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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุน 

ชื�อบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
ที�อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชั 
น 7 - 8 

  เลขที/ 18 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตจุกัร  เขตจตจุกัร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 

1. ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
1.1 ชื/อโครงการ (ไทย) : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท 
1.2 ชื/อโครงการ (องักฤษ) : Erawan Hotel Growth Property Fund 
1.3 ชื/อยอ่  : ERWPF 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื 
อคืนหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะยื/นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื/อให้
รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

1.5 ลกัษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง 
1.6 ประเภทการลงทนุ : ลงทนุในกรรมสิทธิWในอสงัหาริมทรัพย ์
1.7 อายโุครงการ : ไม่กําหนดอายโุครงการ 
1.8 วนัที/ที/ได้รับอนมุตัใิห้จดัตั 
งและจดัการ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 
1.9 วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ : 15 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�
เสนอขาย และมูลค่าขั 6นตํ�าในการจองซื 6อ 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 1,831,440,000 บาท 

2.2 มลูค่าที/ตราไว้ต่อหนว่ยลงทนุ : 10.40 บาท  

2.3 จํานวนหนว่ยลงทนุ : 176,100,000 หนว่ย 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบชืุ/อผู้ ถือ 

2.5 ราคาของหน่วยลงทนุที/เสนอขาย : 10.40 บาท 

2.6 จํานวนหนว่ยลงทนุขั 
นตํ/าของการจองซื 
อ  : 4,000 หน่วยและเพิ/มเป็นทวีคณูของ 1,000 หนว่ย 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื/อระดมเงินจากนกัลงทนุทั/วไป ทั 
งที/เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทั 
งในและต่างประเทศ ซึ/งกองทนุรวมจะนํา
เงินที/ได้จากการระดมทนุไปซื 
อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอนกรรมสทิธิW และ/หรือ
สทิธิการเช่า และ/หรือสทิธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดย
การให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที/กองทนุรวมได้ลงทนุหรือมไีว้ ตลอดจนทําการ
ปรับปรุง เปลี/ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้างและ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง 
และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื/นๆ และ/หรือดําเนินการอื/นใดที/เกี/ยวข้องและจําเป็นเพื/อประโยชน์ของ
อสงัหาริมทรัพย์ และเพื/อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื/นและ/หรือหลักทรัพย์อื/นและ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื/นใดตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้องกําหนด 
 

3.2  รายละเอยีดนโยบายการลงทุน 

3.2.1 การลงทุนครั6งแรก 

กองทนุรวมจะมุ่งลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที/ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ
อื/น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื/น เพื/อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สนิของกองทนุรวม ทั 
งนี 
 กองทนุรวมมี
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วตัถปุระสงค์จะลงทนุครั 
งแรกในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พทัยาโดยในการเข้าลงทนุ
ดังกล่าว กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิW ในทรัพย์สินของทั 
งสองโรงแรม ซึ/งทรัพย์สินดังกล่าว
ประกอบด้วยที/ดนิพร้อมสิ/งปลกูสร้างอาคาร งานระบบสาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกับกิจการโรงแรม และ
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
(“ERAWAN”) ซึ/งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิW ในทรัพย์สินดังกล่าวก่อนวันที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
(“ทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรก”) 

โดยจํานวนเงินที/กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พทัยา จะ
กําหนดจากจํานวนเงินที/สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม หกัด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายที/เกี/ยวเนื/องกับการระดมทนุและการลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั 
งแรก 

บริษัทจดัการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทนุที/จะออกและเสนอขายเป็นราคาเดียว ซึ/งสะท้อนมลูค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที/ได้จากการประเมินค่า สภาวะ
ตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้ลงทนุ และจะทําการออก เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุ
ที/เสนอขายดงักล่าว ให้กับผู้จองซื 
อพิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนทั/วไป ทั 
งที/เป็นผู้ลงทนุรายย่อยและ/หรือผู้
ลงทนุสถาบนั โดยมีเงื/อนไขตามที/ระบไุว้ในหนงัสอืชี 
ชวน 

การลงทนุครั 
งแรกของกองทนุรวมสามารถแสดงได้เป็นแผนภาพดงัต่อไปนี 
 

 

 



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 4 

 

 3.2.1.1 ข้อมูลทั�วไปของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

โรงแรมไอบิส ป่าตอง เป็นโรงแรมชั 
นประหยดั ตั 
งอยู่ใจกลางหาดป่าตอง จังหวดัภเูก็ต 
ตวัโรงแรมมีลกัษณะเป็นอาคารสงู 5 ชั 
นอยู่บนพื 
นที/ 3 ไร่ 3 งาน และ 28.6 ตารางวา มี
พื 
นที/ใช้สอยทั 
งหมดประมาณ 10,400 ตารางเมตร (รวมพื 
นที/สว่นกลางและสระว่ายนํ 
า)
และห้องพกัจํานวน 260 ห้อง โดยเปิดให้บริการตั 
งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 

   ที�ตั 6งโรงแรมไอบิส ป่าตอง 
เลขที/ 10 ถนนเฉลมิพระเกียรติ ตาํบลป่าตอง อาํเภอกระทู้ จงัหวดัภเูก็ต 83120 

   ภาพแสดงตาํแหน่งที�ตั 6งของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

ที�มา: ERAWAN  

 รายละเอยีดที�ดนิ 

ลาํดบัที� โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ 
เนื 6อที�ดนิ 

ไร่ งาน วา 
1 521 40 3 3 28.6 

รวมเนื 6อที�ดิน 3 3 28.6 
   ที�มา: ERAWAN 
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ระบบสาธารณูปโภค  

โรงแรมไอบิส ป่าตองมีระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดย
ระบบสาธารณปูโภคหลกัของโรงแรมประกอบด้วย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสํารอง ระบบป้องกนัอัคคีภัย ระบบสขุาภิบาลและบําบัดนํ 
าเสีย 
และระบบลฟิท์ (ปัจจบุนัมีลฟิท์โดยสารทั 
งหมด 2 ชดุ และลิฟท์ขนของ 1 ชดุ) 

รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

ก่อนการลงทุน 

ปัจจุบัน ERAWAN เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิWในที/ดินพร้อมสิ/งปลูกสร้างอาคาร งานระบบ
สาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และ
อปุกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมไอบสิ ป่าตอง  

โดย ERAWAN ได้ว่าจ้างกลุ่มแอคคอร์ซึ/งเป็นหนึ/งในบริษัทรับบริหารโรงแรมชั 
นนําของ
โลกและเป็นเจ้าของแบรนด์ไอบิส เป็นผู้บริหารโรงแรม ไอบิส ป่าตอง 

หลังการลงทุน 

กองทุนรวมจะนําโรงแรมไอบิส ป่าตองให้เช่าแก่ผู้ ประกอบกิจการโรงแรม ซึ/งได้แก่ 
บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ซึ/งเป็นบริษัทย่อยที/ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมไม่ตํ/ากว่าร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที/ออกทั 
งหมดของบริษัท 
เพื/อนาํไปจดัหาผลประโยชน์และจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักองทนุรวม และบริษัท เอราวณั 
โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั จะว่าจ้างให้แอคคอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สนิตอ่ไป 

หมายเหต ุข้อมลูผู้บริหารทรัพย์สิน (แอคคอร์) ดูรายละเอียดเพิ/มเติมข้อ 14.2 ข้อมลู
ผู้บริหารทรัพย์สนิ 

 

  3.2.1.2  ข้อมูลทั�วไปของโรงแรมไอบิส พทัยา 

โรงแรมไอบิส พัทยา เป็นโรงแรมชั 
นประหยัด ตั 
งอยู่ใกล้ชายหาดพัทยา ตัวโรงแรม
ประกอบด้วยอาคารสงู 7 ชั 
น อยูบ่นพื 
นที/ 2 ไร่ 2 งาน และ 34.3 ตารางวา มพีื 
นที/ใช้สอย
ทั 
งหมดประมาณ 10,100 ตารางเมตร (รวมพื 
นที/สว่นกลางและสระว่ายนํ 
า)และห้องพกั
จํานวน 254 ห้อง โดยเปิดให้บริการตั 
งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 
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    ที�ตั 6งโรงแรมไอบิส พัทยา 

เลขที/ 463/79 ถนนพทัยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150 

    ภาพแสดงตาํแหน่งที�ตั 6งของโรงแรมไอบิส พทัยา 

 

  ที�มา: ERAWAN  

   รายละเอยีดที�ดนิ 

ลาํดบัที� โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ 
เนื 6อที�ดนิ 

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

รวมเนื 6อที�ดนิ 2 2 34.3 
ที�มา: ERAWAN 
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หมายเหตุ: ปัจจุบันโรงแรมไอบิส พัทยาใช้ทางเข้าออกโดยผ่านทางโฉนดเลขที/  174204 ซึ/งถือ
กรรมสิทธิWโดย ERAWAN ทั 
งนี 
 ณ วันที/กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 
งแรก ERAWAN จะดําเนินการจด
ทะเบียนภาระจํายอมบนโฉนดเลขที/ 174204 เพื/อให้ที/ดินที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พทัยา รวมทั 
งผู้
พกัอาศยั ผู้มาตดิตอ่และผู้ใช้บริการบนที/ดนิใช้ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 
เป็นทางผ่านเข้าออกทางสาธารณะในเรื/องทางเดินและทางรถยนต์ได้ (ดรูายละเอียดเพิ/มเติมในส่วน
ความเสี/ยงจากการลงทนุในกองทนุรวม) 

ระบบสาธารณูปโภค  

โรงแรมไอบิส พทัยามีระบบสาธารณปูโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมสากล โดย
ระบบสาธารณูปโภคหลกั ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสํารอง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสขุาภิบาลและบําบัดนํ 
าเสีย และ
ระบบลฟิท์ (ปัจจบุนัมีลฟิท์โดยสารทั 
งหมด 2 ชดุ และลฟิท์ขนของ 1 ชดุ) 

รูปแบบการบริหารงานของโรงแรมไอบิส พทัยา 

ก่อนการลงทุน 

ปัจจุบัน ERAWAN เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิWในที/ดินพร้อมสิ/งปลูกสร้างอาคาร งานระบบ
สาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และ
อปุกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมไอบิส พทัยา โดย ERAWAN ได้ว่าจ้างแอคคอร์เป็นผู้บริหาร
โรงแรม ไอบิส พทัยา 

หลังการลงทุน 

กองทนุรวมจะนําโรงแรมไอบสิ พทัยาให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ซึ/งได้แก่ บริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ/งเป็นบริษัทย่อยที/ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมไม่ตํ/ากว่าร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที/ออกทั 
งหมดของบริษัท 
เพื/อนาํไปจดัหาผลประโยชน์และจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักองทนุรวม และบริษัท เอราวณั 
โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั จะว่าจ้างให้แอคคอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สนิตอ่ไป 

หมายเหต ุข้อมลูผู้บริหารทรัพย์สิน (แอคคอร์) ดูรายละเอียดเพิ/มเติมข้อ 14.2 ข้อมลู
ผู้บริหารทรัพย์สนิ 
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4. กองทุนรวมนี 6เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด 

เงินลงทนุส่วนที/ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว เพื/อแสวงหาผลตอบแทนที/มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล 
จากการลงทุนในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึ/งสงูกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจํา และ/หรือผลตอบแทนจากกําไรที/อาจ
ได้รับจากการขายหน่วยลงทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

5. กองทุนรวมนี 6จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดและมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นอย่างไร รวมถงึนโยบายการลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดของทรัพย์สินของกองทุนรวม  ราคาที�จะลงทุน ราคาประเมินและประมาณการรายได้จากค่าเช่า
ปรากฏรายละเอียดดงัต่อไปนี 6 

5.1 โครงสร้างการลงทุน 

ชื�อโครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม 

พื 6นที� 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

ปี พ.ศ. ที�
เปิด

ให้บริการ 

จาํนวน
ห้องพกั 

เจ้าของ
กรรมสิทธิK

เดมิ 

โรงแรมไอบสิ 
ป่าตอง 

โรงแรม 

รับโอนกรรมสทิธิWในที/ดนิ
พร้อมอาคารสิ/งปลกูสร้าง 
งานระบบสาธารณปูโภคที/
เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม 
และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึงตรา และอปุกรณ์

ต่างๆ จากเจ้าของกรรมสทิธิW

เดิม 

3-3-28.6 2551 260 

ERAWAN 

โรงแรมไอบสิ 
พทัยา 

2-2-34.3 2551 254 

 

5.2 รายละเอยีดของโรงแรมไอบิส ป่าตองที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรก 

กองทนุรวมจะลงทนุในทรัพย์สนิที/ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส ป่าตอง โดยการรับโอนกรรมสิทธิWในที/ดิน
พร้อมอาคารสิ/งปลกูสร้าง งานระบบสาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์  ทรัพย์สินติดตรึง
ตรา และอปุกรณ์ต่างๆ โดยตรงจากเจ้าของกรรมสทิธิWซึ/งได้แก่ ERAWAN  

ทั 
งนี 
ทรัพย์สนิดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้ภาระผกูพนัใดๆ เว้นแตภ่าระผกูพนัตามสญัญากบัผู้ใช้บริการลกูค้า และ/หรือผู้
เช่าพื 
นที/ และการจํานองที/ดินและอาคารสิ/งปลกูสร้างดงักล่าว ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ตาม
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สญัญาเงินกู้  ซึ/ง ERAWAN ได้แจ้งให้กองทนุรวมทราบแล้ว และจะดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิดงักลา่วก่อน
การโอนกรรมสทิธิWให้กบักองทนุรวม 

 ข้อมูลผลการดาํเนินงานและการปฏิบัติการของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

 
ปี พ.ศ. 
2552 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ.
2555 

อตัราการเข้าพกัเฉลี/ย 
(ร้อยละของจํานวนห้องพกั)(1) 

63.7 71.7 75.1 78.6 

อตัราคา่ห้องพกัเฉลี/ย (บาทต่อคนื) 1,139 1,309 1,293 1,278 

รายได้คา่ห้องพกั (ล้านบาท)  68.3   88.3   91.5  94.8 

รายได้จากการจําหน่ายอาหารและ
เครื/องดื/ม (ล้านบาท) 

 12.6   14.6   16.4  16.7 

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

ที�มา: ERAWAN 
หมายเหตุ: 
(1) ฐานที/ใช้ในการคํานวณอัตราการเข้าพักเฉลี/ยและอัตราค่าห้องพักเฉลี/ยอยู่ที/ 258 ห้อง ซึ/งน้อยกว่าจํานวนห้อง

ทั 
งหมดของโรงแรมคอื 260 ห้อง เนื/องจากโรงแรมมีการสาํรองห้องพกัจํานวน 2 ห้องสาํหรับการใช้ภายใน 
(2) กําไรจากการดาํเนินงานเป็นกําไรก่อนหกัดอกเบี 
ยภาษีคา่เสื/อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

สัดส่วนของรายได้ค่าห้องพกัตามประเทศของผู้มาพกั (ร้อยละของรายได้ค่าห้องพกั) 

ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
รัสเซีย 2 4 17 22 
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 12 12 13 10 
ออสเตรเลีย 9 11 13 10 
เกาหล ี 7 5 5 10 
ไทย 8 9 7 7 
จีน 11 7 7 7 
อินเดีย 5 5 5 6 
อินโดนีเซีย 2 8 5 5 
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ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
มาเลเซีย 6 5 4 3 
ฝรั/งเศส 6 4 3 2 
สงิคโปร์ 3 5 3 2 

ฮ่องกง 2 3 3 2 
องักฤษ (UK) 3 3 1 1 
เยอรมนั 3 2 1 1 
อเมริกา 2 2 1 1 
อื/นๆ 19 16 13 10 
รวม 100 100 100 100 

ที�มา: ERAWAN 

ทั 
งนี 
 โรงแรมไอบสิ ป่าตองมีช่องทางการขายที/หลากหลายเช่น การขายห้องพกัผ่านอินเตอร์เน็ต การขาย
ผ่านตวัแทนจําหน่าย การขายบตัรห้องพกัในงานท่องเที/ยว  การขายตรงให้กบักลุม่ลกูค้าประชุม/สมัมนา 
การทําสญัญาขายห้องพกัล่วงหน้าให้แก่กลุ่มลกูค้าองค์กรซึ/งมีพนักงานที/มีการเดินทางเป็นประจํา ซึ/ง
ช่วยทําให้การทําการตลาดและจัดหาผลประโยชน์มีความยืดหยุ่นสูงเนื/องจากแต่ละช่องทางมีข้อดี
แตกต่างกันไป โดยสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรมซึ/งมีอตัราการเข้าพกัในระดบัสงูและ
อตัราค่าห้องพกัมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง ทั 
งนี 
 สดัส่วนของแต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะ
ขึ 
นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะนั 
นและกลยทุธ์ในการสร้างผลตอบแทนและบริหารความเสี/ยงของผู้บริหาร
ทรัพย์สนิ 

 

จุดเด่นของโรงแรมไอบิส ป่าตอง 

1. ตั 6งอยู่ ในทําเลที�โดดเด่นใจกลางหาดป่าตองซึ�งเป็นหาดที�ได้รับความนิยมแห่งหนึ� งของ

จังหวัดภเูกต็ 

หาดป่าตองเป็นหาดที/มีชื/อเสียงและได้รับความนิยมแห่งหนึ/งของจงัหวดัภเูก็ต โดยอยู่ห่างจากตัว
เมืองภเูก็ตไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินนานาชาติภเูก็ต
เพียง 45 นาท ีด้วยชายหาดมีลกัษณะเป็นแนวโค้งยาว 4 กิโลเมตร มีทรายขาวละเอียด คลื/นลมไม่
รุนแรงมาก ทําให้หน้าหาดป่าตองเป็นที/เล่นนํ 
าทะเลยอดนิยม นอกจากนี 
 ยังมีสิ/งอํานวยความ
สะดวกครบครัน และแหลง่บนัเทงิครบวงจรเพื/อบริการนกัท่องเที/ยวทั 
งกลางวนัและกลางคนื 
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2. เป็นทรัพย์สนิที�มีคุณภาพ เพยีบพร้อมด้วยสิ�งอาํนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมไอบสิ ป่าตองอยู่ห่างจากหาดป่าตองเพยีง 500 เมตร มีห้องพกัที/ตกแตง่อย่างทนัสมยัภายใน
โรงแรมมีสิ/งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านอาหาร Taste สระว่ายนํ 
า ห้องประชุม ตลอดจน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูในทกุห้องพัก นอกจากนี 
 โรงแรมยังประกอบไปด้วยระบบสาธารณูปโภค
ครบครันตามมาตรฐานสากล  

3. ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การบริหารโดยผู้บริหารที�มมีาตรฐานสากลและความชาํนาญการ 

โรงแรมไอบิส ป่าตองอยู่ภายใต้การบริหารงานของแอคคอร์ ซึ/งเป็นหนึ/งในบริษัทรับบริหารโรงแรม
ชั 
นนําของโลกและเป็นเจ้าของแบรนด์ไอบิสซึ/งเป็นที/รู้จกักนัดีอย่างแพร่หลาย ทําให้เป็นที/มั/นใจได้ว่า
คุณภาพการให้บริการ การทําการตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายของโรงแรมจะเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมีประสทิธิภาพ 

4. มีผลประกอบการที�ดแีละเติบโตอย่างต่อเนื�อง 

โรงแรมไอบิส ป่าตองเปิดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายได้รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 83.5 ล้านบาท 105.9 
ล้านบาท 110.9 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท ตามลําดบัมีอตัราการเข้าพกัเฉลี/ยเท่ากับร้อยละ 
63.7 ร้อยละ 71.7 ร้อยละ 75.1 และร้อยละ 78.6 และอตัราค่าห้องพกัเฉลี/ยต่อคืนเท่ากบั 1,139 
บาท 1,309 บาท 1,293 บาท และ 1,278 บาท ตามลาํดบั  
 

5.3 รายละเอยีดของโรงแรมไอบิส พัทยาที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรก 

กองทนุรวมจะลงทนุในทรัพย์สินที/ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พทัยา โดยการรับโอนกรรมสทิธิWในที/ดิน
พร้อมอาคาร สิ/งปลกูสร้าง งานระบบสาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นเิจอร์ ทรัพย์สนิติดตรึง
ตรา และอปุกรณ์ต่างๆ โดยตรงกบัเจ้าของกรรมสทิธิWซึ/งได้แก่ ERAWAN  

ทั 
งนี 
ทรัพย์สนิดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้ภาระผกูพนัใดๆ เว้นแต่ภาระผกูพนัตามสญัญากบัผู้ใช้บริการ ลกูค้าและ/หรือผู้
เช่าพื 
นที/ และการจํานองที/ดินและอาคารสิ/งปลกูสร้างดงักลา่ว ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ตาม
สญัญาเงินกู้  ซึ/ง ERAWAN ได้แจ้งให้กองทนุรวมทราบแล้ว และจะดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิดงักลา่วก่อน
การโอนกรรมสทิธิWให้กบักองทนุรวม 



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 12 

 

นอกจากนี 
 เพื/อเป็นการตอบแทนสิทธิการใช้ประโยชน์ทางภาระจํายอมที/กองทนุรวมจะได้รับจาก ERAWAN ใน
การใช้ที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 ออกสูท่างสาธารณะทั 
งในสว่นทางเดินและทางรถยนต์ กองทนุรวมจะดําเนินการ
จดทะเบียนภาระจํายอมบนที/ดนิที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พทัยา เพื/อให้ที/ดินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลงคือ 
ที/ดนิโฉนดเลขที/ 174206 เลขที/ดนิ 312 ที/ดนิโฉนดเลขที/ 178930 เลขที/ดิน 315 และที/ดินโฉนดเลขที/ 19094 เลขที/
ดิน 17 ใช้ประโยชน์จากภาระจํายอมในการตั 
งเสา วางท่อและเดินสายสาธารณปูโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและ
โทรศัพท์) ผ่านที/ดินที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พัทยาเฉพาะส่วนของที/ดินที/ทั 
งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน (ดู
รายละเอยีดเพิ/มเติมในสว่นความเสี/ยงจากการลงทนุในกองทนุรวม) 

 ข้อมูลผลการดาํเนินงานและการปฏิบัติการของโรงแรมไอบิส พัทยา 

ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

 
ปี พ.ศ. 
2552 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

อตัราการเข้าพกัเฉลี/ย 
(ร้อยละของจํานวนห้องพกั) 

63.6 73.9 85.9 90.8 

อตัราคา่ห้องพกัเฉลี/ย(บาทต่อคนื) 805 851 953 1,043 

รายได้คา่ห้องพกั(ล้านบาท) 47.5 58.3 75.8 88.0 

รายได้จากการจําหน่ายอาหารและ
เครื/องดื/ม (ล้านบาท) 

