาดทุนเป็ นจํานวนประมาณ 650
ล้ านบาทต่อปี เมื/อรวมกับต้ นทุนทางการเงินที/เกิดขึนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื/อสนับสนุนการลงทุน ส่งผลให้
ERAWAN มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานก่อนรายการพิเศษในปี พ.ศ. 2553 - 2554
สําหรับผลประกอบการของปี พ.ศ. 2555 ERAWAN มีผลการดําเนินงานซึ/งเติบโตเพิ/มขึนทังในแง่รายได้ และอัตรากําไร โดย
ERAWAN มีรายได้ รวมเท่ากับ 4,364 ล้ านบาท และกําไรระดับ EBITDA เท่ากับ 1,264 ล้ านบาท เพิ/มขึนร้ อยละ 14.1 และร้ อย
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ละ 30.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนตามลําดับ และอัตรากําไรระดับ EBITDA ที/ปรับตัวเพิ/มสูงขึน ส่งผลให้ ERAWAN มี
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 106 ล้ านบาทสําหรับปี พ.ศ. 2555
กลยุทธ์ การดําเนินงานของ ERAWAN
นับตังแต่ปี พ.ศ. 2548 ERAWAN ได้ ลงทุนและพัฒนาโรงแรมเพิ/มจํานวน 16 แห่งตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสินทรัพย์เดิมให้ มี
ศักยภาพในการแข่งขัน โดย ณ ปั จจุบนั ERAWAN มีโรงแรมที/เปิ ดดําเนินงานแล้ วทังสิน 16 โรงแรม และมีโรงแรมที/อยู่
ระหว่างการพัฒนาจํานวน 2 โรงแรม (คิดเป็ นจํานวนห้ องพักมากกว่า 4,300 ห้ อง) รวมเป็ นเงินลงทุนกว่า 10,600 ล้ านบาท
ทังนี แหล่งสนับสนุนเงินทุนหลักมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ ERAWAN ซึ/งเติบโตอย่างต่อเนื/องจากผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพืนที/เช่าและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ERAWAN ได้ รับการสนับสนุนที/ดีจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ/งสะท้ อนให้ เห็นจากต้ นทุนทางการเงินที/ตํ/าของ ERAWAN โดย
ปั จจุบนั ERAWAN มีอตั ราต้ นทุนทางการเงินโดยเฉลี/ยเท่ากับอัตราดอกเบียลูกค้ ารายใหญ่ชันดี (MLR) -1.8% นอกจากนี ณ
วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN ยังมีวงเงินกู้ระยะสันและระยะยาวซึง/ ยังไม่ได้ เบิกใช้ จํานวนประมาณ 3,900 ล้ านบาท
ซึง/ พร้ อมสําหรับสนับสนุนการขยายงานต่างๆ ในอนาคต
ERAWAN วางแผนที/จะรับรู้มลู ค่าทรัพย์สนิ อย่างสมํ/าเสมอตามแผนยุทธศาสตร์ ที/ ERAWAN ได้ กําหนดไว้ โดยในปี พ.ศ. 2554
ERAWAN ได้ ขายและโอนกรรมสิทธิWในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และในปี พ.ศ. 2556 ERAWAN จะขายทรัพย์สินอีก 2 แห่ง
คือโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่ าตอง ให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท และได้ ให้ สทิ ธิในการ
ลงทุนในสินทรัพย์อื/นแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ในการเข้ าลงทุนโรงแรมไอบิสของ ERAWAN ที/ตงอยู
ั ่
ในประเทศไทยเป็ นเวลา 5 ปี
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ERAWAN มีสนิ ทรัพย์รวม ณ สินปี พ.ศ. 2553 ถึงสิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 12,950 ล้ านบาท 12,238 ล้ านบาท และ 12,834
ล้ านบาทตามลําดับ โดยสินทรัพย์รวมที/ลดลงในปี พ.ศ. 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ในไตร
มาส 2 ของปี พ.ศ. 2554 และการตัดจําหน่ายค่าเสือ/ มราคาของทรัพย์สิน ในขณะเดียวกัน หนีสินรวมของ ERAWAN ลดลง
อย่างต่อเนื/อง โดยหนีสินรวมของ ERAWAN ณ สินปี พ.ศ. 2553 ถึงสิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 9,676 ล้ านบาท 8,468 ล้ านบาท
และ 9,120 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการลดลงของหนีสินในปี พ.ศ. 2554 เป็ นผลมาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ตามกําหนด
และรวมถึงการจ่ายชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดบางส่วน สําหรับปี พ.ศ. 2555 ยอดหนีสินเพิ/มขึนเนื/องจากการเพิ/มขึนของเงินกู้
จากสถาบันการเงินเพื/อเป็ นแหล่งสนับสนุนในโครงการเงินทุนในการพัฒนาโครงการ โรงแรมเมอร์ เคียว กรุงเทพฯ สยาม และ
ไอบิส กรุงเทพฯ สยาม และการปรับปรุงห้ องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ ERAWAN
ณ สินปี พ.ศ. 2553 ถึงสิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 3,273 ล้ านบาท 3,769 ล้ านบาท และ 3,714 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิม/ ขึน
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ของส่ว นของผู้ถือหุ้น และการลดภาระหนีสินทําให้ สถานะทางการเงินของ ERAWAN มีค วามแข็งแกร่ งมากยิ/งขึน โดย
อัตราส่วนหนีสินทีม/ ีภาระดอกเบียต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงจากระดับ 2.63 เท่าเมื/อสินปี พ.ศ. 2553 เป็ นระดับ 2.14 เท่า ณ
สิน ปี พ.ศ. 2555
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันสินงวด
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย)
ทุนเรื อนหุ้นเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นเรี ยกชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