10.2 13.0 16.7 16.5 

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

ที�มา: ERAWAN 
หมายเหตุ: 
(1) กําไรจากการดาํเนินงานเป็นกําไรก่อนหกัดอกเบี 
ย ภาษี คา่เสื/อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

 

สัดส่วนของรายได้ค่าห้องพกัตามประเทศของผู้มาพกั (ร้อยละของรายได้ค่าห้องพกั) 

ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
รัสเซีย 1 4 18 19 
ไทย 24 25 19 19 

อินเดีย 19 18 11 12 

ฮ่องกง 9 10 8 8 
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ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 3 5 6 8 
จีน 8 8 5 6 
ไต้หวนั 12 7 10 4 
เกาหล ี 2 2 2 2 
องักฤษ (UK) 3 2 1 2 
ญี/ปุ่ น 1 1 1 2 
มาเลเซีย 1 1 1 2 
ออสเตรเลีย 2 2 2 2 
เยอรมนั 2 1 1 1 
อินโดนีเซีย 1 1 1 1 
ฟิลปิปินส์ 0 0 0 1 
อื/นๆ 11 12 13 11 
รวม 100 100 100 100 

ที�มา: ERAWAN 

ทั 
งนี 
 โรงแรมไอบสิ พทัยามีช่องทางการขายที/หลากหลายเช่น การขายห้องพกัผ่านอินเตอร์เน็ต การขาย
ผ่านตวัแทนจําหน่าย การขายบตัรห้องพกัในงานท่องเที/ยว  การขายตรงให้กบักลุม่ลกูค้าประชุม/สมัมนา 
การทําสญัญาขายห้องพกัล่วงหน้าให้แก่กลุ่มลกูค้าองค์กรซึ/งมีพนักงานที/มีการเดินทางเป็นประจํา ซึ/ง
ช่วยทําให้การทําการตลาดและจัดหาผลประโยชน์มีความยืดหยุ่นสูงเนื/องจากแต่ละช่องทางมีข้อดี
แตกต่างกันไป โดยสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของโรงแรมซึ/งมีอตัราการเข้าพกัในระดบัสงูและ
อตัราค่าห้องพกัมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง ทั 
งนี 
 สดัส่วนของแต่ละช่องทางการขายในแต่ละช่วงเวลาจะ
ขึ 
นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะนั 
นและกลยทุธ์ในการสร้างผลตอบแทนและบริหารความเสี/ยงของผู้บริหาร
ทรัพย์สนิ 

จุดเด่นของโรงแรมไอบิส พทัยา 

1.  ตั 6งอยู่ ในทําเลที�โดดเด่นบนหาดพัทยาเหนือ ซึ�งเป็นหาดที�นิยมของนักท่องเที�ยวชาวไทย

และต่างชาต ิ

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที/ยวซึ/ง เป็นที/นิยมแห่งหนึ/งของประเทศไทย ด้วยการเดินทางที/
สะดวกสบายระหว่างเมืองพทัยากับกรุงเทพมหานคร ประกอบกบัความเพียบพร้อมของสิ/งอํานวย
ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น ที/พกั ร้านอาหาร แหลง่บนัเทงิ โรงพยาบาล รวมถงึความสะดวกสบายใน
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การเดินทางจากพัทยาไปยังเกาะต่างๆ เพื/อการท่องเที/ยวทางนํ 
า และสภาวะอากาศที/ค่อนข้าง
เอื 
ออํานวยต่อการท่องเที/ยวแม้กระทั/งในฤดมูรสมุ เมืองพทัยาจึงเป็นทั 
งจุดหมายหลกัแห่งหนึ/งของ
นกัท่องเที/ยวที/เดนิทางมาประเทศไทยและเป็นบ้านพกัตากอากาศของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วย  

โรงแรมไอบิส พัทยาอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเหนือเพียง 500 เมตร โรงแรมตั 
งอยู่ใกล้กับ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาและถนนคนเดิน (Walking Street) ซึ/งเป็นที/รวมของ
ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงยามคํ/าคืนและสถานที/แสดงโชว์ต่างๆ ทําให้โรงแรมไอบิส พัทยา
สามารถตอบสนองความต้องการของนกัทอ่งเที/ยวทั 
งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

2. เป็นทรัพย์สนิที�มีคุณภาพ เพยีบพร้อมด้วยสิ�งอาํนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมไอบิส พทัยาได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย และมีการจัดการพื 
นที/ภายในห้องพักอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมด้วยสิ/งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
รวมถึงห้องประชุมและสระว่ายนํ 
า โรงแรมไอบิส พัทยาจึงเป็นโรงแรมทันสมัยราคาประหยัด
เหมาะสมสาํหรับทั 
งผู้ที/เดินทางมาทําธุรกิจและนกัทอ่งเที/ยวทั 
งชาวไทยและต่างชาต ิ 

3.  ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การบริหารโดยผู้บริหารที�มมีาตรฐานสากลและความชาํนาญการ 

โรงแรมไอบสิ พทัยาอยู่ภายใต้การบริหารงานของแอคคอร์ซึ/งเป็นหนึ/งในบริษัทรับบริหารโรงแรมชั 
น
นําของโลกและเป็นเจ้าของแบรนด์ไอบิสซึ/งเป็นที/รู้จักกันดีอย่างแพร่หลาย ทําให้เป็นที/มั/นใจได้ว่า
คุณภาพการให้บริการ การทําการตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายของโรงแรมจะเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมีประสทิธิภาพ 

4.  มีผลประกอบการที�ดแีละเติบโตอย่างต่อเนื�อง 

โรงแรมไอบิส พัทยาเปิดดําเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายได้รวมจากการ
ดําเนินงานในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 59.1 ล้านบาท 72.7 
ล้านบาท 93.9 ล้านบาท และ 106.3 ล้านบาท ตามลําดบั มีอตัราการเข้าพกัเฉลี/ยเท่ากับร้อยละ
63.6 ร้อยละ 73.9 ร้อยละ 85.9 และร้อยละ 90.8 และอตัราค่าห้องพกัเฉลี/ยต่อคืนที/เพิ/มขึ 
นอย่าง
ต่อเนื/องเทา่กบั 805 บาท 851 บาท 953 บาท และ 1,043 บาท ตามลําดบั 
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5.4 สรุปข้อมูลการประเมิน 

มลูค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี 
 

ทรัพย์สิน 
มูลค่าที�กองทุน
รวมเข้าลงทุนไม่
เกิน (ล้านบาท) 

ราคาประเมนิตาม
วิธีรายได้ตาม
โครงสร้างของ
กองทุนรวม 
(ล้านบาท) 

ผู้ประเมินราคา วันที�ประเมิน 

โรงแรมไอบสิ 
ป่าตอง 

975.7 

887 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากดั 

11 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

911 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

โรงแรมไอบสิ 
พทัยา 

854.7 

782 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากดั 

11 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

777 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

รวม  1,830.4 

1,669 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากดั 

11 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

1,688 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

ที�มา: บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด และ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทนุรวมนั 
นได้คํานึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมในลกัษณะการให้เช่ากลบัตามที/เปิดเผยในหวัข้อ 6 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที/กองทนุรวม
จะเข้าลงทนุครั 
งแรก  
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มูลค่าโครงการที�ประเมนิโดยผู้ประเมินก่อนการปรับปรุงตามโครงสร้างของกองทุนรวม 

ราคาประเมินของผู้ประเมินบนทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก หากไม่ได้ปรับปรุงด้วยโครงสร้างการ
จดัหาผลประโยชน์ตามหวัข้อ 6 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก จะสง่ผลให้
ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกมีมลูค่าประเมินดงันี 
 

ทรัพย์สิน 

ราคาประเมนิตาม
วิธีรายได้ก่อน

ปรับปรุง 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมนิตาม
วิธีรายได้หลัง

ปรับปรุง 
(ล้านบาท) 

ผู้ประเมินราคา วันที�ประเมิน 

โรงแรมไอบสิ 
ป่าตอง 

915 887 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากดั 

11 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

948 911 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

โรงแรมไอบสิ 
พทัยา 

807 782 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากดั 

11 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

809 777 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

รวม 

1,722 1,669 
บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากดั 

11 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

1,757 1,688 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

ที�มา: บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากดั และ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ทั 
งนี 
 จากการตรวจสอบสมมตฐิานหลกัของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที/ใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที/กองทนุรวม
จะเข้าลงทนุครั 
งแรก บริษัทจดัการไม่พบสิ/งที/เป็นเหตใุห้เชื/อว่าสมมติฐานหลกัที/ใช้ในการประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่
สมเหตสุมผลเมื/อเทียบกบัผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกและแนวโน้มภาพ
อตุสาหกรรมโรงแรมชั 
นประหยดัในภเูก็ตและพทัยา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการณ์ที/เกิดขึ 
นจริงอาจแตกต่างจาก
สมมติฐานดงักลา่วได้ หรือเหตกุารณ์ต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที/คาดการณ์ไว้  
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5.5 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทนุในอนาคต บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิW และ/หรือสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที/มีคณุภาพ 

นอกไปจากนี 
 กองทุนรวมได้รับสิทธิ จาก ERAWAN ในการลงทุนในโรงแรมเครือไอบิสที/ตั 
งอยู่ในประเทศไทยที/ 
ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิWหรือเป็นผู้ มีสทิธิครอบครองทั 
งในปัจจบุนัและทั 
งในอนาคต ตลอดระยะเวลา 5 ปี
ตั 
งแตว่นัที/มีการจดทะเบียนจดัตั 
งกองทนุรวม กลา่วคอื ในระยะเวลา 5 ปีดงักล่าวหาก ERAWAN มีความประสงค์
ที/จะโอนกรรมสทิธิW และ/หรือสทิธิการเช่าของโรงแรมเครือไอบิสในประเทศไทย ERAWAN จะต้องเสนอโอกาสใน
การลงทนุดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม 

อย่างไรก็ตาม ถ้ากองทนุรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้เสร็จสิ 
นได้ภายในระยะเวลา 150 วนั
หลงัจากที/ได้รับข้อเสนอจาก ERAWAN หรือภายในระยะเวลาอื/นที/คู่สญัญาตกลงกนัให้ถือว่ากองทนุรวมสละสิทธิ
ในการลงทุนทั 
งนี 
 เฉพาะในส่วนที/เกี/ยวกับทรัพย์สินที/ ERAWAN เสนอต่อกองทุนรวมในคราวนั 
นๆในการนี 
 
ERAWAN สามารถทําธุรกรรมกับบคุคลอื/นต่อไปได้ ภายใต้เงื/อนไขที/ไม่แตกต่างหรือดีกว่าเงื/อนไขที/เสนอให้แก่
กองทนุรวม อย่างไรก็ดี หากธุรกรรมดังกล่าวจะทําภายหลงัจาก 150 วันนบัแต่วันที/กองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่
สามารถดําเนินการทําธุรกรรมให้เสร็จสิ 
นได้ ERAWAN สามารถเข้าทาํธุรกรรมกบับคุคลอื/นภายใต้เงื/อนไขใดๆ ก็ได้ 

ทั 
งนี 
 กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า หรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื/อประโยชน์สงูสุดแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ซึ/งอาจรวมถึงการลงทุนใน
โครงการที/อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง และ/หรือหลกัทรัพย์อื/น และ/หรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื/นใด ตามที/กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื/นที/เกี/ยวข้อง ทั 
งที/มีผลใช้อยู่ในปัจจุบันและที/จะได้มีการแก้ไข
เพิ/มเติม 

 
6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที� กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร 

6.1 โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์และนโยบายการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมจะนําทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ซึ/งได้แก่ บริษัท เอราวณั 
โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ/งเป็นบริษัทย่อยที/ ERAWAN ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ตํ/ากว่าร้อยละ 99.99 
ของจํานวนหุ้นที/ออกทั 
งหมดของบริษัท เพื/อนําไปจดัหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้กบักองทนุรวม และบริษัท 
เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั จะว่าจ้างให้แอคคอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกต่อไป  
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โดยการนําทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกออกให้เช่าแก่บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด กองทนุรวม
จะเข้าทําสญัญาให้เช่าที/มีกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยคิดค่าเช่าคงที/และค่าเช่าแปรผนัตามที/กําหนดไว้
ในสญัญาเช่าดงักล่าว ทั 
งนี 
 ค่าเช่าคงที/อาจมีการเปลี/ยนแปลงได้หากกองทนุรวมและผู้ เช่าจะได้ตกลงกนัเป็นอย่างอื/น 
ตวัอย่างเช่น การยกเว้นค่าเช่าคงที/ในกรณีที/เกิดเหตสุดุวิสยั 

นอกจากนี 
 ทั 
งผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิซึ/งกันและกันในการต่ออายสุญัญาเช่ารวม 5 ครั 
ง โดยครั 
งที/ 1 ถึงครั 
งที/ 4 
จะมีสิทธิต่ออายคุราวละ 3 ปี และในครั 
งที/ 5 จะมีสิทธิต่ออายสุญัญาอีกไม่เกิน 4 เดือน เพื/อให้สญัญาเช่าสิ 
นสดุในวัน
เดียวกันกับสญัญาจ้างบริหารงานระหว่างผู้ เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิเรียกให้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ/งต่ออายุสญัญาได้ ตราบเท่าที/คู่สัญญาผ่ายที/ประสงค์จะใช้สิทธิไม่ได้กระทําผิดสญัญาเช่าใน
สาระสาํคญั ทั 
งนี 
 ข้อกําหนดและเงื/อนไขต่างๆ ของสญัญาเช่าที/ต่ออายจุะเหมือนกบัสญัญาเช่าเดิมทกุประการ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิWในการแก้ไขสญัญาเช่าเพื/อประโยชน์ของการใช้ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมลงทนุ  และ/หรือ
เพื/อให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจ การเมอืง ตามที/คูส่ญัญาทั 
ง 2 ฝ่ายจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

ทั 
งนี 
 หากคู่สญัญามีการใช้สิทธิต่ออายุสญัญาแล้ว 4 ครั 
ง คู่สญัญาตกลงที/จะเข้าเจรจาเกี/ยวกับการต่ออายสุญัญานี 

ออกไปอีกภายในวนัที/ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 โดยในสว่นของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการมีอํานาจในการตดัสนิใจ 

โดยรายละเอียดการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี 
 

เอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์

โรงแรมไอบิส ปOาตอง

� ที/ดิน

� อาคารสิ/งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค

� เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ

โรงแรมไอบิส พัทยา

� ที/ดิน

� อาคารสิ/งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค

� เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
เอราวัณ โฮเทล   
โกรท (ERWPF)

ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

เงินปsนผล ลงทุน

เช่า

ค่าเช่า

แอคคอร์
บริหาร

ว่าจ้างบริหาร

 
 

6.2 รายละเอยีดค่าเช่าซึ�งบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จาํกดั จะต้องชาํระให้แก่กองทุนรวม 

ค่าเช่าที/บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทนุรวมประกอบด้วยค่าเช่า 2 
สว่น ได้แก่ คา่เช่าคงที/และค่าเช่าแปรผนั โดยจะคํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง นบัตั 
งแต่วนัที/เริ/มระยะเวลาการ

บริษทั เอราวณั 

โกรท เมเนจ

เม้นท์ จํากดั 
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เช่าตามที/กําหนดไว้ในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ/งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 

ค่าเช่าคงที� (Fixed Rent) 

บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที/สาํหรับทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั 
งแรกเป็นรายเดือนดงันี 
 

เดอืน 
ค่าเช่าคงที� (บาท) 

สาํหรับโรงแรม 
ไอบิส ป่าตอง 

สาํหรับโรงแรม 
ไอบิส พทัยา 

รวม 

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

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

พฤษภาคม 1,432,000  2,223,000  3,655,000  
มิถนุายน 1,432,000  2,223,000  3,655,000  
กรกฎาคม 838,000  1,473,000  2,311,000  
สงิหาคม 838,000  1,473,000  2,311,000  
กนัยายน 838,000  1,473,000  2,311,000  
ตลุาคม 4,245,000  3,898,000  8,143,000  

พฤศจิกายน 4,246,000  3,898,000  8,144,000  
ธันวาคม 4,246,000  3,898,000  8,144,000  

รวมปีปฏิทนิ 38,750,000 33,750,000 72,500,000 

โดยอตัราค่าเช่าคงที/ดงักลา่วจะมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาการเช่าตามที/กําหนดไว้ในสญัญาเช่า และเมื/อมี
การตอ่สญัญาเช่า บริษัทจดัการจะใช้ความพยายามให้คา่เช่าคงที/ไม่ตํ/าจากเดิม 

สําหรับในกรณีที/สญัญาเช่าไม่ได้มีผลตั 
งแต่วันแรกของเดือน และ/หรือไม่ได้สิ 
นสดุลง ณ วันสดุท้ายของ
เดือน ค่าเช่าคงที/ของเดือนดงักล่าวจะถกูคํานวณตามสดัสว่นของจํานวนวนัที/สญัญาเช่ามีผลในเดอืนนั 
น
เทียบกบัจํานวนวนัทั 
งหมดของเดือนนั 
นๆ 

ทั 
งนี 
 การชําระค่าเช่าคงที/ของแตล่ะเดือนจะต้องกระทําภายในวนัสิ 
นเดือนของเดือนถดัไป (ยกเว้นในกรณี
ที/กลา่วถึงในวรรคต่อไป) โดยในกรณีที/บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ไม่สามารถชําระค่าเช่า



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 20 

 

คงที/ภายในช่วงเวลาดงักลา่วได้เต็มจํานวนจะไม่ถือเป็นการผิดนดัชําระหนี 
 โดยให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวน
ที/กองทุนรวมไม่ได้รับชําระดังกล่าวเป็นค่าเช่าคงที/ค้างชําระและให้บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ 
จํากดั ชําระค่าเช่าคงที/ค้างชําระให้แก่กองทนุรวมภายใน 15 วนันบัจากวนัที/ถงึกําหนดชําระซึ/งหากยงัไม่
สามารถชําระได้เต็มจํานวนภายในระยะเวลาดงักล่าวให้ถือเป็นการผิดนดัชําระหนี 
โดยในกรณีดังกล่าว
กองทนุรวมอาจใช้สิทธิบอกเลกิสญัญาเช่าได้ หรือกําหนดให้ผู้ เช่าชําระดอกเบี 
ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีบน
จํานวนค่าเช่าที/ผิดนดัชําระหนี 
จนกว่ากองทนุรวมจะได้รับค่าเช่าดงักล่าวครบถ้วน 

อย่างไรก็ตาม สําหรับเดือนแรกที/สญัญาเช่ามีผลบังคบัใช้ ถ้าสญัญาเช่ามีผลบังคบัใช้ในวนัที/ 1 บริษัท 
เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั จะชําระค่าเช่าของเดือนแรกทนัทีในวนัแรกที/สญัญาเช่ามีผลบงัคบัใช้ แต่
ในกรณีสญัญาเช่ามีผลบงัคับใช้หลงัจากวนัที/ 1 เป็นต้นไป บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด จะ
ชําระ (ก) ค่าเช่าคงที/ของเดือนแรกตามสดัสว่นคิดเป็นรายวนั และ (ข) ค่าเช่าคงที/ของเดือนถัดไปเต็มเดือน ใน
วนัแรกที/สญัญาเช่ามีผลบงัคบัใช้  ทั 
งนี 
อัตราค่าเช่ารายวนัของเดือนแรกจะเท่ากับค่าเช่าคงที/รายเดือนของ
เดือนนั 
นหารด้วยจํานวนวนัของเดือนนั 
น 

 
ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ตามข้อตกลงและเงื/อนไขของสญัญาเช่า บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ตกลงที/จะชําระค่าเช่า
แปรผนัให้แก่กองทนุรวมทกุไตรมาส โดยคํานวณได้ดงันี 
 

ค่าเช่าแปรผนัของแต่ละไตรมาส = [ก x (ข – ค – ง – จ)]– ค่าเช่าแปรผนัที/ผู้ เช่าพึงชําระนบัแต่ต้นปี
ปฏิทินจนถึงวันสิ 
นไตรมาสก่อนหน้า(Year-to-Date Variable 
Rent) 

โดยที/ 

 ก  = อตัราร้อยละของค่าเช่าแปรผนัในอตัราร้อยละ 90.00 

 ข = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรมไอบิส พทัยา และโรงแรมไอบิส ป่าตอง นบัแต่ต้น
ปีปฏิทิน (รายได้จากการเช่าห้องพักค่าบริการและรายได้จากการดําเนินงานอื/นๆ ไม่รวม
ดอกเบี 
ยรับ) และ/หรือค่าสินไหมประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัที/ได้รับจากบริษัทประกนันบัแต่
ต้นปีปฏิทิน ตามที/ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า 
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 ค     = ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารโรงแรมนบัแต่ต้นปีปฏิทิน ซึ/งไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี 
ยตามที/
ปรากฏในงบการเงินของผู้ เช่า ดงัเช่นคา่ใช้จ่ายดงัต่อไปนี 
 

(1)  ต้นทนุรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าทําความ
สะอาด และต้นทนุจากการดาํเนนิงานอื/นๆ) 

(2)  ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ค่าใช้จ่าย
ทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที/ชําระให้ผู้บริหารทรัพย์สนิ) 

(3)  ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอื/นจากการประกอบกิจการโรงแรม (เช่น ภาษีโรงเรือน
ค่าธรรมเนียมประกันภัยใดๆ ค่าสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน (ตามที/ผู้ เช่า
เห็นสมควร) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิการอื/นๆ) 

 ง  =  ร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั 
งหมดนบัแต่ต้นปีปฏิทิน (หรือร้อยละ 4 ของ ข) ซึ/งผู้ เช่าสาํรองไว้
เพื/อเป็นทนุสาํรองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) การ
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซื 
อจัดหาเฟอร์นิเจอร์  
ทรัพย์สนิติดตรึงตราและอปุกรณ์ต่างๆ (FF&E)  

 จ =  ค่าเช่าคงที/ตามที/กําหนดในสญัญา (Accrual Basis) นบัแต่ต้นปีปฏิทิน 

การคํานวณค่าเช่าดงัสูตรข้างต้นจะอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท์ จํากัด ที/
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที/ได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในรอบบญัชีที/เกี/ยวข้อง 

ทั 
งนี 
 ในกรณีที/ค่าเช่าแปรผนัที/คํานวณได้จากสตูรข้างต้นมีค่าติดลบ ให้ถือว่าผู้ เช่าไม่ต้องชําระค่าเช่าแปรผนั
ในงวดนั 
นๆ และให้นําจํานวนดงักล่าวไปหกัออกจากคา่เช่าที/จะต้องชําระในงวดถดัไป 

ทั 
งนี 
 ผู้ เช่าจะต้องชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับแต่ละไตรมาสภายในวนัสิ 
นเดือนของเดือนถัดไปหลงัจากสิ 
นสดุ
แต่ละไตรมาส 

ในการชําระค่าเช่าแปรผนัในไตรมาสใดไตรมาสหนึ/ง ผู้ เช่าอาจชําระคา่เช่าแปรผนัให้แก่กองทนุรวมในจํานวนที/
น้อยกว่าค่าเช่าแปรผันของไตรมาสนั 
นและไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี 
 อย่างไรก็ดี หากภายใน 45 วัน
หลงัจากวนัสิ 
นไตรมาส ผู้ เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าสว่นที/ชําระไม่ครบในสิ 
นไตรมาสก่อนได้จะถือว่าผู้ เช่าผิด
นัดชําระหนี 
โดยในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ หรือกําหนดให้ผู้ เช่าชําระ
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ดอกเบี 
ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีบนจํานวนค่าเช่าที/ผดินดัชําระหนี 
จนกว่ากองทนุรวมจะได้รับค่าเช่าดังกล่าว
ครบถ้วน 

ในรอบปีบญัชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผนัทั 
งหมดที/ผู้ เช่าได้ชําระให้แก่กองทนุรวมมีจํานวนแตกต่างไปจาก
ค่าเช่าแปรผนัซึ/งผู้ เช่าควรจะชําระตามผลลพัธ์ที/ได้จากการคํานวณตามสตูรคํานวณข้างต้นแบบรายปี โดยใช้
ข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าที/ปรากฏในงบการเงินประจําปีที/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที/ได้รับอนญุาตจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้คูส่ญัญาปฏิบตัิดงันี 
  

(1) หากผลรวมค่าเช่าแปรผนัทั 
งหมดที/ผู้ เช่าได้ชําระให้แก่กองทนุรวมมีจํานวนมากกว่า ค่าเช่าแปรผนัซึ/งผู้
เช่าควรจะชําระ กองทุนรวมตกลงนําเงินส่วนต่างดงักล่าวไปหกักลบกันกับค่าเช่าที/ผู้ เช่าจะต้องชําระ
ให้แก่กองทนุรวมในรอบถดัไป หรือ  

(2) หากผู้ เช่าจําต้องชําระค่าเช่าให้แก่กองทนุรวมเพิ/มเติม ให้ผู้ เช่าชําระเงินดงักล่าวให้แก่กองทนุรวมพร้อม
กนักบัคา่เช่าที/ผู้ เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทนุรวมในรอบถดัไป 

คู่สญัญาเข้าใจตรงกันว่าทนุสํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) การ
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซื 
อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึง
ตราและอปุกรณ์ต่างๆ (FF&E) ที/ระบใุน ง. ข้างต้นนั 
น เป็นกรรมสทิธิWของผู้ เช่า 

ทั 
งนี 
 ในกรณีที/มีการลดจํานวนทรัพย์สินที/เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตมุาจากการที/ทรัพย์สินที/เช่าเสียหาย
ทั 
งหมดหรืออย่างมีนยัสาํคญั (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที/เช่าการที/คู่สญัญาตกลง
กนัให้โรงแรมใดโรงแรมหนึ/งไม่เป็นทรัพย์สนิที/เช่าอีกต่อไปหรือสาเหตอุื/นใด ผู้ เช่าจะยงัคงมีหน้าที/ชําระค่า
เช่าเฉพาะในสว่นของโรงแรมที/ยงัเหลอือย◌ู่ 

อนึ/ง หากผลประกอบการของทรัพย์สินในอนาคตมีการเปลี/ยนแปลงไปจนทาํให้สดัสว่นของค่าเช่าคงที/ไม่
เป็นสดัสว่นใหญ่ของค่าเช่าทั 
งหมด คู่สญัญาจะร่วมกนัพิจารณาปรับค่าเช่าคงที/ให้เป็นสดัสว่นใหญ่ของ
ค่าเช่าทั 
งหมด 

  การเลื�อนการชาํระค่าเช่าอนัเนื�องมาจากเหตุสุดวิสยั 

ในกรณีที/เกิดเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึ/งดังต่อไปนี 
 กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้ รับผลประโยชน์ทราบและ

กองทนุรวมยนิยอมให้เลื/อนการชําระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าวออกไป จนกว่าเหตกุารณ์ดงักล่าว

จะสิ 
นสดุลงและการชําระค่าเช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคล่องแก่ผู้ เช่าและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที/ใน

การดแูลรักษาทรัพย์สนิตามสญัญาเช่า 

1. เกิดเหตุสดุวิสัยที/มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที/เช่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที/ตั 
งของ
ทรัพย์สินที/เช่า เช่น อัคคีภัย นํ 
าท่วม แผ่นดินไหว ซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้ เช่า
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อย่างมีนยัสาํคญัและทําให้รายได้เฉลี/ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ
โรงแรมไอบสิ ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พทัยาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํ/ากว่ารายได้เฉลี/ยต่อห้อง
สาํหรับเดือนเดียวกนัของโรงแรมนั 
นๆ ของในปีก่อนหน้าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อย
ละ 50 

2. เกิดเหตสุดุวิสยัซึ/งสง่ผลต่อการดาํเนนิกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยัสาํคญัและทําให้ 

ก.  รายได้เฉลี/ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พทัยาลดลงตํ/ากว่ารายได้เฉลี/ยต่อห้องสําหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนั 
นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
50 และ  

ข.  รายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ
ไทย ลดลงตํ/ากวา่รายได้เฉลี/ยตอ่ห้องสาํหรับเดือนเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่ว
ในปีก่อนหน้าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 15 (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างของเหตสุดุวิสยัในกรณีนี 
 ได้แก่ เหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง การปิดสนามบิน เป็น
ต้น 

3. เกิดเหตุสดุวิสยัซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้ เช่าอย่างมีนยัสําคญัและทําให้รายได้
เฉลี/ยตอ่ห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของโรงแรมไอ
บิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยา ลดลงตํ/ากว่ารายได้เฉลี/ยต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของ
โรงแรมนั 
นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 และคู่สัญญาไม่
สามารถหารายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันใน
ประเทศไทยหรือข้อมลูที/เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราส่วนอื/นใดที/สามารถหาได้จากธุรกิจ
โรงแรมทั/วไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาแทนได้ 

4. เกิดเหตสุดุวิสยัซึ/งสง่ผลต่อการดาํเนนิกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยัสาํคญัและทําให้ 

ก.  รายได้เฉลี/ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว
ของโรงแรมไอบิส ป่าตองหรือโรงแรมไอบิส พัทยาลดลงตํ/ากว่ารายได้เฉลี/ยต่อห้องสําหรับ
เดือนเดียวกนัของโรงแรมนั 
นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 50 และ  
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ข.  รายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ
ไทย ลดลงตํ/ากวา่รายได้เฉลี/ยตอ่ห้องสาํหรับเดือนเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่ว
ในปีก่อนหน้าไม่ถงึร้อยละ 30 (ถ้าม)ี 

ทั 
งนี 
 ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามโดยสจุริตในการหารายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที/อยู่ในกลุ่ม
การแขง่ขนัที/มีมาตรฐานเดียวกนัในประเทศไทยเพื/อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึ 
นหรือไม่ 
โดยในกรณีที/ไม่สามารถหารายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐาน
เดียวกนัในประเทศไทยได้ คู่สญัญาจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมลูที/เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราสว่น
อื/นใดที/สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั/วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ/ง หากคู่สญัญาไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้พิจารณาจากรายได้เฉลี/ยของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยาเป็นหลกั
และในกรณีที/คู่สญัญากําหนดโรงแรมในกลุม่การแข่งขนัที/มีมาตรฐานเดียวกนัในประเทศไทยมากกว่าหนึ/งแห่ง 
ให้คํานวณรายได้เฉลี/ยต่อห้องของกลุม่การแข่งขนั โดยอาศยัค่าเฉลี/ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี/ยต่อ
ห้องของแต่ละโรงแรม 

ในกรณีที/มีการเลื/อนการชําระคา่เช่าออกไปให้นําเงินที/ผู้ เช่าชําระให้แก่กองทนุรวมในครั 
งถดัไปมาชําระหนี 

ค่าเช่าตามลําดบัดงันี 
 

ก. ค่าเช่าคงที/ที/ได้มีการเลื/อนชําระออกไป 
ข. ค่าเช่าคงที/ที/พงึชําระในรอบนั 
นๆ 
ค. ค่าเช่าแปรผนัที/ได้มีการเลื/อนชําระออกไป (ถ้าม)ี 
ง. ค่าเช่าแปรผนัที/พงึชําระในรอบนั 
นๆ (ถ้าม)ี 

อนึ/ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตใุดๆ อันจะเกิดขึ 
นก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี เป็นเหตทุี/ไม่อาจป้องกันได้ ซึ/ง
คู่สญัญาที/ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคมุได้แม้จะได้จัดการระมัดระวงัตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จาก
บคุคลในฐานะและภาวะเช่นนั 
น 

“โรงแรมและรีสอร์ตที�อยู่ ในกลุ่มการแข่งขันที� มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย” หมายถึง 
โรงแรมและรีสอร์ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที/มีมาตรฐานเดียวกันในจงัหวัดเดียวกันในประเทศไทยของ
โรงแรมไอบสิ พทัยา และโรงแรมไอบิส ป่าตองแต่ละโรงแรมตามที/คู่สญัญาอาจกําหนดหรือตกลงกันขึ 
น
ในแต่ละปีภายหลงัจากวันแรกที/สญัญาเช่ามีผลบงัคับใช้ ทั 
งนี 
กองทุนรวมขอสงวนสิทธิWในการเปิดเผย
ข้อมลูของโรงแรมดงักลา่วให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุครั 
งที/มีการตกลงกนัระหว่างคู่สญัญาหรือทกุครั 
งที/
ข้อมลูดงักลา่วมีการเปลี/ยนแปลง 
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การยกเว้นค่าเช่าอนัเนื�องมาจากเหตุสุดวิสัย 

ในกรณีที/เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ/งดงัต่อไปนี 
 กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบและ
กองทนุรวมยินยอมยกเว้นคา่เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่า โดยผู้ เช่าไม่จําต้องชําระค่าเช่าของ
ช่วงระยะเวลานั 
น ทั 
งนี 
เฉพาะในสว่นของโรงแรมที/ได้รับผลกระทบ 

1. เกิดเหตุสดุวิสัยที/มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที/เช่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที/ตั 
งของ
ทรัพย์สินที/เช่า เช่น อัคคีภัย นํ 
าท่วม แผ่นดินไหว ซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้ เช่า
อย่างมีนยัสาํคญัและทําให้รายได้เฉลี/ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ
โรงแรมไอบสิ ป่าตองหรือโรงแรมไอบิส พทัยาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํ/ากว่ารายได้เฉลี/ยต่อห้อง
สาํหรับเดือนเดียวกนัของโรงแรมนั 
นๆ ของในปีก่อนหน้าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 50 
 

2. เกิดเหตสุดุวิสยัซึ/งสง่ผลต่อการดาํเนนิกิจการโรงแรมโดยผู้เช่าอย่างมีนยัสาํคญัและทําให้ 
ก.  รายได้เฉลี/ยต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว

ของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พทัยาลดลงตํ/ากว่ารายได้เฉลี/ยต่อห้องสําหรับ
เดือนเดียวกนัของโรงแรมนั 
นๆ ในปีก่อนหน้าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 50 และ  

ข.  รายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ
ไทย ลดลงตํ/ากวา่รายได้เฉลี/ยตอ่ห้องสาํหรับเดือนเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่ว
ในปีก่อนหน้าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 30 (ถ้าม)ี 

3.  เกิดเหตุสดุวิสยัซึ/งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยผู้ เช่าอย่างมีนยัสําคญัและทําให้รายได้
เฉลี/ยตอ่ห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของโรงแรมไอ
บิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยา ลดลงตํ/ากว่ารายได้เฉลี/ยต่อห้องสําหรับเดือนเดียวกันของ
โรงแรมนั 
นๆ ในปีก่อนหน้าเทา่กบัหรือมากกว่าร้อยละ 50 และคู่สญัญาไม่สามารถหารายได้เฉลี/ยตอ่
ห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทยหรือข้อมลูที/เป็น
มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราสว่นอื/นใดที/สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั/วไปมาเป็นหลกัเกณฑ์
ในการพจิารณาแทนได้ 

ทั 
งนี 
 ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามโดยสจุริตในการหารายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที/อยู่ในกลุ่ม
การแขง่ขนัที/มีมาตรฐานเดียวกนัในประเทศไทยเพื/อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึ 
นหรือไม่ 
โดยในกรณีที/ไม่สามารถหารายได้เฉลี/ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐาน
เดียวกนัในประเทศไทยได้ คู่สญัญาจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมลูที/เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราสว่น
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อื/นใดที/สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั/วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ/ง หากคู่สญัญาไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้พิจารณาจากรายได้เฉลี/ยของโรงแรมไอบิส ป่าตอง หรือโรงแรมไอบิส พัทยาเป็นหลกั
และในกรณีที/คู่สญัญากําหนดโรงแรมในกลุม่การแข่งขนัที/มีมาตรฐานเดียวกนัในประเทศไทยมากกว่าหนึ/งแห่ง 
ให้คํานวณรายได้เฉลี/ยต่อห้องของกลุม่การแข่งขนั โดยอาศยัค่าเฉลี/ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี/ยต่อ
ห้องของแต่ละโรงแรม 

อย่างไรก็ตามหากผู้เช่ายงัคงมีกําไรจากการดําเนินงานหลงัจากหกัเงินสํารองเพื/อเป็นทนุสํารองค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลกัษณ์ และการจดัซื 
อจดัหาเฟอร์นเิจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอปุกรณ์ต่างๆ 
ในขณะเกิดเหตสุดุวสิยัข้างต้น ผู้ เช่ายงัคงมหีน้าที/ในการจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทนุรวมในจํานวนที/ไม่มากไปกว่า
กําไรจากการดําเนินงานหลงัจากหักเงินสํารองเพื/อเป็นทุนสํารองค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ และการจัดซื 
อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอปุกรณ์ต่างๆดงักล่าวตราบเท่าที/การ
ชําระคา่เช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคล่องแก่ผู้ เช่าและไม่สง่ผลกระทบต่อหน้าที/ในการดแูลรักษาทรัพย์สินตาม
สญัญาเช่า (โดยในกรณีนี 
ให้ถือเป็นการลดค่าเช่าโดยกองทนุรวม) 

อนึ/ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สาเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ 
นก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี เป็นเหตทุี/ไม่อาจป้องกันได้ ซึ/ง
คู่สญัญาที/ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้แม้จะได้จัดการระมัดระวงัตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จาก
บคุคลในฐานะและภาวะเช่นนั 
น 

“โรงแรมและรีสอร์ตที�อยู่ ในกลุ่มการแข่งขันที�มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย” หมายถึง 
โรงแรมและรีสอร์ตที/อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที/มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดเดียวกันในประเทศไทยของ
โรงแรมไอบสิ พทัยา และโรงแรมไอบิส ป่าตองแต่ละโรงแรมตามที/คู่สญัญาอาจกําหนดหรือตกลงกนัขึ 
นใน
แต่ละปีภายหลงัจากวนัแรกที/สญัญาเช่ามีผลบงัคบัใช้ ทั 
งนี 
กองทนุรวมขอสงวนสิทธิWในการเปิดเผยข้อมลู
ของโรงแรมดงักล่าวให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุครั 
งที/มีการตกลงกันระหว่างคู่สญัญาหรือทกุครั 
งที/ข้อมลู
ดงักลา่วมีการเปลี/ยนแปลง 

 

6.3 การประมลูทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรก 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินเพื/อสร้างผลตอบแทนที/สมํ/าเสมอจากรายได้ค่าเช่าแล้ว บริษัทจัดการมีความ
ประสงค์ที/จะสร้างโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากมลูค่าทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
ง
แรกที/มีโอกาสเพิ/มค่าในอนาคตจากหลายปัจจยั เช่น การปรับตวัขึ 
นของราคาที/ดิน และ/หรือผลประกอบการที/ดีขึ 
น
ของอตุสาหกรรมโรงแรม 
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โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการประมลูหนึ/งในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก ในทกุๆ รอบ 5 ปีนบัจาก
วันที/กองทุนรวมได้ทําการลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 
งแรก ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการหรือ
คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม (ถ้ามี) สงวนสิทธิWในการกําหนดวิธีการและรูปแบบของการประมลู ซึ/งรวมถึง
การคดัเลอืกทรัพย์สนิที/จะนาํมาประมลูในแต่ละรอบ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที/ราคาที/ดีที/สดุที/กองทนุรวมได้รับจากการประมลูนั 
นก่อให้เกิดกําไรจากการจําหน่ายที/คิด
เป็นอตัรารายปี (Annualized Capital Gain) สําหรับกองทนุรวมที/ตํ/ากว่าร้อยละ 6 ต่อปีเมื/อเทียบกบัมลูค่าการ
ลงทนุของกองทนุรวมในทรัพย์สนิชิ 
นนั 
น (“กาํไรขั 6นตํ�าจากการขาย”) บริษัทจดัการจะไม่ดําเนินการให้กองทนุรวม
จําหน่ายทรัพย์สินชิ 
นดังกล่าว ทั 
งนี 
 การจําหน่ายทรัพย์สินในราคาขั 
นตํ/าดังกล่าวคิดเป็นกําไรขั 
นตํ/าจากการ
จําหน่ายเท่ากบัร้อยละ 30 ของราคาทนุของทรัพย์สนิชิ 
นนั 
นซึ/งบริษัทจดัการมีความเห็นว่าเป็นกําไรขั 
นตํ/าที/ยอมรับ
ได้ 

ทั 
งนี 
 หลงัจากช่วงเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนัที/กองทนุรวมได้ทําการลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
ง
แรก บริษัทจดัการหรือคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม (ถ้าม)ี สงวนสทิธิWในการเปลี/ยนแปลงตัวเลขกําไรขั 
นตํ/า
จากการขายให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในช่วงเวลานั 
นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบหาก
ตวัเลขกําไรขั 
นตํ/าจากการขายมีการเปลี/ยนแปลง 

หมายเหตุ: กําไรขั 
นตํ/าจากการขายจะเป็นกําไรหลงัหกัคา่ใช้จ่ายที/เกี/ยวข้องกบัการจําหน่ายทรัพย์สนินั 
นๆ ซึ/งรวมถึงค่ายกเลิกสญัญา
ที/บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด อาจจะต้องเสียให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สินในกรณีที/สัญญาบริหารทรัพย์สินถูกยกเลิก
เนื/องมาจากการจําหน่ายดงักลา่ว และรวมถึงคา่ใช้จ่ายที/เกี/ยวข้องกับการยกเลิกการว่าจ้างพนักงานของบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจ
เม้นท์ จํากัด ที/เกี/ยวข้องกบัทรัพย์สนิชิ 
นนั 
นๆ โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

อนึ/ง กระบวนการประมลูทรัพย์สินดงักล่าวไม่ได้เป็นการจํากดัสทิธิของกองทนุรวมในการพิจารณาโอกาสอื/นในการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ เช่น ในกรณีที/กองทนุรวมหรือบริษัทจัดการได้รับข้อเสนอที/มีเงื/อนไขที/น่าพอใจจากบุคคลอื/น 
หรือในกรณีใดๆ ที/กองทนุรวมสามารถสร้างผลตอบแทนที/ดใีห้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุผ่านการจําหน่ายทรัพย์สนิได้ 

 

6.4 ภาพรวมของธุรกจิในทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรก 

ธุรกิจของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกเป็นธุรกิจโรงแรมชั 
นประหยดัในจงัหวดัภเูก็ตและเมืองพทัยา  

ในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมชั 
นประหยัดมีแนวโน้มการเติบโตที/สงูขึ 
น ซึ/งเป็นผลมาจากการก้าวเข้ามามีบทบาทของ
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอตุสาหกรรมการท่องเที/ยว ดงัจะเห็นได้จากผลการศกึษาของยโูรมอนิเตอร์ อินเตอร์
เนชั/นแนลที/ระบุว่า ชนชั 
นกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ/งประเทศในกลุ่ม BRIC 
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(บราซลิ รัสเซีย อนิเดีย และจีน) จะกลายเป็นกลุม่ที/มีอิทธิพลต่อการท่องเที/ยวโลกจากการที/มีนกัท่องเที/ยวขาออก
มากที/สดุ ซึ/งจะก่อให้เกิดการเปลี/ยนแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรมการท่องเที/ยวโลก โดยนกัท่องเที/ยวจากประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่จะมาแทนที/นกัทอ่งเที/ยวจากประเทศตะวนัตก และการใช้จ่ายเฉลี/ยของการท่องเที/ยวต่อครั 
งจะ
ลดลง เนื/องจากนกัท่องเที/ยวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีการใช้จ่ายเฉลี/ยตํ/ากว่าประเทศตะวนัตก  

การเปลี/ยนแปลงดงักล่าวสง่ผลดีต่ออตุสาหกรรมการทอ่งเที/ยวไทยซึ/งเป็นจุดหมายปลายทางหลกัของนกัท่องเที/ยว
จากประเทศจีนและรัสเซีย  โดยในช่วง 2 – 3 ปีที/ผ่านมานกัท่องเที/ยวจากประเทศจีนและรัสเซียเดินทางเข้ามา
ท่องเที/ยวในจังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยาเพิ/มขึ 
นเป็นจํานวนมาก ทําให้โรงแรมชั 
นประหยัดได้รับอานิสงค์จาก
นกัท่องเที/ยวกลุม่นี 
 นอกจากนี 
 การเพิ/มขึ 
นของจํานวนนกัท่องเที/ยวไทยที/เป็นผลมาจากการสง่เสริมการท่องเที/ยวใน
ประเทศจากรัฐบาลอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที/ผ่านมา ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงแรมชั 
น
ประหยัดด้วยเช่นกัน เนื/องจากนักท่องเที/ยวไทยมีงบประมาณที/พักที/ค่อนข้างจํากัด ดังนั 
น การเปลี/ยนแปลง
โครงสร้างนกัท่องเที/ยวดงักลา่วจึงสง่ผลดีต่อทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก 

6.4.1 สถานการณ์การท่องเที�ยวของโลก 

ในปัจจุบนัประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ/งประเทศในซีกโลกตะวนัออกมีบทบาทที/สาํคัญ
ต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ 
น ดังจะเห็นได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศจีนโดย
กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2557 จีนจะมีส่วนแบ่งผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สงูถึงร้อยละ 15 ซึ/งเกือบเท่ากับสหรัฐฯ ที/จะมีส่วนแบ่งร้อยละ 18 ของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศทั/วโลกและภายในทศวรรษนี 
จีนจะแซงหน้าสหรัฐฯในการเป็นประเทศ
ที/มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที/สดุของโลก (วดัจากอตัราแลกเปลี/ยนในตลาด)  