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

ปี พ.ศ. 2554
12,238
8,468
3,769
3,589
2,245
2,245

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

อัตราส่วนหนีสินที/มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)*
2.63
2.00
2.14
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย (เท่า)
2.70
2.35
3.33
หมายเหตุ: *ณ วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ธนาคารพาณิชย์ที/ให้ สนิ เชื/อแก่ ERAWAN ได้ กําหนดเพดานของอัตราส่วนหนีสินที/ตอ่ ส่วนทุนของ
ERAWAN อยู่ในช่วง 2-3 เท่า
ทีมา: ERAWAN

การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
ERAWAN มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 934 ล้ านบาท 928 ล้ าน
บาท และ 1,236 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิ/มขึนของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเป็ นเหตุมาจากกําไรจากการ
ดําเนินงานที/เพิม/ ขึนอย่างต่อเนื/อง ในขณะเดียวกัน กระแสเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุนของ ERAWAN ในปี พ.ศ.
2553 ถึงสิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ (648) ล้ านบาท 816 ล้ านบาท และ (1,041) ล้ านบาท ตามลําดับ กระแสเงินสดสําหรับ
กิจกรรมการลงทุนส่วนใหญ่ใช้ สําหรับการลงทุนในการพัฒนาโรงแรมใหม่และรวมถึงการซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี ของ
ทรัพย์สนิ ต่างๆ โดยกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุนในปี พ.ศ. 2554 เป็ นผลมาจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ในไตรมาส 2 สําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน ERAWAN มีกระแสเงินสดสุทธิได้ (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

ปี พ.ศ. 2553
934
(648)
(344)
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816
(1,514)
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1,236
(1,041)
(235)
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หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน6 (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
ทีมา: ERAWAN