ในช่วงระยะเวลาที/ผ่านมาตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มีการเติบโตของจํานวนการเดินทางขา
ออกอย่างมีนยัสาํคญัโดยมีการเดนิทางออก 325 ล้านเที/ยว ในปี พ.ศ. 2554 และยโูรมอนิเตอร์ อินเตอร์
เนชั/นแนล คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2558 ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มที/จะครองส่วนแบ่งถึงร้อยละ 43 
ของนกัท่องเที/ยวขาออกทั/วโลกโดยจะมีจํานวนกว่า 400 ล้านเที/ยว ซึ/งเป็นผลมาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาอตุสาหกรรม การเพิ/มขึ 
นของบริษัทท่องเที/ยวออนไลน์ และการเจาะตลาดของ
สายการบินต้นทนุตํ/า  
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แผนภาพเปรียบเทียบจํานวนเที�ยวเดินทางออกนอกประเทศและการใช้จ่ายเฉลี�ยเพื�อการ
ท่องเที�ยวระหว่างประเทศที�พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกจิเกิดใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 
2558* 
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จํานวนเที/ยวเดินทางออกของตลาดพฒันาแล้ว จํานวนเที/ยวเดินทางออกของตลาดเกิดใหม่
การใช้จ่ายโดยเฉลี/ยของตลาดพัฒนาแลว้ การใช้จ่ายโดยเฉลี/ยของตลาดเกิดใหม่

 

ที�มา: ยโูรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั/นแนล   

หมายเหตุ: *ประมาณการ 

นอกจากนี 
 ยโูรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั/นแนล คาดว่าประเทศที/จะมีนกัท่องเที/ยวเดินทางออกเพิ/มขึ 
นมาก
ที/สดุในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย ตามลําดบั โดยจีนจะมีการเดินทางขาออก
เพิ/มขึ 
นประมาณ 28 ล้านเที/ยว รัสเซยีเพิ/มขึ 
น 17.5 ล้านเที/ยว และอินเดียเพิ/มขึ 
น 10 ล้านเที/ยว โดยหาก
คิดเป็นจํานวนนกัท่องเที/ยวขาออกในปี พ.ศ. 2558 จีนจะเป็นผู้นําด้วยจํานวน 62 ล้านคน ตามมาด้วย
รัสเซีย (54 ล้านคน) และอินเดีย (22 ล้านคน) ซึ/งเป็นภาพที/ส่งผลดีต่ออตุสาหกรรมการท่องเที/ยวของ
ประเทศไทย เนื/องจากจดุหมายปลายทางท่องเที/ยวยอดนิยมของนกัท่องเที/ยวชาวจีนอยู่ในเอเชียได้แก่
ประเทศไทย และมาเลเซีย 
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แผนภาพการเพิ�มขึ 6นของจํานวนการท่องเที�ยวออกจากแต่ละประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 
2558* 

      ที�มา: ยโูรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั/นแนล  

หมายเหตุ: *ประมาณการ 

(อ้างองิจาก บทความเรื/อง Emerging Outbound Markets: Looking Ahead in Uncertain Times โดย
ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั/นแนล เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 และจุลสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์การ
ท่องเที/ยวแห่งประเทศไทย (eTAT Tourism Journal) ฉบบัที/ 3 ปี พ.ศ. 2555) 

 

6.4.2 สถานการณ์การท่องเที�ยวของประเทศไทย 

ประเทศไทยถือเป็นจดุหมายปลายทางหลกัของนกัท่องเที/ยวจากต่างประเทศ ดงัจะเห็นได้จากการได้รับ
การจดัอนัดบัให้เป็นปลายทางการทอ่งเที/ยวยอดนิยม (Most Popular Destination) โดย ITB Berlin (ซึ/ง
เป็นผู้นําในการจดังานสง่เสริมด้านการท่องเที/ยวทั/วโลก) และปลายทางการทอ่งเที/ยวทางความคุ้มค่าเงิน 
(Best Value Destination) โดย Lonely Planet (ซึ/งเป็นสํานกัพมิพ์คู่มือนําเที/ยวที/ได้รับความนิยมทั/วโลก) 
ในปี พ.ศ. 2555  ทั 
งนี 
 การท่องเที/ยวนบัเป็นอตุสาหกรรมที/ทํารายได้เข้าประเทศไทยจํานวนมาก และมี
แนวโน้มปรับตวัสงูขึ 
นเรื/อยๆ  ดงัจะเห็นได้จากรายได้จากการท่องเที/ยวเพิ/มขึ 
นจาก 323.5 พนัล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2545  เป็น 734.6 พนัล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2554   

 



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 31 

 

แผนภาพแสดงรายได้จากการท่องเที�ยวและร้อยละของรายได้จากการท่องเที�ยวต่อ GDP 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2554 
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รายไดจ้ากการท่องเที/ยว ร้อยละของรายได้จากการท่องเที/ยวต่อ GDP

 

ที�มา: การท่องเที/ยวแห่งประเทศไทยและสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

หมายเหตุ: *ประมาณการ 

ในช่วงระยะเวลาที/ผ่านมา มีจํานวนนกัท่องเที/ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที/ยวในประเทศไทยเพิ/มสงูขึ 
น
อย่างต่อเนื/อง จาก 13.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 15.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 และเพิ/มขึ 
นอย่างรวดเร็ว
เป็น 19.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554  แม้ว่าไตรมาสสดุท้ายของปี พ.ศ. 2554 ซึ/งเป็นฤดูการท่องเที/ยวที/สําคัญ
ที/สุดกลับเกิดอุทกภัยครั 
งรุนแรงซึ/งพื 
นที/ส่วนใหญ่ของประเทศได้ รับผลกระทบอย่างหนักรวมทั 
ง
กรุงเทพมหานคร จนส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนให้ประชาชนของตนระมัดระวังการเดินทางมา
ประเทศไทย จึงทําให้จํานวนนกัท่องเที/ยวในไตรมาสสดุท้ายลดลง ทั 
งนี 
 กรมการท่องเที/ยวคาดการณ์ว่า ในปี 
พ.ศ. 2555 จะมนีกัทอ่งเที/ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที/ยวในประเทศไทยทั 
งสิ 
น  20.5 ล้านคน หรือคิดเป็น
อตัราเพิ/มขึ 
นร้อยละ 6.8 เมื/อเทียบกบัปีก่อน 
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แผนภาพแสดงจํานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติที� เดินทางเข้ามาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2549 – 2555* 
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ที�มา: กรมการท่องเที/ยว 

หมายเหตุ: *ประมาณการ 

ประเทศที/มีสดัส่วนนกัท่องเที/ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที/สดุส่วนใหญ่เป็นประเทศที/อยู่ในภมูิภาค
เดียวกนั ได้แก่ มาเลเซีย ญี/ปุ่ น เกาหลี จีน และอินเดีย รองลงมาเป็นตลาดที/เป็นการเดินทางระยะไกล (Long 
Haul) ได้แก่ องักฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั/งเศส ทั 
งนี 
 จํานวนนกัท่องเที/ยวต่างชาติที/เพิ/มขึ 
นมาก
ที/สดุช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่นักท่องเที/ยวจากประเทศจีน
เพิ/มขึ 
นร้อยละ 42.7 รองลงมาคือรัสเซีย และญี/ปุ่ น ซึ/งเพิ/มขึ 
นร้อยละ 15.6 และร้อยละ 12.8 ตามลําดบั 

จาํนวนและอตัราการเปลี�ยนแปลงของนักท่องเที�ยวจาํแนกรายสัญชาต ิ 

ประเทศ 

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

ปี พ.ศ. 2555 

พนั
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

พัน
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

พนั
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

พนั
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

จีน 778 -5.9 1,122 44.3 1,721 53.4 1,941 42.7 

มาเลเซีย 1,758 -2.6 2,059 17.1 2,500 21.4 1,792 -4.3 
ญี/ปุ่ น 1,004 -12.9 994 -1.1 1,128 13.5 998 12.8 
เกาหล ี 618 -30.5 805 30.3 1,006 24.9 843 8.3 
รัสเซีย 337 4.0 645 91.3 1,054 63.5 832 15.6 
อินเดยี 615 14.5 760 23.7 915 20.3 756 6.9 

2549 – 2554 CAGR = 6.8% 
8.8% 
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ประเทศ 

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

ปี พ.ศ. 2555 

พนั
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

พัน
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

พนั
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

พนั
คน 

อัตราการ
ขยายตวั 
(%YoY) 

ออสเตรเลยี 647 -6.9 698 7.9 830 18.9 686 8.6 
องักฤษ (UK) 841 1.8 811 - 3.6 845 4.2 627 1.1 
สหรัฐอเมริกา 627 -6.3 612 -2.4 682 11.4 545 8.5 
ฝรั/งเศส 427 7.2 462 8.1 516 11.7 427 12.0 

ที�มา: กรมการท่องเที/ยว  

จากผลการสํารวจโดยการท่องเที/ยวแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ซึ/งเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที/ยว
ต่างชาติ 69 ประเทศ พบว่า ทั 
งจงัหวดัภเูก็ตและเมืองพทัยาอยู่ใน 5 อนัดบัแรกของสถานที/ท่องเที/ยวยอดนิยม
ในประเทศไทยของนกัทอ่งเที/ยวชาวต่างชาต ิ

ทั 
งนี 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดการณ์ว่าโครงสร้างนกัท่องเที/ยว
ต่างชาติที/เดินทางเข้าประเทศไทยจะเปลี/ยนไป โดยจะเป็นนักท่องเที/ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจีน รัสเซีย 
อินเดีย และอาเซียนมากขึ 
น ซึ/งส่งผลดีกับพื 
นที/ท่องเที/ยวสําคัญอย่างจังหวัดภเูก็ตและเมืองพัทยาซึ/งเป็น
จดุหมายปลายทางอนัดบัแรกๆ สาํหรับนกัท่องเที/ยวกลุม่ใหม่นี 
  

แผนภาพแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อคนของนักท่องเที�ยวสญัชาตต่ิางๆ ในปี พ.ศ. 2554 

 
ที�มา: SCB EIC 

 

 

กลุม่นกัท่องเที/ยวต่างชาตทีิ/มีบทบาทมากขึ 
น 
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6.4.3 สถานการณ์การท่องเที�ยวของจังหวัดภเูกต็ 

สภาวะการท่องเที/ยวของจังหวดัภเูก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2554 มีการขยายตวัอย่างมากโดยมีจํานวนผู้ โดยสาร
เดินทางขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต จํานวน 4.2 ล้านคนเพิ/มขึ 
นจากปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 20.1
และสภาวะการท่องเที/ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 ยงัคงมีสญัญาณการเติบโต
อย่างต่อเนื/องโดยมีจํานวนผู้ โดยสารเดินทางขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตรวมทั 
งสิ 
น 3.4 ล้านคน 
เพิ/มขึ 
นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 11.4 

แผนภาพแสดงจํานวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว่างปี พ.ศ. 
2549 – 9 เดอืนแรก พ.ศ. 2555 
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ที�มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

การเพิ/มขึ 
นของนกัท่องเที/ยวที/เดินทางเข้ามาท่องเที/ยวในจังหวัดภเูก็ตในช่วง 2-3 ปีที/ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็น
การเพิ/มขึ 
นอย่างมีนยัสําคัญของนักท่องเที/ยวจากประเทศจีนและรัสเซีย ซึ/งเป็นผลมาจากการเพิ/มเที/ยวบิน
แบบประจําและเช่าเหมาลําซึ/งสามารถบินมายงัจงัหวดัภเูก็ตโดยไม่ต้องผ่านสนามบินสวุรรณภมิูดังจะเห็นได้
จากจํานวนเที/ยวบินขาเข้าจากต่างประเทศในช่วงครึ/งแรกของปี พ.ศ. 2555 เพิ/มขึ 
นจากช่วงเดียวกันของปี 
พ.ศ. 2554 โดยในช่วงครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเที/ยวบินขาเข้ารวมกว่า 8,000 เที/ยวบิน เพิ/มขึ 
นจาก 
6,733 เที/ยวบนิ ในปี พ.ศ. 2554 ทําให้สนามบนินานาชาติภเูก็ตมีผู้โดยสารมากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศไทย 

จากการเพิ/มขึ 
นของจํานวนผู้ โดยสารที/ใช้บริการในสนามบนินานาชาติภเูก็ตจนเกินความสามารถในการรองรับ
นกัท่องเที/ยวของสนามบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จึงเริ/มพฒันาส่วนต่อขยายสนามบิน

2549 – 2554 CAGR = 12.4% 

11.4% 
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ภเูก็ต  เพื/อขยายลานจอดอากาศยาน พร้อมทั 
งก่อสร้างอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศใหม่ และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ. 2558  ซึ/งโครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ตดังกล่าว จะส่งผลดีต่อ
อตุสาหกรรมการท่องเที/ยว และธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตในอนาคต 

แผนภาพแสดงจํานวนเที�ยวบินขาเข้าและจํานวนผู้โดยสารต่อเที�ยวบิน ณ สนามบินนานาชาติ

ภูเกต็ปี พ.ศ. 2550 – ครึ�งปีแรก ปี พ.ศ. 2555 

 

ที�มา: C9 HotelworksMarket Research 

นอกจากนี 
 เมื/อพิจารณาจากสญัชาติของนักท่องเที/ยวต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่านักท่องเที/ยวจาก
ประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลยี เดนิทางเข้ามาท่องเที/ยวในจงัหวดัภเูก็ตสงูสดุ 3 อนัดบัแรก  ซึ/งการเพิ/มขึ 
น
ของจํานวนนักท่องเที/ยวจากประเทศจีน และรัสเซีย จะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมชั 
นประหยัดเนื/องจาก
นกัท่องเที/ยวกลุ่มดงักล่าวมีการใช้จ่ายเฉลี/ยต่อหวัที/ค่อนข้างตํ/าเมื/อเทียบกับนกัท่องเที/ยวจากกลุม่ประเทศ
ตะวนัตก  
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แผนภาพแสดงจํานวนนักท่องเที�ยวที� เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตจําแนกรายสัญชาติปี พ.ศ. 

2553 – 2554 

ที�มา: สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัภเูก็ต 

 

6.4.4 สถานการณ์การท่องเที�ยวของเมืองพัทยา 

จากการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) พบว่า พัทยาเป็นแหล่ง
ท่องเที/ยวที/มีนักท่องเที/ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสูงเป็นอันดับหนึ/งของภาคตะวันออก และเมื/อพิจารณา
โครงสร้างรายได้ด้านการท่องเที/ยวจากนกัท่องเที/ยวต่างชาติของแหลง่ท่องเที/ยวในภาคตะวันออก ส่วนใหญ่
ประมาณกว่าร้อยละ 85 กระจายอยู่ในพัทยา รองลงมาคือ ระยอง (ร้อยละ 6) และเกาะช้าง (ร้อยละ 5) 
ตามลําดบั  

จํานวนนักท่องเที/ยวที/เข้าพักในพัทยาเพิ/มขึ 
นอย่างต่อเนื/องในช่วง 4 ปีที/ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2553 มี
นกัท่องเที/ยวเดินทางเข้าพักเพิ/มขึ 
นกว่าเท่าตวัจากปี พ.ศ. 2552 เมื/อพิจารณาจากสญัชาติของนักท่องเที/ยว 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 นักท่องเที/ยวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที/ยวในพทัยามากที/สดุ คิดเป็นร้อยละ 25  ของ
นักท่องเที/ยวทั 
งหมด ซึ/งเป็นผลจากความสะดวกสบายของการเดินทาง และการเติบโตของชนชั 
นกลางใน
ประเทศ รองลงมาคือ นกัท่องเที/ยวชาวรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 23 ของนกัท่องเที/ยวทั 
งหมด และมีอตัราเพิ/มขึ 
น
ร้อยละ 211 จากปีก่อน ตามมาด้วยนักท่องเที/ยวชาวจีน คิดเป็นร้อยละ 11 ของนกัท่องเที/ยวทั 
งหมด และมี
อตัราเพิ/มขึ 
นร้อยละ 137 จากปีก่อนซึ/งโรงแรมชั 
นประหยดัจะได้รับอานิสงค์จากการเพิ/มขึ 
นของนกัท่องเที/ยว
ชาวไทย จีน และรัสเซียมากที/สดุ เนื/องจากเป็นกลุม่นกัท่องเที/ยวที/มีการใช้จ่ายเฉลี/ยตอ่หวัคอ่นข้างตํ/า 
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แผนภาพแสดงจาํนวนผู้เข้าพักในเมอืงพทัยาระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554* 

 

ที�มา: C9 HotelworksMarket Research 

หมายเหตุ:* ประมาณการ 

แผนภาพแสดงจํานวนนักท่องเที�ยว5อันดับแรกของเมืองพัทยาตามสัญชาติระหว่างปี พ.ศ. 

2551 – 2553 
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ไทย รัสเซีย จีน เยอรมนี ไต้หวัน  

ที�มา: กรมการท่องเที/ยว และ C9 Hotelworks Market Research  

(อ้างองิจาก ผลการศกึษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมและที/พกัในพื 
นที/กรุงเทพมหานครและจังหวดัชลบรีุ (เมือง
พทัยา) โดยสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) และ Pattaya 2011 Hotel Market 
Update โดย C9 Hotelworks Market Research เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
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7. รายได้ที�กองทุนรวมนี 6จะได้รับมีการประกันหรือไม่ อย่างไร และผู้รับประกันรายได้มีฐานะทางการเงิน 
ความสามารถที�จะปฏบิตัิตามข้อตกลง และมีความสัมพนัธ์กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุน 
(ถ้ามี) อย่างไร 

ข้อมูลของผู้ รับประกนัรายได้ 
ชื/อ  : บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ :  
ถือหุ้นในบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ตลอด
ระยะเวลาที/บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้ เช่าทรัพย์สินที/เช่าจากกองทนุรวม 

ที/อยู่  : อาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ ชั 
น 6 เลขที/ 2 
   ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
   กรุงเทพมหานคร10110 
โทรศพัท์ : 02 257 4588 
โทรสาร : 02 257 4577 

 
 สรุปสาระสาํคญัของการประกนัรายได้ค่าเช่าขั 6นตํ�า 

เพื/อสร้างความมั/นใจให้แก่กองทนุรวม ในช่วง 4ปีแรกตั 
งแตว่นัที/กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั 
งแรก ERAWAN ตกลงที/จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าที/กองทนุรวมจะได้รับจากบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์
จํากดัเป็นจํานวนดงัต่อไปนี 
 

(ก) ตั 
งแตว่นัที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจํานวน 83.701 ล้านบาท หากสญัญาเช่ามี
ผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่นรายวนั  

(ข) พ.ศ. 2557 
 เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 
(ค) พ.ศ. 2558 
 เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 
(ง) พ.ศ. 2559  
 เป็นจํานวน 111.5 ล้านบาท 
(จ) ตั 
งแต่วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวนัที/ครบรอบสี/ปี นับแต่วนัที/สญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบัเป็นจํานวนเท่ากับ 

111.5 ล้านบาท หกัด้วยจํานวนเงินตามข้อ (ก) 
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ทั 
งนี 
 ในกรณีที/มีการลดจํานวนทรัพย์สินที/เช่าลงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที/ทรัพย์สินที/เช่าเสียหายทั 
งหมดหรืออย่างมี
นยัสําคญั (Total Loss) การเวนคืน การโอนขายทรัพย์สินที/เช่า หรือการที/คู่สญัญาตกลงกันให้โรงแรมใดโรงแรมหนึ/งไม่เป็น
ทรัพย์สนิที/เช่าอีกตอ่ไป วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่นของโรงแรมนั 
นๆ ตามตวัอยา่งดงันี 
 

ตัวอย่างการคาํนวณค่าเช่า 

ระยะเวลา วงเงนิรับประกนั
สาํหรับโรงแรม 
ไอบิส พทัยา 

(บาท) 

วงเงนิรับประกัน
สาํหรับโรงแรม 
ไอบิส ป่าตอง 

(บาท) 

รวม (บาท) 

ตั 6งแต่วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 
2556 ถงึวนัที� 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 

ตั 6งแต่วันที� 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 จนถงึวนัที� 31 

มีนาคม พ.ศ. 2560(2) 

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

หมายเหตุ: 
(1) หากสญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่นรายวนั 

(2) หากสญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากวนัที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินรับประกนัจะเพิ/มขึ 
นตามสดัสว่นรายวนั 

ในทกุๆ สิ 
นปีบญัชีใด  ๆ(ภายใต้ระยะเวลาการประกนัรายได้) หากผลรวมของค่าเช่าคงที/และค่าเช่าแปรผนัตามที/บริษัท เอราวณั 
โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ได้ชําระไว้ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมตํ/ากว่าจํานวนรายได้ของกองทุนรวมขั 
นตํ/าซึ/ง 
ERAWAN ตกลงรับประกันให้ไว้กับกองทนุรวมตามที/ได้ระบไุว้ข้างต้น ผู้ เช่าตกลงที/จะรับผิดชอบในส่วนต่างระหว่างรายได้ค่า
เช่าขั 
นตํ/ากบัรายได้ค่าเช่าที/บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ชําระจริงให้แก่กองทนุรวม โดยการจ่ายส่วนต่างของค่าเช่า
ดงักล่าวจะกระทําใน 45 วนัหลงัจากสิ 
นปีบญัชี 

ในกรณีที/ผู้ เช่าไม่สามารถชําระสว่นต่างรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าได้ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ERAWAN จะให้การสนับสนนุด้านการเงินแก่ผู้
เช่า เพื/อนํามาชําระสว่นต่างรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าดงักลา่ว  
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ผู้ลงทนุสามารถศกึษาตวัอย่างประมาณการส่วนต่างจํานวนเงินคา่เช่าที/ผู้ รับประกันรายได้ต้องจ่ายสมทบเพิ/มเติมให้กบักองทนุ
รวม ซึ/งอ้างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินการของทรัพย์สินตามรายงานผู้ประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของ 
ERAWAN ในฐานะผู้ รับประกนัรายได้ได้ในภาคผนวกของโครงการฉบบันี 
 

ทั 
งนี 
 นอกเหนือจากการเสริมความมั/นใจให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว การประกนัรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าให้แก่กองทนุรวมในจํานวนที/
สงูกว่าผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเป็นครั 
งแรกเป็นกลไกที/จะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับ
ค่าตอบแทนบนความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคตของโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ณ วันแรกที/
กองทนุรวมเข้าลงทนุ โดยอตัราการเข้าพกัเฉลี/ยและอตัราค่าห้องพกัเฉลี/ยของโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พทัยา มี
โอกาสในการปรับเพิ/มขึ 
นอย่างมนียัสาํคญัในอนาคตอนัใกล้ การประกนัรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าซึ/งคํานวณจากการประมาณการผล
ประกอบการของโรงแรมทั 
งสองในช่วงเวลา 4 ปีข้างหน้าจะช่วยทําให้กองทนุรวมมีรายได้มากขึ 
นเมื/อเทียบกับโครงสร้างที/ไม่มี
การประกนัรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/า 

อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าที/กองทนุรวมจะได้รับจากผู้เช่าหลงัระยะเวลา 4 ปีแรกอาจสงูหรือตํ/ากว่าจํานวนค่าเช่าขั 
นตํ/าได้ ทั 
งนี 
 ขึ 
นอยู่
กบัผลประกอบการในอนาคตของโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ/หรือโรงแรมไอบิส พทัยา  

 

8. ปัจจัยความสาํเร็จของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

บริษัทจดัการเชื/อว่าการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีความน่าสนใจดงันี 
 

(ก)    ทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรกตั 6งอยู่ ในทําเลแหล่งท่องเที�ยวชั 6นนําของประเทศ
ไทย  

ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกตั 
งอยู่ที/หาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต และหาดพทัยา จังหวดัชลบรีุ 
ซึ/งทั 
งสองแห่งถือเป็นแหล่งท่องเที/ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที/สามารถดึงดูดนักท่องเที/ยวทั 
งใน
ประเทศและต่างประเทศได้หลายล้านคนต่อปี (ดูข้อมูลเพิ/มเติมในหวัข้อ 6.4 ภาพรวมของธุรกิจใน
ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก) 

(ข)    เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที�มคุีณภาพทั 6งด้านผลประกอบการและการให้บริการ 

ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกได้แก่ โรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พทัยา  เป็น
โรงแรมชั 
นประหยัดชั 
นนําของประเทศไทยที/ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั 
งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และมีผลประกอบการที/ดีขึ 
นอย่างต่อเนื/อง ทั 
งอตัราค่าห้องพักเฉลี/ย และอัตราการเข้าพัก
เฉลี/ยตั 
งแต่เริ/มเปิดดําเนินการ และโรงแรมทั 
งสองแห่งยังได้รับรางวัล Trip Advisor Certificate of 
Excellence for the Year 2012 ซึ/งเป็นรางวลัที/ทาง TripAdvisor หนึ/งในผู้ ให้บริการข้อมลูและเป็น
สื/อกลางด้านการท่องเที/ยวที/ใหญ่ที/สดุในโลกได้มอบให้แก่โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที/ท่องเที/ยวที/ได้
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จํานวนโหวตในรอบปีที/ผ่านมาจากผู้ใช้เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนขั 
นตํ/าที/กําหนด และคะแนนความพงึ
พอใจที/ได้จากการโหวตโดยผู้ใช้เว็บไซต์อยู่ในระดบัที/ดมีาก กลา่วคือได้คะแนนความพงึพอใจมากกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5 โดยในปี พ.ศ. 2555 มีโรงแรมจากทั/วโลกที/อยู่บนเว็บไซต์เพียงร้อยละ 10 ที/ได้รับ
รางวลันี 
ทั 
งนี 
 TripAdvisor มีจํานวนผู้ เยี/ยมชมเว็บไซต์ที/มี IP Address ไม่ซํ 
ากนั (Unique Visitors) ต่อ
เดือนมากกว่า 60 ล้านผู้ เยี/ยมชม ซึ/งถือเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านการท่องเที/ยวที/ใหญ่ที/สดุแห่ง
หนึ/งของโลก 

(ค)    เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที�มฐีานลูกค้ากว้างขวาง 

โรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็นโรงแรมชั 
นประหยัดที/มุ่งเน้นการทําตลาดในกลุ่ม
ลกูค้าระดับกลางซึ/งเป็นตลาดขนาดใหญ่ (เมื/อเทียบกับระดับบน หรือระดับหรูหรา) โดยฐานลกูค้า
นกัท่องเที/ยวตา่งชาติที/มีการเติบโตสงูสดุในขณะนี 
เป็นกลุม่ชนชั 
นกลาง (โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ที/เป็นตลาดสําคญัของประเทศไทย) และกลุม่นกัท่องเที/ยวชาวไทยที/สว่นใหญ่เลอืกเข้าพกัในโรงแรม
ระดบักลาง หรือชั 
นประหยดัมากกว่าโรงแรมระดบับน การลงทุนในโรงแรมทั 
งสองจึงเป็นการเจาะกลุ่ม
ลกูค้าที/มีจํานวนมากและมีศกัยภาพในการเติบโต และในขณะเดียวกันมีความเสี/ยงต่อความผนัผวนต่อ
สภาพเศรษฐกิจที/น้อยกว่าโรงแรมระดบัอื/นๆ 

(ง)    ทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรกมีการบริหารในมาตรฐานสากลและอยู่ ภายใต้      
แบรนด์โรงแรมที�มชืี�อเสยีง 

โรงแรมไอบสิ ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พทัยา จะดําเนินงานภายใต้แบรนด์ไอบิสซึ/งเป็นแบรนด์โรงแรม
ชั 
นประหยัดของแอคคอร์  โดยแอคคอร์เป็นหนึ/งในบริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมชั 
นนําของโลกซึ/งมี
ประสบการณ์ในการดําเนินงานมากว่า 45 ปีโดย ณ วันที/ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2555  แอคคอร์บริหาร
โรงแรมทั/วทุกมุมโลกใน 92 ประเทศ กว่า 3,500 โรงแรม ทั 
งโรงแรมระดบับน ระดับกลาง และชั 
น
ประหยดั  

แบรนด์ไอบิสถือเป็นหนึ/งในแบรนด์สําหรับโรงแรมชั 
นประหยดัที/เป็นที/รู้จักและได้รับความไว้วางใจจาก
นกัท่องเที/ยวทั/วโลกและเป็นแบรนด์ที/โดดเด่นที/สดุของกลุม่แอคคอร์ ดงัจะเหน็ได้จากรางวลัต่างๆ ที/ได้รับ
เช่น Best Budget Hotel Brand ปี พ.ศ. 2555 จาก TTG ซึ/งเป็นหนงัสือพิมพ์ที/เสนอข้อมลูข่าวสารของ
อตุสาหกรรมท่องเที/ยวระดบัโลก มอบให้แก่กลุม่โรงแรมที/ได้รับคะแนนโหวตสงูสดุจากกลุม่ผู้อ่านซึ/งเป็นผู้
มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเช่น บริษัททัวร์และที/ปรึกษาด้านการท่องเที/ยว ฯลฯ โดยปัจจุบัน 
แอคคอร์ บริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ไอบิสเป็นจํานวนกว่า 1,000 โรงแรมทั/วโลก 



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 42 

 

ดังนั 
น บริษัทจัดการมั/นใจว่าโรงแรมทั 
ง 2 แห่งภายใต้แบรนด์ไอบิสจะสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายการตลาด การประชาสมัพันธ์และระบบการจองห้องพักในระดับสากลที/
เข้าถึงกลุม่ลกูค้าทั/วโลก และผ่านการให้บริการอื/นๆ ที/เป็นที/ยอมรับอย่างดีในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทั 
งใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึมาตรฐานและคณุภาพในการบริการที/ลกูค้าจะได้รับจากโรงแรมภายใต้
แบรนด์ไอบสิจะเป็นจดุขายสาํคญัที/ทาํให้ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกมีความโดดเด่นและ
ได้เปรียบอย่างชัดเจนเมื/อเทียบกบัโรงแรมชั 
นประหยดัทั/วไปในประเทศไทย 

(จ)    เป็นการลงทุนในธุรกจิโรงแรมชั 6นประหยัดที�มีโอกาสและศักยภาพในการเตบิโตสูง 

อุตสาหกรรมการท่องเที/ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตที/ดีจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ/งประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย โดย
นกัท่องเที/ยวจากทั 
งสามประเทศนี 
เป็นกลุ่มนกัท่องเที/ยวใหม่ที/สําคัญต่อประเทศไทยดงัจะเห็นได้จากอตัรา
การเติบโตของจํานวนนกัท่องเที/ยวที/เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.  2551 ถึง พ.ศ.  2554 อยู่ใน
ระดบัที/สงูมาก โดยอยู่ที/ร้อยละ 34 ร้อยละ 30 และร้อยละ 68 ตามลําดบั และมีแนวโน้มที/จะขยายตวัมากขึ 
น
ในอนาคตนอกจากการเพิ/มขึ 
นของนักท่องเที/ยวต่างชาติแล้วนกัท่องเที/ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที/ยว
ภายในประเทศมากขึ 
นซึ/งเป็นผลจากสง่เสริมการท่องเที/ยวในประเทศจากรัฐบาลอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที/
ผ่านมา โดยนักท่องเที/ยวไทยส่วนใหญ่จะเลือกพักในโรงแรมชั 
นประหยัด หรือระดับกลางมากกว่าโรงแรม
ระดบับนซึ/งสภาวะดงักลา่วเป็นปัจจยัสนบัสนนุที/สําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั 
งแรก เนื/องจากโรงแรมทั 
งสองตั 
งอยูใ่นแหลง่ท่องเที/ยวยอดนิยมของนกัท่องเที/ยวกลุ่มนี 
 อีกทั 
ง ยงัเป็น
โรงแรมชั 
นประหยดั ซึ/งเป็นที/ต้องการของนกัทอ่งเที/ยวจากประเทศเศรษฐกิจใหม่ที/มีการใช้จ่ายต่อหวัค่อนข้าง
จํากดั และนกัท่องเที/ยวไทย 

(ฉ)    ทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรกมกีารกระจายความเสี�ยงที�เหมาะสม 

ทรัพย์สนิที/กองทนุจะเข้าลงทนุครั 
งแรกประกอบด้วยโครงการมากกว่า 1 โครงการตามหลกัการกระจาย
ความเสี/ยงซึ/งจะสามารถช่วยลดความเสี/ยงจากปัจจัยเชิงลบที/อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ผลตอบแทนที/กองทุนรวมจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ/งจากกรณีที/ทรัพย์สินใด
ทรัพย์สนิหนึ/งเกิดความเสยีหายขึ 
นจากเหตกุารณ์ที/ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ/งอาจทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากทรัพย์สนิใดทรัพย์สนิหนึ/งตามที/ประมาณการไว้  

ดังนั 
น การลงทุนในสองโครงการที/มีทําเลแตกต่างกัน จึงช่วยลดความเสี/ยงจากการพึ/งพิงผลการ
ดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึ/งเป็นสาํคญั  นอกจากนี 
 การที/โรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรม
ไอบิส พทัยาตั 
งอยู่ในทาํเลที/ต่างกนัสง่ผลให้กลุม่ลกูค้ามีความแตกต่างกนัด้วย ตวัอยา่งเช่น โรงแรมไอบิส 
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พทัยา ที/อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จะมีสดัส่วนลกูค้าชาวไทยมากกว่าโรงแรมไอบิส ป่าตอง โดยสดัส่วน
ของสญัชาติของผู้ เข้าพกั 5 อนัดบัแรกตามสดัส่วนรายได้ค่าห้องพกัของปี พ.ศ. 2555 ของโรงแรมไอบิส 
พัทยา จะมาจากประเทศ 1. รัสเซีย 2. ไทย 3. อินเดีย 4. ฮ่องกง และ 5. อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 
ตามลําดับ ขณะที/โรงแรมไอบิส ป่าตองมีสัดส่วนของสญัชาติของผู้ เข้าพัก 5 อันดับแรกตามสดัส่วน
รายได้ค่าห้องพักของปี พ.ศ. 2555 จะมาจากประเทศ 1. รัสเซีย 2. อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 3. 
ออสเตรเลยี 4. เกาหล ีและ 5. ไทย ตามลาํดบั 

แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ค่าห้องพักตามประเทศของลูกค้าในปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละของ
โรงแรมนั6นๆ) 
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ไอบิส ป�าตอง ไอบิส พัทยา
 

ที�มา: ERAWAN 

ในขณะเดียวกนั การที/ทั 
งสองโรงแรมตั 
งอยู่ในจงัหวดัที/มีฤดกูารท่องเที/ยวที/ไม่เหมือนกนั (จงัหวดัภเูก็ตจะ
เผชิญกบัมรสมุในช่วงระหว่างเดือนมิถนุายนถึงเดือนตลุาคม เนื/องจากมีที/ตั 
งอยู่ภาคใต้ฝั/งทะเลอนัดามนั 
ในขณะที/เมืองพทัยาจะได้รับผลกระทบจากลมมรสมุที/ไม่ค่อยรุนแรงนักเมื/อเทียบกบัจังหวดัภเูก็ต) จะ
ช่วยลดปัญหาการชะลอตวัของจํานวนนกัท่องเที/ยวที/เกิดขึ 
นจากสภาวะอากาศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ/ง 
ซึ/งส่งผลให้รายได้ของกองทนุรวมมีความผนัผวนน้อยลงเมื/อเทียบกับการลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สนิ
หนึ/งเพยีงแห่งเดียว 
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(ช)    มีการลดความเสี�ยงของผลตอบแทนผ่านค่าเช่าคงที�และการรับประกนัรายได้ขั 6นตํ�า 

จากโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม กองทนุรวมจะได้รับคา่เช่าคงที/จากบริษัท เอราวณั 
โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ตลอดระยะเวลาการเช่า (นอกจากกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั) ซึ/งค่าเช่าคงที/ดงักล่าว
จะช่วยให้กองทุนรวมมีรายได้ที/แน่นอนและสมํ/าเสมอ (ดูรายละเอียดเกี/ยวกับค่าเช่าคงที/ เพิ/มเติมใน
หวัข้อ 6.2 ซึ/งบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั จะต้องชําระให้แก่กองทนุรวม) 

อีกทั 
ง ในช่วง 4 ปีแรกตั 
งแต่วันที/กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 
งแรก 
ERAWAN ตกลงที/จะรับประกนัรายได้คา่เช่าขั 
นตํ/าที/กองทนุรวมจะได้รับจากบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจ
เม้นท์ จํากดั (ดรูายละเอียดเพิ/มเตมิในหวัข้อ 7 การรับประกันรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าจากผู้ รับประกันรายได้
ของกองทนุรวม) ซึ/งกระบวนการรับประกนัรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าดงักล่าวเป็นการเพิ/มความแน่นอนในการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แม้ว่าผลประกอบการที/แท้จริงของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้า
ลงทนุครั 
งแรกอาจไม่เป็นไปตามที/คาดหวงัไว้ 

(ซ)    เพิ�มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยเพิ�มเตมิผ่านการจาํหน่ายทรัพย์สิน 

นอกเหนือไปจากผลตอบแทนจากการลงทนุที/ผู้ ถือหน่วยจะได้รับในรูปแบบของเงินปันผลที/เกิดขึ 
นจากคา่
เช่าที/กองทนุรวมได้รับจากการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้แก่บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั แล้ว 
กองทนุรวมมีนโยบายที/จะสร้างผลตอบแทนเพิ/มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุผ่านการจําหน่ายทรัพย์สนิที/
กองทนุรวมลงทนุ 

โดยนอกเหนือไปจากการพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สนิในกรณีที/กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการได้รับข้อเสนอ
ที/นา่พอใจจากบคุคลอื/นแล้ว กองทนุรวมมีนโยบายในการเปิดให้บคุคลภายนอกทําการประมลูทรัพย์สนิ
ของกองทนุรวมในทกุๆ รอบ 5 ปีนบัจากวนัที/กองทนุรวมได้ทําการลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้า
ลงทุนครั 
งแรก และในการประมูลแต่ละครั 
งจะทําการกําหนดผลตอบแทนขั 
นตํ/าที/กองทุนรวมจะไม่
จําหน่ายทรัพย์สนิดังกลา่วออกไปหากผลตอบแทนที/จะได้จากการประมลูตํ/ากว่าผลตอบแทนขั 
นตํ/าที/
กําหนดขึ 
น (ดรูายละเอียดเพิ/มเตมิในหวัข้อ 6.3 การประมลูทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก) 

ทั 
งนี 
 เนื/องจากทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 
งแรกรวมถึงกรรมสิทธิWในที/ดินในทําเลที/ดีของ
ชายหาดพัทยาและชายหาดป่าตอง โอกาสที/มูลค่าที/ดินดังกล่าวและมลูค่าโดยรวมของทรัพย์สินที/
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกจะเพิ/มขึ 
นในอนาคตภายใต้สถานการณ์ปกตินั 
นมีอยู่คอ่นข้างสงู ซึ/งกลไก
ในการประมูลทรัพย์สินที/กล่าวมาข้างต้นจะช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในการได้รับ
ผลตอบแทนเพิ/มเตมิ โดยที/กองทนุรวมจะทําการแจกจ่ายผลกําไรที/ได้รับจากการประมลูดงักล่าวให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุภายใต้เงื/อนไขที/กําหนดไว้ในโครงการและตามข้อกําหนดของกฎหมายที/เกี/ยวข้อง 
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(ฌ)    กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์สนิเพิ�มเติม 

บริษัทจัดการมีความประสงค์ที/จะให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิกองทุนรวมเติบโตขึ 
นอย่างต่อเนื/องโดยการ
ลงทนุในทรัพย์สนิประเภทโรงแรมอื/นเพิ/มเติมหลงัจากการลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุจะเข้าลงทนุครั 
งแรก
เสร็จสิ 
น ซึ/งการเตบิโตดงักลา่วจะมีผลดตี่อผู้ ถือหน่วยลงทนุในระยะยาวเนื/องจากขนาดของกองทนุรวมที/
ใหญ่ขึ 
นจะสง่ผลให้การซื 
อขายหนว่ยลงทนุในตลาดรองมีสภาพคล่องมากขึ 
น และในขณะเดียวกันการที/
กองทนุรวมลงทุนในทรัพย์สินเพิ/มเติมจะเป็นการช่วยกระจายความเสี/ยงให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมไปในตวั 

อีกทั 
ง กองทนุรวมได้รับสทิธิ จาก ERAWAN ในการลงทนุในโรงแรมเครือไอบิสที/ตั 
งอยู่ในประเทศไทยที/ 
ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิWหรือเป็นผู้ มีสิทธิครอบครองทั 
งในปัจจุบันและทั 
งในอนาคต ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีตั 
งแตว่นัที/มีการจดทะเบียนจดัตั 
งกองทนุรวม  

โดย ณ ปัจจุบนั โรงแรมไอบิสที/ ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิWหรือมีสิทธิครอบครองที/นอกเหนือจาก
ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกมีอยู่ทั 
งสิ 
น 7 แห่ง ซึ/งทั 
งหมดอยู่ในทําเลที/มีศกัยภาพในแหล่ง
ท่องเที/ยวต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ภเูก็ต สมยุ และหวัหิน โดยมีจํานวนห้องรวมกว่า 1,500 ห้อง 

 
9. กองทุนรวมนี 6มีการประกันภัยอย่างไร 

กรมธรรม์ประกนัภยัที/สาํคญัเกี/ยวกบัทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก ซึ/งปัจจุบัน ERAWAN เป็นผู้ เอาประกันมี
รายละเอียดสาํคญัดงัต่อไปนี 
 

(ก) การประกนัภยัทรัพย์สินสาํหรับความเสี�ยงทุกประเภท (All Risks Insurance)  

 โรงแรมไอบสิ ป่าตอง– บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จํากดั เป็นผู้ รับประกนัภยัหลกัเพื/อประกนัความ
เสี/ยงภยัในทรัพย์สินในวงเงิน 292,000,000 บาท ซึ/งคุ้มครองทรัพย์สินประเภท สิ/งปลกูสร้าง อาคาร งานระบบ
สาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สนิติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่างๆ (ทั 
งนี 
 ไม่รวม
ค่าที/ดิน) ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 
งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย ERAWAN
และบริษัทที/เกี/ยวข้อง เป็นผู้ เอาประกันภัย และเป็นผู้ ชําระค่าเบี 
ยประกันภัย ในกรณีที/เกิดความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สนิที/เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบัผู้ เอาประกันภยัตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ใน
กรมธรรม์ 

 โรงแรมไอบสิ พทัยา – บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จํากดั เป็นผู้ รับประกนัภยัหลกัเพื/อประกันความ
เสี/ยงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 255,000,000 บาท ซึ/งคุ้มครองทรัพย์สินประเภท สิ/งปลกูสร้าง อาคาร งานระบบ
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สาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สนิติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่างๆ (ทั 
งนี 
 ไม่รวม
ค่าที/ดิน) ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 
งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย ERAWAN
และบริษัทที/เกี/ยวข้อง เป็นผู้ เอาประกันภัย และเป็นผู้ ชําระค่าเบี 
ยประกันภัย ในกรณีที/เกิดความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สนิที/เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบัผู้ เอาประกันภยัตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ใน
กรมธรรม์ 

(ข) การประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

 โรงแรมไอบสิ ป่าตอง– บริษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อนิชวัรันส์ จํากัด เป็นผู้ รับประกันภยัสาํหรับความบาดเจ็บร่างกาย
และเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย 
ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 
งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี ERAWAN และ
บริษัทที/เกี/ยวข้อง เป็นผู้ เอาประกันภัย และเป็นผู้ ชําระค่าเบี 
ยประกันภัย ในกรณีที/เกิดความสูญเสียต่อ
บคุคลภายนอก ผู้ รับประกนัภยัจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้กับบคุคลภายนอกตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการมีความเห็นว่าวงเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื/องจากเป็นวงเงินที/น่าจะเพียงพอต่อการ
คุ้มครองความบาดเจ็บและเสยีหายที/อาจจะเกิดขึ 
นต่อบคุคลภายนอก 

 โรงแรมไอบิส พทัยา– บริษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จํากัด เป็นผู้ รับประกันภยัสาํหรับความบาดเจ็บร่างกาย
และเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย 
ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 
งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี ERAWAN และ
บริษัทที/เกี/ยวข้อง เป็นผู้ เอาประกันภัย และเป็นผู้ ชําระค่าเบี 
ยประกันภัย ในกรณีที/เกิดความสูญเสียต่อ
บคุคลภายนอก ผู้ รับประกนัภยัจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้กับบคุคลภายนอกตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในกรมธรรม์ 
ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการมีความเห็นว่าวงเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื/องจากเป็นวงเงินที/น่าจะเพียงพอต่อการ
คุ้มครองความบาดเจ็บและเสยีหายที/อาจจะเกิดขึ 
นต่อบคุคลภายนอก 