ปี พ.ศ. 2553
(57)
277
220

ปี พ.ศ. 2554
230
220
450

ปี พ.ศ. 2555
(40)
450
410

สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันรายได้ ค่าเช่ าของผู้รับประกันรายได้
จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ERAWAN เป็ นบริ ษัทที/มีผลการ
ดําเนินงานที/ดแี ละฐานะทางการเงินที/แข็งแกร่ ง โดย ณ สิน ปี พ.ศ. 2555 มีสนิ ทรัพย์รวม 12,834 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือ
หุ้น 3,714 ล้ านบาท อีกทังหากการจัดตังกองทุนรวมในครังนีประสบความสําเร็ จ ERAWAN ยังจะมีกระแสเงินสดเพิ/มขึนจาก
การจําหน่ายทรัพย์สนิ เข้ ากองทุนรวม ซึง/ เมื/อพิจารณาข้ อมูลดังกล่าวประกอบกับประมาณการการสนับสนุนรายได้ ค่าเช่าขันตํ/า
ที/ ERAWAN ต้ องช่วยเหลือบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในการชําระให้ แก่กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2556 - 2560 ตาม
ตารางด้ า นล่า ง จะเห็ นได้ ว่ า ERAWAN มี ฐานะทางการเงิน ที/มั/น คงและมี ความสามารถเพีย งพอในการสนับ สนุนบริ ษัท
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้รับประกันรายได้ ค่าเช่าขันตํ/าของกองทุนรวม และการสนับสนุนสัญญาที/ทาง
ERAWAN เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้ขายทรัพย์สนิ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้ จ่ายทีเ/ กิดขึนจริงอันเกิดจากการผิด
คํารับรองภายใต้ สญ
ั ญาซือขายทรัพย์สนิ สําหรับโรงแรมไอบิสทังสองให้ แก่กองทุนรวมเป็ นจํานวนรวมกันทังสินไม่เกินกว่าร้ อย
ละ 2.5 ของราคาขายอสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่ง ภายใต้ เงื/อนไขที/ว่าผู้ซือจะสามารถเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบได้ เฉพาะใน
กรณีที/คา่ เสียหายที/เกิดขึนทังหมดจะต้ องมีจํานวนรวมกันทังสินเกินกว่าร้ อยละ 0.1 ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง
ประมาณการการสนับสนุนรายได้ ขนั 6 ตําของผู้รับประกันรายได้ (บนสมมติฐานว่ ากองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในวันที 1
เมษายน พ.ศ. 2556)
(หน่ วย: พันบาท)
รายได้ ขนตํ
ั า/ ของกองทุนรวมที/รับประกัน
ประมาณการรายได้ ของกองทุนรวม(3)
ประมาณการส่วนต่างที/ ERAWAN ต้ อง
ให้ การสนับสนุนแก่บริ ษัท เอราวัณ โกรท
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) ช่วงเวลาประมาณการนับตังแต่วนั ที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลังจากวันที/ 1
เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกันจะลดลงตามสัดส่วนจํานวนวัน
(2) ช่วงเวลาประมาณการนับตังแต่วันที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที/ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลังวันที/ 1
เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกันจะเพิ/มขึนตามสัดส่วนจํานวนวัน
(3) ผลรวมของค่าเช่าคงที/และค่าเช่าผันแปรตามสัดส่วนของช่วงเวลาประมาณการ
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ทังนี ประมาณการรายได้ ของกองทุนรวม อ้ างอิงจากประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินตามรายงานประเมิน
ของ บริษัท บรูค เรี ยลเอสเตท จํากัด ณ วันที/ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ/งมียอดรวมราคาประเมินทัง 2 โรงแรมตํ/ากว่าบริ ษัทผู้
ประเมินราคาอีกรายหนึง/ และปรับปรุงด้ วยวิธีการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กล่าวคือ โดยการนําอสังหาริ มทรัพย์ออก
ให้ เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้ นท์ จํากัด ตามกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยกองทุนรวมจะได้ รับรายได้
เป็ นค่าเช่าคงที/และค่าเช่าแปรผัน
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คําเตือนและข้ อแนะนําเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ดังนัน# บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทังนี
# # ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ ขึ #นอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด”
“บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื3นเพื3อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เช่นเดียวกันกับที3บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื3นเพื3อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที3สาํ นักงานกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที3ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื3อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังนี
# # ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลการลงทุน
เพื3อบริ ษัทจัดการได้ ที3บริ ษัทจัดการ หรื อทางเว็บไซต์ www.scbam.com”
“ในกรณีที3ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ3มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ช# วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที3บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรื อบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน”
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน# 7 - 8
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