(ค) การประกนัภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

 โรงแรมไอบสิ ป่าตอง – บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จํากดั เป็นผู้ รับประกนัภยัหลกัเพื/อชดเชยความ
เสียหายจากการสญูเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีที/เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินที/เอาประกันใน
วงเงิน 212,100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 
งแต ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
โดย ERAWAN และบริษัทที/เกี/ยวข้อง เป็นผู้ เอาประกันภยั และเป็นผู้ ชําระค่าเบี 
ยประกันภยั โดยผู้ รับประกันภยั
จะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้กบัผู้ เอาประกนัภยัตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในกรมธรรม์ ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการมีความเห็น
ว่าการชดเชยความเสียหายจากการสญูเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื/องจากหากเกิด
ความเสยีหายแก่โรงแรมทั 
งหมดระยะเวลาในการก่อสร้างโรงแรมใหม่ทั 
งหมดไม่นา่จะเกิน 24 เดือน 
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 โรงแรมไอบสิ พทัยา – บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากดั เป็นผู้ รับประกนัภยัหลกัเพื/อชดเชยความ
เสียหายจากการสญูเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีที/เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินที/เอาประกันใน
วงเงิน 156,090,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 
งแต ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
โดย ERAWAN และบริษัทที/เกี/ยวข้อง เป็นผู้ เอาประกันภยั และเป็นผู้ ชําระค่าเบี 
ยประกนัภยั โดยผู้ รับประกันภยั
จะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้กบัผู้ เอาประกนัภยัตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในกรมธรรม์ ทั 
งนี 
 บริษัทจัดการมีความเห็น
ว่าการชดเชยความเสียหายจากการสญูเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสมเนื/องจากหากเกิด
ความเสยีหายแก่โรงแรมทั 
งหมดระยะเวลาในการก่อสร้างโรงแรมใหม่ทั 
งหมดไม่นา่จะเกิน 24 เดือน 

(ง) การประกนัภยัการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 

 ERAWAN ได้จดัให้มกีารทําประกนัภยัคุ้มครองภยัที/เกิดจากการก่อการร้ายตามเงื/อนไขที/ระบใุนกรมธรรม์ของทกุ
ทรัพย์สนิ โดยมีบริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับประกนั เพื/อคุ้มครองอสงัหาริมทรัพย์ทกุแห่งที/อยู่
ภายใต้การดําเนินการของ ERAWAN ซึ/งครอบคลมุความเสยีหายต่อทรัพย์สินและการสญูเสยีรายได้กรณีธุรกิจ
หยดุชะงกัเมื/อทรัพย์สนิเสยีหายจากภยัดงักลา่ว ทั 
งนี 
ได้กําหนดวงเงินชดเชยความเสยีหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือ
ความเสยีหายทั 
งหมดต่อครั 
งและตอ่ปีไม่เกิน 250,000,000 บาท  โดยมรีะยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 
งแต่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 ถึงวนัที/ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

10. ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร ในกรณีที�เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการเช่าในอาคาร โรงเรือน หรือสิ�งปลกูสร้างที�ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสทิธิKตามโฉนดที�ดนิหรือผู้มี
สทิธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ และหากต่อมาผู้มีกรรมสิทธิKตามโฉนดที�ดินหรือผู้มี
สทิธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาํประโยชน์บอกเลกิ 

ไม่มี 

 

11. รายชื�อหรือลักษณะของเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุน
รวมจะลงทุน และหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที�จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นจํานวนและสัดส่วน
เท่าใด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบั ERAWAN ซึ/งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิWในที/ดินพร้อมอาคารสิ/งปลกูสร้าง งานระบบ
สาธารณปูโภคที/เกี/ยวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สนิติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมไอบิส ป่า
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ตอง และโรงแรมไอบิส พทัยา และ/หรือ กลุม่บุคคลเดียวกันของบคุคลดงักล่าว รวมกันไม่เกินหนึ/งในสามของจํานวน
หนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 
 

12. กองทุนรวมนี 6มีข้อจาํกดัการลงทุนของกองทุนรวมและข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนอย่างไร 

ข้อจํากดัการลงทนุของกองทนุรวม 

มีข้อจํากดัโดยเป็นไปตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ  

หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 
งนี 
 ในกรณีที/
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ 
กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื/นบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/จะดาํเนนิการให้เป็นไปตามนั 
น  

12.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั 
งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี 
 

(1) เป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดให้แก่บคุคลใด
บคุคลหนึ/งดงัตอ่ไปนี 
 

(ก) กองทนุบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี 
ยงชีพ หรือกองทนุรวมเพื/อ
ผู้ลงทนุทั/วไป  

(ข) นิตบิคุคลที/จดัตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทยซึ/งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล  

(ค) บคุคลอื/นใดที/ได้รับการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื/อมเีหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุซึ/งรับหน่วยลงทนุไว้ตามสญัญารับประกัน
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุที/รับไว้ในสว่นที/เกิน 1 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วันที/บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับ
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 49 

 

12.2  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกัน
ของบคุคลดังกล่าวถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมด 

12.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัตามข้อ 12.1 และข้อ 12.2 ให้เป็นไปตามประกาศที/ สน. 25/2552  

12.4   ภายใต้บังคับข้อ 12.5 และข้อ 12.6 ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 
บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี 
   

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที/บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักล่าว  

(2) ในการขอมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุในเรื/องใดๆ บริษัทจดัการต้องไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนันั 
นในส่วนที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันนั 
นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด  

(4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที/บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

ในกรณีที/ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคล
อื/น อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะที/แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที/
ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของกองทนุรวม  สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนมุตัิให้จดัตั 
งและจดัการกองทนุรวม 

12.5 ในกรณีที/บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดที/ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ย
ได้แล้วทั 
งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 12.1 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี 
 

(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที/บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักล่าว  
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(2) ในการขอมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุในเรื/องใดๆ บริษัทจดัการต้องไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนันั 
นในส่วนที/เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด รวมในจํานวนเสยีง
ในการขอมต ิ

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 
นในสว่นที/เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

(4)  แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที/เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

12.6 ในกรณีที/บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดที/ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมดเป็นบริษัทจัดจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามข้อ 12.1 (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี 
 ในช่วงระยะเวลา
ที/บคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุที/รับไว้ตามสญัญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทั 
งนี 
 ต้องไม่เกิน 1 ปี
นบัแต่วนัที/รับหน่วยลงทนุ   

(1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที/บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักล่าว 

(2) ในการขอมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุในเรื/องใดๆ  ให้บริษัทจัดการนบัคะแนนเสียงของบคุคลดงักล่าวได้เฉพาะ
ในสว่นที/ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักล่าวตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนั 
น 

12.7 ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ ที/ เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วย
ลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามข้อ 12.4 
โดยอนโุลม  

12.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้กับผู้ลงทนุต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี 
   

(1) มีการลงทนุเพื/อให้ได้มาซึ/งสทิธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดนิ หรือ 
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(2) มีการลงทนุเพื/อให้ได้มาซึ/งกรรมสทิธิWในอาคารชดุ ทั 
งนี 
 เมื/อคํานวณพื 
นที/ห้องชุดที/กองทนุรวมจะลงทนุรวมกับ
พื 
นที/ห้องชุดที/ถือกรรมสิทธิWโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัส่วนเกินร้อยละ 49 
ของพื 
นที/ห้องชดุทั 
งหมดในอาคารชุดนั 
น 

ดงันั 
น กองทนุรวมนี 
มีข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด โดยบริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุที/จะมี
ผลทําให้กองทนุรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ลงทนุต่างด้าวเกินกว่าอตัราดงักลา่ว 

12.9  เพื/อประโยชน์สงูสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที/จะรับหรือปฏิเสธที/จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลที/บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที/จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้นั 
น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที/มีถิ/นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ/งจดัให้มีขึ 
นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 

13. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล และกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที/เพิ/มขึ 
น
จากการเพิ/มขึ 
นของราคาเสนอซื 
อ หรือเสนอขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หลงัจากที/มีการนําหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทั 
งนี 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมทั 
งกลุ่มบคุคลเดียวกนั
กับผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิที/จะได้รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที/
ระบไุว้ในโครงการนี 
เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนที/ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด เว้น
แต่เป็นกรณีที/เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

14. กองทุนรวมนี 6มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างไร 

ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั 
ง อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามที/บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความ
จําเป็นและสมควร 
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(1) ในกรณีที/กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที/ไม่รวมกําไรที/ยังไม่เกิดขึ 
นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั 
น 

(2) ในกรณีที/กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจาก
กําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ/มขึ 
นในรอบระยะเวลาบญัชีที/มีการจ่ายเงินปันผล
นั 
น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบั
แต่วนัสิ 
นรอบระยะเวลาบญัชีที/มกีารจ่ายเงินปันผลนั 
น 

โดยกรณีที/บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เงื/อนไขเพิ/มเตมิ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที/จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าตํ/ากว่าหรือเท่ากบั  0.10 
บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที/จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั 
งนั 
นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิ 
นปีบญัชี 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที/ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ 
กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื/น บริษัทจดัการจะดําเนนิการให้เป็นไปตามนั 
น   

เงื�อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนันั 
นในสว่นที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด 

 ในการพจิารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบคุคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบขุ้างต้น  บริษัทจดัการจะคํานวณหา
จํานวนหนว่ยลงทนุที/มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที/อยู่ในกลุ่มบคุคลนั 
น โดยจะ
ใช้วิธีการเฉลี/ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการ
คํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที/มสิีทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะไม่เกิน 1 
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด) ทั 
งนี 
 ในกรณีที/มีเงินปันผลที/ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
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หนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดนิ โดยถือวา่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุนั 
นรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และในระหว่างที/กองทนุรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว 
บริษัทจัดการจะจัดทําบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักลา่วออกจากทรัพย์สินส่วนอื/นของกองทุนรวมโดยไม่
นํามารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
อื/นใดที/เกี/ยวข้องจะประกาศกําหนด สั/งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื/น 

(2) ในกรณีที/บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดที/ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่าย
ได้แล้วทั 
งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 12.1 (1) 

 บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั 
นในส่วนที/เกินกว่า ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

 ในการพจิารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบคุคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบขุ้างต้น  บริษัทจดัการจะคํานวณหา
จํานวนหนว่ยลงทนุที/มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที/อยู่ในกลุ่มบคุคลนั 
น โดยจะ
ใช้วิธีการเฉลี/ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการ
คํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที/มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด) ทั 
งนี 
 ในกรณีที/มีเงินปันผลที/ไม่อาจแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดย
ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 
นรับทราบและยินยอมให้ดาํเนนิการแล้ว และในระหวา่งที/กองทนุรวมยงัมิได้ดําเนินการ
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื/นของกองทนุรวม
โดยไม่นํามารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หนว่ยงานอื/นใดที/เกี/ยวข้องจะประกาศกําหนด สั/งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื/น 

(3) ในกรณีที/บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดที/ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมดเป็นบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามข้อ 12.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที/บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทนุที/
รับไว้ตามสญัญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทั 
งนี 
 ต้องไม่เกินหนึ/งปีนับแต่วนัที/รับหน่วยลงทนุโดย
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนั 
น 

(4) ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ ที/ เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วย
ลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามข้อ (1) โดย
อนโุลม 

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  
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1.  ประกาศในหนงัสือพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

2.   ปิดประกาศไว้ในที/เปิดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดงักล่าวไว้ที/
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  

3.   ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยที/มีชื/ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ หรือแจ้งข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์ 

(6)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั/งจ่ายในนามผู้ถือหนว่ยลงทนุตามชื/อและที/อยู่ที/ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ  

(7)  ในกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื/อการอื/นใดนอกจากเพื/อ
ประโยชน์ของกองทนุรวม 

 

15. ปัจจัยใดที�มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั/วไป ทั 
งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึ/งรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี 
ย อัตรา
แลกเปลี/ยนเงินตรา ราคาเครื/องอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื/น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินของผู้ เช่าและผู้
รับประกนัรายได้ ซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวม  
 

16. การลงทุนในกองทุนรวมนี 6กบักองทุนรวมอื�นที�มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความเสี�ยงแตกต่างกัน
อย่างไร 

การที/กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่ตํ/ากว่าร้อยละ 75 
ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ที/เกี/ยวข้อง ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที/กองทนุรวมประเภทอื/นจะมีนโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ 
สง่ผลให้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มีการกระจายความเสี/ยงน้อยกว่าการลงทนุในกองทนุรวมประเภทอื/น 
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17. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ที�ปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์กับเจ้าของ หรือผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที�กองทุน
รวมจะลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มีบคุคลใดที/กล่าวถึงข้างต้นมีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ หรือผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/
กองทนุรวมลงทนุ 

ทั 
งนี 
 บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าจะดาํเนนิการแตง่ตั 
งให้แอคคอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สนิ 

 

18. กองทุนรวมนี 6กาํหนดนโยบายการกู้ยืมเงนิไว้อย่างไร 

ในการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทั 
งนี 
 ไม่วา่จะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

(1) เป็นการกู้ยืมเงินเพื/อดําเนินการดงัต่อไปนี 
 

(ก) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้อมที/จะใช้หาผลประโยชน์  

 (ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ/มเติมบนที/ดนิที/มีอยู่แล้วซึ/งเป็นของกองทนุรวมหรือที/กองทนุรวมมีสิทธิการเช่า 
เพื/อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 (ค)   ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทั 
งนี 
 ในกรณีที/เป็นการกู้ยืมเงินเพื/อปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมมีกรรมสทิธิW และ/หรือสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื/อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ/มเติม
บนที/ดินที/มีอยู่แล้วที/กองทนุรวมมีกรรมสิทธิW  และ/หรือสทิธิการเช่าตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทนุรวมต้องคํานงึถึง
กําหนดเวลาเช่าที/เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย  และ 

(3) จํานวนเงินที/กู้ ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมและใน กรณีที/ต่อมาภายหลงัจํานวน
เงินที/กู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนั 
นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ/มเติม บริษัทจัดการกองทนุรวม
จะคงอตัราสว่นการกู้ยมืเงินไว้ต่อไปก็ได้แต่จะกู้ยืมเงินเพิ/มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อย
กว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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 เงื/อนไขพเิศษ 

กองทนุรวมอาจเข้าทําสญัญาซื 
อขายลว่งหน้า (Derivative) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื/อป้องกันความเสี/ยง (Hedging) จากอตัรา
แลกเปลี/ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรืออตัราดอกเบี 
ย (Interest Rate Risk) ที/เกิดขึ 
นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั 
ง
จํานวนหรือบางสว่น เช่น กองทนุรวมอาจจะเข้าลงทนุทาํสญัญา Swap อตัราดอกเบี 
ยกับคู่สญัญาที/เป็นธนาคารพาณิชย์เพื/อ
ป้องกนัความเสี/ยงจากความไม่แน่นอนของอตัราดอกเบี 
ย 
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ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้องวิธีการลงทุนในหน่วยลงทุนสทิธิของผู้ลงทนุ และ 
บุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องกับกองทุนรวม 

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 

1 วิธีการขอรับหนังสือชี 6ชวน ใบจองซื 6อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน 

1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี 6ชวน ใบจองซื 6อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

สาํหรับผู้จองซื 
อทั/วไป 

ผู้จองซื 
อทั/วไปสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หนงัสือชี 
ชวนการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ และชดุเอกสารจองซื 
อหน่วยลงทนุ ได้ที/บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดั
จําหน่ายและผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ตั 
งแต่วนัที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวนัและเวลาทํา
การของบริษัทจัดการ ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 

สาํหรับผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 
อพเิศษ 

ผู้ จองซื 
อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 
อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
หนงัสอืชี 
ชวนการเสนอขายหน่วยลงทนุ และชดุเอกสารจองซื 
อหนว่ยลงทนุ ได้ที/บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนั
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ ตั 
งแต่วนัที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวนัและเวลาทําการของบริษัท
จดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 

1.2 วัน เวลา ทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้จองซื 
อทั/วไป ซึ/งรวมถึงผู้จองซื 
อประเภทกองทนุและผู้จองซื 
อพิเศษ ที/ประสงค์จะจองซื 
อหน่วย
ลงทนุแบบผู้จองซื 
อทั/วไป 

ตั 
งแต่วนัที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการ ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย
หนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหน่ายและผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที/ 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 

สาํหรับผู้จองซื 
อประเภทกองทนุและผู้จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัของบคุคลดงักลา่ว 
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ตั 
งแตว่นัที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ จนถงึ
เวลา 15.30 น.  ของวนัที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

2 วิธีการจองซื 6อหน่วยลงทุน 

2.1 การกาํหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื 6อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื 
อทั/วไป 

ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายจะต้องชําระค่าจองซื 
อหนว่ยลงทนุที/ราคา 10.40 บาทตอ่หนว่ย  

สาํหรับผู้จองซื 
อประเภทกองทนุและผู้จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้ จองซื 
อประเภทกองทนุและผู้ จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ทกุรายจะต้องชําระค่า
จองซื 
อหนว่ยลงทนุที/ราคา 10.40 บาทตอ่หนว่ย 

2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนครั6งแรก บริษัทจัดการจะดาํเนินการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 6อตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี 6 

(1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื 
อทั/วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด  

(2) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด 

(3)  เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซื 
อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนั ดงัตอ่ไปนี 
 

(ก) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) ตาม
รายละเอยีดด้านล่าง 

(ข)  ในกรณีที/ผู้จองซื 
อพิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อ
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ประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดังกลา่วอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทนุที/เหลอืจากการจองซื 
อของผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ และ 

(ค) ในกรณีที/เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวม
จะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) 
แล้ว บริษัทจดัการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุในส่วนของผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จอง
ซื 
อประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที/เหลือจากการจองซื 
อของผู้จองซื 
อทั/วไป ผู้ จองซื 
อประเภทกองทุน และผู้ จองซื 
อ
พิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

(4) ในกรณีที/ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุจองซื 
อหน่วยลงทนุไม่ครบตามอตัราที/กําหนดใน 
(1) และ (2) ให้จดัสรรหน่วยลงทนุที/เหลอืให้แก่บคุคลดงัต่อไปนี 
 ตามลาํดบั 

(ก) ผู้จองซื 
อพเิศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ที/ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทนุรวมทั 
งเจ้าของที/ดินที/กองทนุรวมจะลงทนุในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 
นดิน หรือ
เจ้าของทรัพย์สนิที/เกี/ยวกบัสิทธิดงักลา่ว 

(ค) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย และผู้ร่วมจดัการการจดัจําหน่าย 

ในกรณีที/กลุม่บคุคลเดยีวกนัของบคุคลตามวรรคหนึ/ง (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุ ให้
ถือวา่เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ/ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

 วิธีการจองซื 
อหน่วยลงทนุมรีายละเอียดดงันี 
 

 สาํหรับผู้จองซื 
อทั/วไป 

(1) ผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถจองซื 
อหน่วยลงทนุได้ที/ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ ได้ตามวนั เวลา ที/ระบไุว้ในข้อ 1.2  โดย
จะต้องจองซื 
อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยขั 
นตํ/า 4,000 หน่วย และเพิ/มเป็นจํานวนทวีคณูของ 
1,000 หนว่ย โดยไม่จํากดัจํานวนหน่วยลงทนุที/จะจองซื 
อ  ทั 
งนี 
หากผู้จองซื 
อทําการจองซื 
อมากกว่า 
1 รายการ บริษัทขอสงวนสทิธิW นํามารวมและทําการจัดสรรให้เพียงรายการเดียว  รวมถึงไม่สามารถ
ใช้ชื/อร่วมในการจองซื 
อหน่วยลงทนุได้ 
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(2) ผู้จองซื 
อจะต้องชําระเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุครั 
งเดียวเต็มตามจํานวนที/จองซื 
อในวนัจองซื 
อให้แก่
ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้ จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดย
จะต้องชําระที/ราคา 10.40 บาทต่อหน่วย โดยจะหกักลบลบหนี 
กบับริษัทจัดการไม่ได้ พร้อมทั 
งกรอก
รายละเอยีดต่างๆ ในชดุเอกสารจองซื 
อหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน 

(3) ผู้ จองซื 
อหน่วยลงทุนที/มีถิ/นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื/องของข้อกําหนด 
กฎระเบยีบ และภาษีตา่งๆ ที/เกี/ยวเนื/องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

 สาํหรับผู้จองซื 
อประเภทกองทนุและผู้จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สทิธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว  

 ให้ผู้จองซื 
อประเภทกองทุนและผู้จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่วจองซื 
อหน่วยลงทนุผ่านผู้
รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยต้องนําสง่ชดุเอกสารจองซื 
อที/ผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ หรือผู้จอง
ซื 
อพเิศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื/อเพื/อแสดงความประสงค์ที/จะจองซื 
อหน่วยลงทุน  
ให้แก่ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเพื/อเป็นเอกสารประกอบการจองซื 
อ โดยผู้ จองซื 
อประเภท
กองทนุและผู้จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุ
รวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของบคุคลดงักล่าวจะต้องชําระเงินค่าจองซื 
อที/ราคา 10.40 บาทต่อ
หนว่ย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุจะได้มีกําหนดการต่อไป หากผู้
จองซื 
อประเภทกองทุนและผู้ จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื 
อมากกว่า 1 
รายการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธินํามารวมและทําการจดัสรรให้เพียงรายการเดียว 

 ในกรณีผู้จองซื 
อประเภทกองทนุและผู้จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สทิธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่ว จองซื 
อหน่วยลงทนุผ่าน
ช่องทางอื/น  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรตามเกณฑ์ที/กําหนดในข้อ 7 

ในการจองซื 
อผู้ จองซื 
อจะต้องแจ้งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื 
อหน่วยลงทุน เพื/อให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทนุที/ได้รับการจัดสรรจากการจองซื 
อหน่วยลงทนุตามวิธีการที/กําหนดไว้วิธีใดวิธีหนึ/ง 
ดงันี 
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(1) ออกใบหน่วยลงทนุ หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี โดยระบชืุ/อผู้ถือหน่วยลงทนุและจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที/ระบใุน
ข้อ 8 

(2) ฝากหน่วยลงทนุไว้ที/บริษัทนายหน้าซื 
อขายหลกัทรัพย์ที/ผู้จองซื 
อมีบญัชีซื 
อขายหลกัทรัพย์ ซึ/งจะ
นําหน่วยลงทนุที/ได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เพื/อเข้าบญัชีซื 
อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 
อนั 
น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธการจองซื 
อหน่วยลงทนุตามชุดเอกสารจองซื 
อหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที/บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื 
อหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อการ
ลงทนุของกองทนุรวมหรือต่อผู่ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อชื/อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ โดยไม่จําเป็นต่องแจ้งให้ผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
 

3 การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าจองซื 6อหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่จองซื 
อหน่วยลงทนุมรีายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

สาํหรับผู้จองซื 
อทั/วไป 

(1)     ผู้จองซื 
อหนว่ยลงทนุจะต้องชําระค่าจองซื 
อครั 
งเดยีวเต็มจํานวนที/จองซื 
อในวนัที/จองซื 
อ โดยชําระเป็นเงินสด 
เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบญัชีธนาคาร  หรือคําสั/งหกับญัชีธนาคาร (รับเฉพาะเงินโอน
หรือคําสั/งหักบัญชีจากบัญชีที/เปิดกับผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย) หรือวิธีอื/นใดที/บริษัท
จดัการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุได้ที/ผู้ รับประกนัการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้จัด
จําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ทั 
งนี 
ผู้จองซื 
อจะต้องลงวนัที/ที/จองซื 
อและขีดคร่อมเฉพาะสั/ง
จ่ายบัญชีเงินฝากตามที/ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ จัดจําหน่าย หรือผู้ สนับสนนุการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละรายได้เปิดไว้เพื/อการนี 
 โดยระบุชื/อ ที/อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื 
อลงบน
ด้านหลงัของเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่ว เพื/อความสะดวกในการติดต่อและเพื/อผลประโยชน์ของ
ผู้จองซื 
อหนว่ยลงทนุ 

กรณีที/จองซื 
อด้วยวิธีอื/นที/มิใช่เงินสด ผู้จองซื 
อจะต้องลงวนัที/ให้ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้
จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั 
ง
แรกจะสิ 
นสดุลง (ก่อนเวลา 15.30 น. ของวนัที/ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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ทั 
งนี 
 รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที/ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ จัดจําหน่าย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกตา่งกนับ้าง ขอให้ผู้จองซื 
อทั/วไปปฏิบตัิ
ตามเงื/อนไขที/ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ  ผู้จดัจําหนายหรือผู้สนบัสนนุการขายแต่ละรายจะ
กําหนด 

(2)     หลงัจากที/ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ได้รับ
ชดุเอกสารจองซื 
อหน่วยลงทนุ จะออกสาํเนาใบจองซื 
อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อไว้เป็นหลกัฐาน 

(3)     ในกรณีที/ผู้ จองซื 
อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ซึ/งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที/จองซื 
อ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้
จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจะถือว่าผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุทําการจองซื 
อหน่วยลงทนุใน
วนัทาํการที/สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที/วนัทําการที/สามารถเรียกเก็บเงินได้นั 
นเป็นวนัและ/หรือเวลาที/ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อรายนั 
น 

ในกรณีที/เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื 
อ บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อรายนั 
น 

(4)    ผู้ จองซื 
อหน่วยลงทนุที/ได้ทําการจองซื 
อหน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื 
อหน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุตัจิากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(5)     ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ จะนําเงินที/
ได้รับจากการจองซื 
อหนว่ยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที/ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้
จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ เปิดไว้เพื/อการชําระเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุ 

สาํหรับผู้จองซื 
อประเภทกองทนุและผู้จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้ จองซื 
อประเภทกองทุนและผู้ จองซื 
อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เ ช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้ สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว จะต้องจองซื 
อหน่วยลงทนุผ่านผู้
รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ และชําระค่าจองซื 
อตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที/กําหนดหรือแจ้งโดย
ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ  
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4 เงื�อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก หากบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการ
จัดตั 
งและจัดการกองทนุรวม บริษัทจดัการสามารถที/จะยตุิการขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมก่อนสิ 
นสดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ทั 
งนี 
  บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานกังานทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ/งภายใน 7 
วนันบัแตว่นัที/ยตุิการขายหน่วยลงทนุนั 
น และให้การอนมุตัิให้จดัตั 
งและจดัการกองทนุรวมนั 
นสิ 
นสดุลงใน
วนัที/แจ้งให้สาํนกังานทราบ   

4.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื 
อหน่วยลงทนุ ทั 
งหมดหรือบางส่วน ในกรณี
ใดกรณีหนึ/งดงัตอ่ไปนี 
 

(1) กรณีที/บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื 
อหน่วยลงทนุรวมกันเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที/ได้รับยกเว้นตามที/
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    

(2) กรณีที/เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะ
ลงทนุ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบคุคลดงักล่าว ประสงค์จะจองซื 
อหน่วยลงทนุรวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด  

(3) กรณีที/ผู้ลงทนุต่างด้าวประสงค์จะจองซื 
อหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที/มีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที/สาํนกังานประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที/บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง หรือไม่ครบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซื 
อหน่วยลงทนุของผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(6) ในกรณีที/มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทนุ มีมลูค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมลูค่าเงินที/กองทุนรวมระดมทุนได้หรือมลูค่า
ของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที/คาดหมาย เช่น  การเจรจาใน
การซื 
ออสงัหาริมทรัพย์บางรายการที/กองทนุรวมสนใจลงทนุไม่ประสบความสาํเร็จ หรืออาจเกิด
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เหตสุดุวิสยัหรือเหตุอนัไม่คาดหมายกับอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมคาดว่าจะลงทนุ จนเป็น
เหตใุห้กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุ หรือ ไม่ประสงค์จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เป็น
ต้น บริษัทจดัการสงวนสทิธิที/จะพจิารณาลดขนาดกองทนุรวม หรือยกเลกิการจดัตั 
งกองทนุรวม 
โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื 
อบางส่วน  หรือทั 
งหมด และ/หรือระงับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุบางสว่นหรือทั 
งหมด แล้วแต่กรณี 

(7) เพื/อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจัดการกองทนุรวม การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะรับหรือปฏิเสธที/จะเสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บคุคลใดก็ได้ 
โดยบคุคลที/บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที/จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้นั 
น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที/มีถิ/นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สนิของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ/งจดัให้มีขึ 
นและดําเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา 

(8)  บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธการจองซื 
อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที/บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที/บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือกรณีที/การจองซื 
อหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั 
งนี 
  เพื/อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุน และชื/อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 

 

5 การคนืเงนิค่าจองซื 6อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 
อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้เงื/อนไขที/
กําหนดดงัต่อไปนี 
 

5.1 กรณีที/ผู้ จองซื 
อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื 
อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั 
งหมดหรือ
บางสว่น โดยไม่มดีอกเบี 
ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 
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5.2 กรณีที/บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลงัจากการสิ 
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่างใด
อย่างหนึ/งดงัต่อไปนี 
 โดยไม่มีดอกเบี 
ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 

(1)   จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 7.1 (3) (ข) และ (ค) 

(2) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้จองซื 
อได้ไม่ถึง 250 ราย 

(3) จําหน่ายหน่วยลงทนุได้มีมลูคา่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 

(4) จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าอตัราที/กําหนดในข้อ 7 

(5) จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินกว่าอตัราที/กําหนดในข้อ 7 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ไม่เพียงพอที/จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ตามที/ระบไุว้ในโครงการ 

5.3 กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั/งให้บริษัทจัดการกองทนุรวมยุติ
โครงการหลังจากการสิ 
นสดุระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือกรณีอื/นใดอันมีเหตุจําเป็นทําให้ต้องยุติ
โครงการ โดยไม่มีดอกเบี 
ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 

5.4 กรณีที/บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั 
งและจัดการกองทนุรวม และได้ยติุการขายหน่วยลงทนุก่อน
สิ 
นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเต็มจํานวน โดยบริษัทจัดการได้รายงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนัที/ยตุิการขายหน่วย
ลงทุนนั 
น ทั 
งนี 
 การอนุมัติให้จัดตั 
งและจัดการกองทุนรวมนั 
นสิ 
นสุดลงในวันที/แจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต โดยไม่มีดอกเบี 
ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 

บริษัทจดัการจะดาํเนนิการให้ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วย
ลงทนุแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ส่งเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุที/จองซื 
อผ่านผู้ รับประกัน
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย โดยการโอนเงินหรือชําระ
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั/งจ่ายในนามผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อหนว่ยลงทนุประเภทผู้จองซื 
อทั/วไปภายใน 
14 วนั นบัแต่วนัสิ 
นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรก หรือภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที/การอนมุติัให้
จัดตั 
งและจดัการกองทนุรวมสิ 
นสดุลงตามข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ทั 
งนี 
 หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 5.1 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/จะนาํดอกเบี 
ยและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที/เกิดขึ 
นจากเงินที/ได้รับจากการจองซื 
อหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 66 

 

หากผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุรายใดไม่สามารถ
คืนเงินค่าจองซื 
อ ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื/องจากความผิดพลาดของผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้
จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) จะชําระดอกเบี 
ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่
วนัที/ครบกําหนดเวลานั 
นจนถึงวนัที/ชําระเงินคนืค่าจองซื 
อ 

 

6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ในกรณีที/จองซื 
อหน่วยลงทนุกบัผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ  ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนนุการขาย
หน่วยลงทนุ ผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุทกุรายจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื 
อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งให้ผู้ รับประกนั
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการจองซื 
อหน่วยลงทนุมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 (เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้เป็น
กรณีๆ) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื/นๆ เพิ/มเติมตามที/เหน็สมควร 

6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง/ใบต่างด้าว 
(กรณีบคุคลที/ไม่มีสญัชาติไทย) หรือสาํเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที/เอกสารแสดงตนข้างต้น ไม่ได้
ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรือที/อยู่ของผู้จองซื 
อ) 

(2) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน
สว่นที/ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซื 
อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ที/ได้เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 
อโดยจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ  

ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จํานวน 1 ชดุ  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง  ทั 
งนี 
 สําเนา 
statement ต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ reused) 
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6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาเอกสารการจดัตั 
งคณะบคุคล 

(2) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรในชุดเอกสาร
จองซื 
อหน่วยลงทุน ในกรณีที/ประสงค์จะจองซื 
อแยกต่างหากจากการจองซื 
อในชื/อของบุคคล
ธรรมดา) 

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม  

(4) หนงัสือมอบอํานาจ หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  

(5) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน
สว่นที/ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซื 
อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ที/ได้เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 
อโดยจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ  

(ก) ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จํานวน 1 ชดุ  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง ทั 
งนี 
 
สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 

(ข) กองทนุส่วนบคุคลและ/หรือคณะบคุคลที/จองซื 
อโดยใช้หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชนโดย
ไม่ได้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากรจะถือเป็นบคุคลเดียวกนักบับคุคลธรรมดาที/ใช้หมายเลข
บตัรประจําตวัประชาชนเดียวกนั และบริษัทจดัการจะรวมจํานวนจองซื 
อในใบจองซื 
อทกุใบเป็น 
1 รายการเพื/อใช้ในการจดัสรร 

6.3 กรณีนิตบุิคคล 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท
อายไุม่เกิน 3 เดือน  

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที/ระบุในลกัษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หรือลงทนุในหลกัทรัพย์นี 
ได้ 
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(3)  สาํเนาบญัชีรายชื/อผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) อายไุม่เกิน 3 เดือน 

(4)    หนงัสอืมอบอํานาจหรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

(5) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 4 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนาม และโดยหนึ/งในนั 
นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้ รับมอบ
อํานาจกระทาํการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื 
อหน่วย
ลงทนุสว่นที/ไม่ได้รับการจดัสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื 
อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ที/ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 
อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม 

(7) สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีนิติบคุคล 

หมายเหต ุ    

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง ทั 
งนี 
 
สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ 
reused)  

6.4 กรณีนิตบุิคคลที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 6งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหลกัทรัพย์   

(1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึ/งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที/นิติบุคคลนั 
น
ตั 
งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที/ของนิติบคุคลนั 
นก็ได้  และหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักล่าวต้อง
ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี/ยวกับชื/อนิติบคุคล  ผู้มีอํานาจลงลายมือชื/อผกูพนั
นิตบิคุคล และเงื/อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมอืชื/อ  ที/ตั 
งสาํนกังานใหญ่ 

(2) หนงัสอืมอบอํานาจที/นติิบคุคลตา่งประเทศนั 
น  มอบอํานาจให้ custodian หรือสาํเนา 

(3) หนงัสอืมอบอํานาจของ custodian หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  
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(4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มอีํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตามจํานวน
ผู้ มีอํานาจลงนาม และโดยหนึ/งในนั 
นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้ รับมอบอํานาจกระทํา
การแทน 

(5) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน
สว่นที/ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื 
อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ที/ได้เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 
อโดยจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ   

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง  ทั 
งนี 
 
สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ 
reused)  โดยเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื/อโดยเจ้าหน้าที/ Notary Public และ
รับรองโดยกงสลุของไทยอายไุม่เกิน 1 ปี 

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที/มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสาํเนาโดยผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท  

- ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที/จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ตามที/
ได้ระบุไว้ในโครงการนี 
 และ/หรือตามประกาศ คําสั/ง ระเบียบต่างๆ ที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั 
งที/ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที/จะได้แก้ไข
เพิ/มเติมในภายหน้า  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ/มเติมหรือ
ทดแทน  ซึ/งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
รับประกันการจําหน่าย และ/หรือผู้จัดจําหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  ทั 
งนี 

เพื/อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

7  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดาํเนนิการจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั 
งแรกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขที/ระบไุว้ในข้อนี 
 
ทั 
งนี 
 ในกรณีที/สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตาม
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กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื/น บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที/จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 
น นอกจากนั 
น ในกรณีที/บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทนุในครั 
งนี 

อาจมีปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดาํเนนิการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี/ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซื 
อและการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที/ระบไุว้ในโครงการตามความเหมาะสม ทั 
งนี 
 เพื/อให้การเสนอขายหน่วยลงทนุในครั 
งนี 

ประสบความสาํเร็จสงูสดุ 
 
ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื/อนไขที/ระบไุว้ในข้อนี 
 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อที/จองซื 
อและได้ชําระเงิน
ค่าจองซื 
อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที/จองซื 
อแล้ว ในกรณีที/จํานวนเงินค่าจองซื 
อที/ระบใุนใบจองซื 
อหนว่ยลงทนุไม่ตรงกบั
จํานวนเงินที/บริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินค่าจองซื 
อที/ได้รับชําระเป็น
เกณฑ์  

7.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื/อนไขดงัต่อไปนี 
   

(1)  เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมด 

(2)  เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด 

(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้จองซื 
อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนั ดงัตอ่ไปนี 
 
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลดงักล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน

หนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) ข้างลา่งนี 
 
(ข)  ในกรณีที/ผู้จองซื 
อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว 

บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้ จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อ
ประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไม่ได้ เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุที/
เหลอืจากการจองซื 
อของผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ และ 

(ค)  ในกรณีที/เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะ
ลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของบคุคลดงักล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้ จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อ
ประเภทกองทนุ ให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุ
ที/เหลอืจากการจองซื 
อของผู้จองซื 
อทั/วไป ผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 
อพิเศษหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 
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ทั 
งนี 
 ผู้จองซื 
อพเิศษและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุอาจไม่ได้รับจดัสรร หรือไม่ได้รับการจดัสรรเต็ม  จํานวน 
ถ้าสดัสว่นการจองซื 
อของผู้จองซื 
อพิเศษและ/หรือผู้จองซื 
อประเภทกองทนุได้ถกูจัดสรรเต็มตามเกณฑ์ที/
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

(4)  ในกรณีที/ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุจองซื 
อหน่วยลงทนุไม่ครบตามอตัราที/กําหนดใน (1) 
และ (2) ให้จดัสรรหน่วยลงทนุที/เหลือแก่บคุคลดงัต่อไปนี 
 ตามลาํดบั 
(ก)  ผู้จองซื 
อพเิศษ 
(ข)  เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ 

รวมทั 
งเจ้าของที/ดินที/กองทุนรวมจะลงทนุในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 
นดิน หรือเจ้าของ
ทรัพย์สนิที/เกี/ยวกบัสทิธิดงักลา่ว 

(ค) ผู้ รับประกนัการจําหน่าย และ/หรือผู้ร่วมรับประกนัการจําหนา่ย 
 
ในกรณีที/กลุม่บคุคลเดยีวกนัของบคุคลตามวรรคหนึ/ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ให้ถือ
ว่าเป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ/ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของบคุคลดงักล่าว รวมกนัได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

 
ทั 
งนี 
 ผู้จองซื 6อพิเศษ และผู้จองซื 6อประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะกรณีที/บคุคลดงักล่าวได้จองซื 
อหน่วยลงทนุ
ในช่วงเวลาทําการเสนอขาย ตามวิธีการเสนอขายและวิธีการชําระเงินจองซื 
อหน่วยลงทนุตามที/กําหนดสําหรับผู้
จองซื 
อพิเศษและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุเท่านั 
น หากทําการจองซื 
อหน่วยลงทนุต่างจากที/กําหนดดงักลา่วให้ถือ
เป็น “ผู้จองซื 
อทั/วไป”  
 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้จองซื 
อทั/วไป และผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไป บริษัทจัดการจะประชาสมัพนัธ์การเสนอขาย
หน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื/อให้มีการกระจายข้อมลูเกี/ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่หลาย ในกรณีที/มีบคุคลใดจองซื 
อหน่วยลงทนุในสว่นที/เสนอขายหน่วยลงทนุแก่ผู้จองซื 
อทั/วไปเพื/อนําไปขาย
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ต่อ หรือเป็นการซื 
อขายหน่วยลงทนุในบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื/อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะ
จดัให้มีข้อกําหนดให้บคุคลนั 
นปฏิบตัิให้เป็นไปตามวรรคหนึ/งและข้อ 7.2(1) โดยอนโุลม 
 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด และจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที/ได้รับยกเว้นตามข้อ 7.2(2)(ข) และ (ค) 
ทั 
งนี 
 ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื/อนไขดงัต่อไปนี 
 

 
การจดัสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายจองซื 
อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด จะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายตามจํานวนที/จอง
ซื 
อ  

(ข)  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผู้ จองซื 
อทั/วไปทกุรายจองซื 
อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด และจํานวนผู้จองซื 
อทั/วไปมีจํานวนมาก เป็นผลให้บริษัท
จดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที/จะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไป โดยในการจัดสรรหน่วย
ลงทนุโดยวิธีดงักลา่วในรอบแรกจะจดัสรรตามจํานวนคา่จองซื 
อขั 
นตํ/าของผู้จองซื 
อ โดยใช้จํานวนค่าจอง
ซื 
อขั 
นตํ/าเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 
อทั/วไปทุกราย และในรอบต่อๆ ไปจะจัดสรร
หนว่ยลงทนุที/เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปข้างต้นที/ยงัไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจํานวนที/
จองซื 
อ โดยจะใช้ค่าตํ/าสดุของมลูค่าจองซื 
อคงเหลือที/ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากรอบที/แล้ว เป็นฐานใน
การจดัสรรหนว่ยลงทนุในรอบต่อไป  โดยจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยวนเป็นรอบไปเรื/อยๆ จนกว่าจะ
ครบตามจํานวนหน่วยลงทุนที/เสนอขาย  และสําหรับการจัดสรรในรอบสดุท้าย  หากมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื 
อทั/วไปทุกราย  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุ่ม
รายชื/อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือตามที/บริษัทจดัการจะเหน็สมควร  

โดยหากผู้จองซื 
อทําการจองซื 
อหน่วยลงทนุมากกว่า 1 รายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะนํามารวมและทํา
การจดัสรรให้เพียงรายการเดียวเท่านั 
น 
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ทั 
งนี 
  
1. ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายจองซื 
อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 และจํานวน

หนว่ยลงทนุที/ผู้จองซื 
อประเภทกองทนุทกุรายจองซื 
อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อ
ประเภทกองทนุทกุรายตามจํานวนที/จองซื 
อ 

2.  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายจองซื 
อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 แต่จํานวน
หน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 
อประเภทกองทนุทกุรายจองซื 
อรวมกนัมีจํานวนเกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปทุกรายตาม
จํานวนที/จองซื 
อ และสงวนสิทธิWที/จะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อประเภทกองทนุตามสดัส่วนของ
จํานวนที/จองซื 
อ ซึ/งเมื/อรวมกับจํานวนหน่วยลงทนุที/จองซื 
อและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปจะมีจํานวน
หนว่ยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด 

3.  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผู้จองซื 
อทั/วไปทุกรายจองซื 
อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 
อประเภทกองทุนทกุรายจองซื 
อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด และจํานวนผู้จองซื 
อทั/วไปมีจํานวนมาก เป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปเป็นจํานวนร้อยละ 25 และผู้จองซื 
อประเภทกองทนุตามสดัส่วน
จํานวนที/จองซื 
อเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด โดยจะ
ดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปตามหลกัเกณฑ์และเงื/อนไขของข้อ (ข) 

4.  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้ จองซื 
อทั/วไปทุกรายจองซื 
อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 
อประเภทกองทุนทกุรายจองซื 
อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด และจํานวนผู้จองซื 
อทั/วไปมีจํานวนมาก เป็นผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจัดการจะ
จดัสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปเป็นจํานวนร้อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทนุที/เหลือจากการจองซื 
อของผู้จอง
ซื 
อประเภทกองทนุซึ/งจองซื 
อไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจัดสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปพร้อมกัน ทั 
งนี 
 บริษัท
จัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปตามหลกัเกณฑ์และเงื/อนไขของข้อ (ข) 
ดงักลา่วข้างต้น โดยจํานวนหน่วยลงทนุที/จดัสรรให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุในสอง
กรณีดงักลา่วในยอ่หน้านี 
 จะมจํีานวนหน่วยลงทนุรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด 

 
อย่างไรก็ดี  ในกรณีที/มีหน่วยลงทนุเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทนุจากการจัดสรรให้กับผู้จองซื 
อพิเศษ และ/
หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุจะลงทนุหรือกลุ่มบคุคลเดียวกัน
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ตามข้อ 7.1(3)(ก) ให้บริษัทจดัการมีดลุพินิจจัดสรรหน่วยลงทนุที/เหลือให้แก่ผู้จองซื 
อทั/วไปจนครบจํานวนก่อน
จดัสรรให้แก่ผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ(ถ้ามี) หรือจดัสรรตามวธีิการอื/นใดที/บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
ในกรณีที/บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็ว่า เพื/อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวม หรือผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทนุโดยรวม หรือชื/อเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที/
จะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทั 
งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื 
อหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า 
 
สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึ 
นหลงัจากที/นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทนุของผู้
จองซื 
อในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านั 
น โดยบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก
และจดัสง่ใบหน่วยลงทนุ หรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี)ให้แก่ผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัที/ผู้ ถือหน่วยได้รับจดัสรรหน่วยลงทนุ 
และ/หรือดําเนินการอื/นใดตามความประสงค์ของลูกค้าที/ระบใุนชุดเอกสารการจองซื 
อแล้วแต่กรณี หรือบริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี/ยนแปลง เพิ/มเตมิ แก้ไข รูปแบบ ระยะเวลาและ/หรือเนื 
อหาของเอกสารการรับรอง
สทิธิตามที/บริษัทจดัการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

 

7.2 ข้อจาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใด จะเป็นไปตามที/สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 
งนี 
 ในกรณีที/สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หนว่ยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อน
ผนัเป็นอย่างอื/น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/จะดาํเนนิการให้เป็นไปตามนั 
น  

(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ผู้จองซื 
อทั/วไป  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี 
 

1.1 บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี 
 

1.1.1 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึ/งดงัต่อไปนี 
 

(ก) กองทนุบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ กองทนุประกันสงัคม กองทนุสํารองเลี 
ยงชีพ 
หรือกองทนุรวมเพื/อผู้ลงทนุทั/วไป  
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(ข) นิตบิคุคลที/จดัตั 
งขึ 
นตามกฎหมายไทยซึ/งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้
นิตบิคุคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั 
เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื/นใดที/ได้รับการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื/อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุซึ/งรับหน่วยลงทนุไว้
ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ
จะถือหน่วยลงทนุที/รับไว้ในส่วนที/เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 
งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแตว่นัที/นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการจัดสรร
หนว่ยลงทนุของผู้จองซื 
อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

1.2 บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกันของบคุคลดงักล่าว รวมกนัเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้กับผู้ลงทนุต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที/มีการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัต่อไปนี 
 

(ก) มีการลงทนุเพื/อให้ได้มาซึ/งสทิธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื/อให้ได้มาซึ/งกรรมสิทธิWในอาคารชุด ทั 
งนี 
 เมื/อคํานวณพื 
นที/ห้องชุดที/
กองทนุรวมจะลงทนุรวมกบัพื 
นที/ห้องชดุที/ถือกรรมสิทธิWโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคาร
เดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพื 
นที/ห้องชุดทั 
งหมดในอาคาร
ชดุนั 
น 

ในการนี 
 บริษัทจดัการจะแต่งตั 
งนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุเพื/อทาํหน้าที/ควบคมุการถือ
หน่วยลงทนุของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ/ง ภายหลงัจากการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทุนรวมครั 
งแรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดข้างต้น ทั 
งนี 
 
ขั 
นตอนการโอนหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าวจะมีขั 
นตอนมากกว่าผู้ลงทนุไทย ซึ/ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที/เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวทราบทุกราย รวมทั 
ง
ดําเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที/จะเป็นผลทําให้กองทุนรวมมีผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที/เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าอตัราที/กําหนดด้วย 
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นอกจากนี 
 บริษัทจัดการจะแจ้งหลกัเกณฑ์ เรื/อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้กบัผู้ลงทนุต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 
งหมด
ให้แก่นายหน้าค้าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื/อให้นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และจะดําเนินการให้การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื/องดงักลา่ว 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุให้กับผู้จองซื 
อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนั บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี 
    

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด ตามที/ได้มีการระบุชื/อหรือลกัษณะของผู้ที/จะได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทนุกรณีดงักล่าวไว้อย่างชดัเจนในโครงการและหนงัสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมลูสาํคญั เว้น
แต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที/ผู้จองซื 
อพิเศษได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 
อทั/วไปให้แก่บคุคลดงักล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอ
ขายและจดัสรรหน่วยลงทนุที/เหลอืจากการจองซื 
อของผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ 

(ค) ในกรณีที/เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุในส่วนของผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภท
กองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไม่ได้  เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทนุในสว่นของ
ผู้จองซื 
อทั/วไปที/เหลอืจากการจองซื 
อของผู้จองซื 
อทั/วไปและผู้จองซื 
อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 
อ
พิเศษตาม (ข)  

ในกรณีที/อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุเป็นสทิธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 
นดิน บริษัทจัดการจะนํา
หลกัเกณฑ์การจดัสรรหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ/งมาใช้บงัคบักบัเจ้าของที/ดินหรือทรัพย์สินที/เกี/ยวกับสทิธิ
ดงักลา่วด้วย 
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8.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

8.1 รูปแบบของเอกสารสทิธิแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตามที/ผู้จองซื 
อได้ระบใุนเอกสารการจองซื 
อว่าจะเลือก
รับเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุแบบใดแบบหนึ/งดงัตอ่ไปนี 
 

1. ใบหน่วยลงทนุ 

2. ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) 

3. หนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี 

4. สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 

8.2 เงื/อนไขการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื/อผู้ จองซื 
อหน่วยลงทุนที/ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั 
งนี 
 ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนที/ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ถือ
เป็นหลกัฐานที/ถกูต้องเกี/ยวกบัสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

กรณีใบหน่วยลงทนุ หนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนที/มีรายการตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แก่ผู้ จองซื 
อที/แสดงความจํานงขอรับใบหน่วย
ลงทนุภายในเวลา 30 วนันบัตั 
งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ในกรณีที/มีการเพิ/มเงินทนุของกองทนุรวม นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบใบหน่วยลงทนุ หรือหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุ หรือสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที/มีรายการตามหลกัเกณฑ์ที/คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที/แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนเพิ/มเงินทนุกับ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที/มีการลดเงินทนุของกองทนุรวม นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการบนัทึกการลดมลูค่าที/ตราไว้ของหน่วย
ลงทนุในระบบทะเบียน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ต้องสง่คืนใบหน่วยลงทนุหรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุ
บญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
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ทั 
งนี 
 นายทะเบียนหน่วยลงทนุสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุหรือหนังสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุตามที/กําหนดไว้ในโครงการ 

ทั 
งนี 
 ผู้ ถือหน่วยสามารถขอเปลี/ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื/อเป็นหลกัฐานการยืนยนัการถือ
หนว่ย การทํารายการซื 
อหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทนุของผู้จองซื 
อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น  ใบหน่วยลงทนุ  และ/
หรือหนงัสอืรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี/ยนแก้ไข หรือเพิ/มเติมสําหรับรูปแบบหรือเงื/อนไขของเอกสทิธิ
ดงักล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ขอบเขตตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

กรณีระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที/นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกชื/อผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว นายทะเบียนอาจ
พิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ/งให้กับผู้จองซื 
อหน่วยลงทุนเพื/อเป็นหลกัฐานการ
ยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้ จองซื 
อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทนุไปเข้า
บญัชีซื 
อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 
อหน่วยลงทุน ซึ/งเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื 
อขายหลกัทรัพย์เป็นการล่วงหน้าหรือ
ตามที/ผู้จองซื 
อแจ้งไว้ในใบจองซื 
อหน่วยลงทนุ ทั 
งนี 
 ตามหลกัเกณฑ์ และเงื/อนไขที/บริษัทจดัการกําหนด 

และในกรณีที/ผู้จองซื 
อหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทนุไปเข้าบญัชีซื 
อขาย
หลกัทรัพย์ของผู้จองซื 
อหน่วยลงทนุ เพื/อการซื 
อขายหลกัทรัพย์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะนํา
หนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 
อผ่านนายหน้าซื 
อขายหลกัทรัพย์ (Broker) หรือนําหน่วยลงทนุฝากเข้า
บญัชีหลกัทรัพย์ของบคุคลที/ได้รับการแต่งตั 
งจากบริษัทจดัการเพื/อผู้จองซื 
อนั 
นที/มีอยู่กบับริษัทสมาชิกของบริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามที/ผู้จองซื 
อแจ้งไว้ในใบจองซื 
อหน่วยลงทนุหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่ง
มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทนุรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที/ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการเดิม 
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9. ช่องทางที�ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี�ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุน  

สาํหรับราคาซื 6อขายหน่วยลงทุน  
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบราคาซื 
อขายหนว่ยลงทนุได้จาก Website ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th  
สาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตามได้จาก Website ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th และ Website 
ของบริษัทจดัการ: www.scbam.com   
 

10. ช่องทางและวิธีการร้องเรียน  

ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนได้โดยติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ โทร.0-2949-
1500 หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

 

11. การจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ภายหลงัจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อย
แล้ว บริษัทจดัการจะดาํเนนิการยื/นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื/อขอให้พจิารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

เมื/อนาํหน่วยลงทนุไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะสามารถทาํการซื 
อ /ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบ “การซื 
อ/ขายหน่วยลงทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ 
โดยปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ และวิธีปฏบิติัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ชื/อ    : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ที/อยู่   :  เลขที/ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท์  : 0-2470-3201 

โทรสาร  : 0-2470-1996-7 
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หรือบคุคลอื/นที/มีหน้าที/ คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ว่าด้วยคณุสมบตัิ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ต่อไป  
 

13. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ 

ชื/อ    :  บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จาํกดั 

 ที/อยู่                     : ชั 
น 20 เลขที/ 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์  
    เลขที/ 62 ถนนหลงัสวน เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท์             :           0-2652-6300 

โทรสาร   : 0-2652-6399 

 

ชื/อ    : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ที/อยู่  : 65/192 ชั 
น 23 อาคารชํานาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ 
    ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศพัท์   :           0-2643-8223 

โทรสาร   :          0-2643-8224 

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการได้ทําการแต่งตั 
งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ/งเป็นบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินที/อยู่ในบญัชีรายชื/อที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย  เพื/อทําการ
ประเมินค่าทรัพย์สินที/กองทนุจะลงทนุ 

อนึ/ง  บริษัทจดัการจะแต่งตั 
งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที/อยู่ในบญัชีรายชื/อที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื/อทําหน้าที/เป็นผู้ประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมในครั 
งต่อไป  โดยบริษัท
จัดการจะไม่แต่งตั 
งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ/งให้ทําการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เดียวกนั ติดตอ่กนัเกิน 2 ครั 
ง 
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14. ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์/ผู้บริหารทรัพย์สนิ 

14.1 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ไม่มี 

14.2 ผู้บริหารทรัพย์สนิ 

บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าจะดาํเนนิการแต่งตั 
งให้แอคคอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน โดย
แอคคอร์เป็นบริษัทมหาชนที/จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หลกัที/ประเทศฝรั/งเศส โดย ณ วนัที/ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 บริษัทมีมลูค่าทางตลาดหลกัทรัพย์ประมาณ 5,720 ล้านยโูร หรือ ประมาณ 227,346 ล้านบาท (ข้อมลู
จาก Bloomberg) 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มแอคคอร์คือ การพัฒนา ลงทุน และรับจ้างบริหารโรงแรม รวมถึงการให้สิทธิในการบริหาร
โรงแรม (ธุรกิจประเภทแฟรนไชส์) โดยจากประสบการณ์ที/สะสมมากว่า 45 ปี ทําให้ แอคคอร์เป็นหนึ/งในบริษัท
รับจ้างบริหารโรงแรมชั 
นนําของโลก ซึ/ง ณ วนัที/ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2555  แอคคอร์บริหารโรงแรมกว่า 3,500 
โรงแรมหรือมากกว่า 440,000 ห้อง ใน 92 ประเทศ มีพนักงานมากกว่า 160,000 คน และมีผู้ ถือบตัรสมาชิก
จํานวนถึง 9.4 ล้านคน (ข้อมลูจาก www.accor.com) 

แอคคอร์มีการบริหารจดัการโรงแรมภายใต้แบรนด์ตา่ง ๆ ตามระดบัของโรงแรมซึ/งได้แก่ ระดบัประหยดั (ภายใต้แบ
รนด์ไอบิส และเอดาจิโอ) ระดบักลาง (ภายใต้แบรนด์โนโวเทล และเมอร์เคียว) ระดบับน (ภายใต้แบรนด์พลูแมน 
และเอ็ม แกลลอรี/) และระดบัหรูหรา (ภายใต้แบรนด์โซฟิเทล) โดยเมื/อเทยีบกบัแบรนด์ของโรงแรมอื/นๆ ภายใต้การ
บริหารของแอคคอร์  แบรนด์ไอบิสมีจํานวนโรงแรมทั/วโลกมากที/สดุกว่า 1,000 โรงแรมใน 55 ประเทศ (ข้อมลูจาก 
www.accor.com) 

โดยแอคคอร์มีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน และในปัจจุบนั แอคคอร์เป็น
ผู้บริหารโรงแรมทั 
งหมดจํานวน 56 แห่ง (ข้อมลู ณ วันที/ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) ในหลายทําเลที/เป็นแหล่ง
ท่องเที/ยวสาํคญัของประเทศไทย และมีการบริหารแบรนด์ของโรงแรมที/หลากหลายตามความเหมาะสมของตลาด
และตามความต้องการของลกูค้า   
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15. ที�ปรึกษาทางการเงนิและผู้รับประกันการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

ที�ปรึกษาทางการเงนิ และผู้ รับประกนัการจาํหน่าย 

ชื/อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)  

ที/อยู่  : 1. สาํนกังานใหญ่ เลขที/ 9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
    กรุงเทพมหานคร 10900 
   2.  และสาขาต่างๆ ทั/วประเทศ 
   3.  หนว่ยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) 
     ชั 
น 9 โซน B สาํนกังานใหญ่ เลขที/ 9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร  
     เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์  : 0-2544-6679  

โทรสาร   : 0-2544-2185 

ผู้จดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั 
งผู้ จัดจําหน่ายซึ/งเป็นนิติบุคคลที/ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์เพื/อทําหน้าที/เป็นผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพิ/มเติมในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั 
งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิดเผยของบริษัทจัดการและผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริ ษัทจัดการอาจแต่ งตั 
งผู้ สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนเพิ/ มเติ มในภายหลัง  ซึ/ ง เ ป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ 
นิติบุคคลที/สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ความเห็นชอบเพื/ อทํ าหน้าที/ เ ป็นผู้ สนับสนุนการขายของ 
กองทนุรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั 
งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิดเผย
ของบริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

 

16. นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

ชื/อ   :  ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)   

ที/อยู่  :  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 
   สายงานปฏบิตัิการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย์  
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ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชั 
น 3 เลขที/ 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  : 0-2256-2323-8 

โทรสาร  :   0-2256-2405-6  

หรือบุคคลอื/นที/ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

17. ผู้สอบบญัชี 

ชื/อ  :  วรรณาพร จงพรีเดชานนท์ 
   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที/ 4098  

ที/อยู่  :  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั 
   เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์   : 0-2677-2000 

โทรสาร  : 0-2677-2222 

หรือบคุคลอื/นที/ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี เพื/อเป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม  
และที/ได้มีการแก้ไขเพิ/มเติม  รวมทั 
งกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้องโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ความเสี�ยงจากการลงทนุในกองทุนรวม 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี/ยง ผู้ ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที/ระบุไว้ในโครงการฉบับนี 
อย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ/งปัจจยัความเสี/ยงดงัรายละเอยีดข้างท้ายนี 
ก่อนตดัสนิใจในการซื 
อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ข้อความดงัต่อไปนี 
แสดงถงึปัจจยัความเสี/ยงที/มีนยัสาํคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือราคาหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวม และนอกจากปัจจยัความเสี/ยงที/ปรากฏในโครงการฉบบันี 
แล้วยงัอาจมีปัจจยัความเสี/ยงอื/นๆ ซึ/งกองทนุรวมไม่
อาจทราบได้ในขณะนี 
หรือเป็นความเสี/ยงที/กองทนุรวมพิจารณาในขณะนี 
ว่าไม่เป็นสาระสาํคญั แต่ความเสี/ยงดงักลา่วอาจเป็น
ปัจจัยความเสี/ยงที/มีนยัสาํคัญต่อไปในอนาคต ความเสี/ยงทั 
งหลายที/ปรากฏในโครงการฉบบันี 
และความเสี/ยงที/อาจมีขึ 
นใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

คําอธิบายเกี/ยวกับแนวทางการบริหารเพื/อลดความเสี/ยง มาตรการในการป้องกันความเสี/ยง และ/หรือ ความสามารถของ
กองทนุรวมในการลดความเสี/ยงข้อใดข้อหนึ/งไม่ถือเป็นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการในการ
ป้องกันความเสี/ยงตามที/กําหนดไว้ได้ทั 
งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นข้อยืนยนัว่าความเสี/ยงต่างๆ ตามที/ระบุในโครงการ
ฉบบันี 
จะลดลงหรือทําให้หมดไป ทั 
งนี 
 เนื/องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี/ยงยงัขึ 
นอยู่กับปัจจยั
หลายประการที/อยู่นอกเหนอืการควบคมุของกองทนุรวม 

ข้อความในลกัษณะที/เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที/ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบันี 
 
เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เชื/อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั 
งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน 
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี/ยวกบัผลประกอบการธรุกิจ แผนการขยายธรุกิจ การเปลี/ยนแปลงของกฎหมายที/เกี/ยวข้อง
ในการประกอบธุรกิจของกองทนุรวม นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของ
บริษัทจัดการกองทนุ ที/ปรึกษาทางการเงิน ผู้ รับประกนัการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ หรือบคุคลใดๆ มิได้เป็นการรับรองความ
ถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทั 
งมิได้เป็นการ
รับประกนัและ/หรือรับรองว่าผลการดําเนินงานจริงที/จะเกิดขึ 
นในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทนุ นอกจากนี 
 
ผลการดําเนินงานที/เกิดขึ 
นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั 

ข้อมลูในสว่นนี 
ที/อ้างถึงหรือเกี/ยวข้องกบัรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมลูที/รวบรวมมาจากข้อมลูที/มีการ
เปิดเผยหรือจากสิ/งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหลง่ข้อมลูอื/นๆ โดยที/กองทนุรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบ
หรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้ 

เนื/องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่ควรคาดหวงัที/จะ
ได้รับผลตอบแทนในระยะสั 
น นอกจากนั 
น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทนุกับมลูค่าของหน่วยลงทนุในอนาคตอาจลดตํ/าลง
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หรือสงูขึ 
น ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับคืนต้นทนุในการลงทนุ ดงันั 
น ผู้ที/ประสงค์จะซื 
อหน่วยลงทนุจึงควรปรึกษาที/ปรึกษาที/เกี/ยวข้อง
เพื/อขอคําปรึกษาเกี/ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสนิใจลงทนุในหน่วยลงทนุ 

ความเสี�ยงที�เกดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี�ยงจากสญัญา  

 ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าทําสัญญาซื 
อขายทรัพย์สินที/มีทั 
ง
อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์สญัญาให้เช่าที/ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสญัญาตกลงกระทําการ และ/หรือ สญัญา
ต่าง ๆ  ที/เกี/ยวเนื/องกบัการลงทนุและการบริหารจัดการทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื/อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ใน
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และดําเนนิการใดๆ เพื/อให้ให้คู่สญัญาปฏิบตัติามข้อกําหนดในสญัญา 

 อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตแุห่งการ
เลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี 
 แม้กองทุนรวมจะมีสทิธิที/จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่า
ขาดประโยชน์และเรียกร้องเพื/อให้ได้มาซึ/งทรัพย์สินตามที/กองทุนรวมชําระราคาไปแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่
สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสิทธิของกองทนุรวมตามข้อกําหนดในสญัญา หรือคู่สญัญาอาจปฏิเสธไม่ชําระค่าเสยีหาย
ตามที/กองทนุรวมเรียกร้อง ดงันั 
น กองทนุรวมจึงอาจต้องนําเรื/องดงักลา่วเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องร้องต่อ
ศาลที/เกี/ยวข้อง ซึ/งการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการ
ดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที/กองทนุรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดงักล่าวนอกจากนี 
 ผลแห่ง
คดีขึ 
นอยู่กับดุลพินิจของศาลที/เกี/ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่
สามารถบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลได้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี/ยงที/จะไม่ได้รับผลตอบแทนตาม
จํานวนหรือภายในระยะเวลาที/คาดการณ์ไว้  

2) ความเสี�ยงจากการประกนัภัย 

 การประกอบธุรกิจของกองทนุรวมมีความเสี/ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั 
งแรกเนื/องจากแม้ว่ากองทนุรวมจะต้องจดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมตามข้อกําหนดของกฎหมายที/เกี/ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทนุรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภยั
ที/คุ้มครองความเสี/ยงบางประเภทที/อาจเกิดขึ 
นได้เช่นความสญูเสียจากสงคราม (หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหา
ประกนัภยัแต่อตัราเบี 
ยประกนัอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที/กองทนุรวมอาจได้รับ) หรือกองทนุรวมอาจไม่
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที/ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที/เกี/ยวข้องได้ไม่ว่าทั 
งหมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความ
ลา่ช้าในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วได้โดยที/ไมใ่ช่ความผดิของกองทนุรวม 
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 กองทนุรวมอาจมีความเสี/ยงจากความสญูเสยีทางการเงิน เมื/อเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงที/กองทนุรวมอาจไม่ได้รับการชดเชย
ความเสียหายอย่างเพียงพอหรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภยัประเภทดงักล่าวได้ ซึ/งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลตอบแทนที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุคาดว่าจะได้รับ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้กองทนุรวมเป็นผู้ ร่วมรับผลประโยชน์ภายใต้การประกนัภยัในกรมธรรม์ต่างๆ 
ตามแนวทางที/ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ 9 การประกนัภยัของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก 

3)  ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผู้เช่า 

 ค่าเช่าที/กองทุนรวมจะได้รับจากบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ตามสญัญาเช่าจะเป็นที/มาของรายได้หลกั
เพียงแห่งเดียวของกองทุนรวม รายได้ของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจ
เม้นท์ จํากัด มีปัญหาทางการเงินซึ/งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า หรือบริษัท เอราวัณ โกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากัด ไม่ชําระค่าเช่า หรือบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ยอมยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด
และกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัดได้ 

 อย่างไรก็ตาม กองทนุรวมได้จัดให้มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าเป็นระยะเวลา 4 ปีเพื/อป้องกนัผลกระทบดงักล่าว 
อีกทั 
งกองทนุรวมสามารถใช้สทิธิในการยกเลิกสญัญาเช่าที/มีอยู่กบับริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ในกรณีที/
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ทําผิดสญัญาและสามารถนําทรัพย์สินที/กองทุนรวมเข้าลงทุนมาให้ผู้อื/นเช่า
หรือขายทอดตลาดได้ 

 นอกจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/า กองทุนรวมมีมาตรการต่างๆ ในการควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ/งเป็นหน้าที/ที/บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด จะต้องปฏิบัติตามภายใต้
สญัญาเช่าในฐานะผู้ เช่า  เช ่น บริษัท เอราว ัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จําก ัด  จะไม่ให้กู้ หรือให้ส ินเชื /อใดๆ แก่
บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการให้กู้ แก่ผู้ถือหุ้นหรือกองทุนรวมที/จะไม่กระทบกับความสามารถในการชําระค่าเช่า 
และบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด จะไม่เข้าคํ 
าประกันบคุคลใดๆ เว้นแต่ เป็นการดาํเนินการตามปกติวิสยั
ของธุรกิจ หรือเมื/อได้รับอนุญาตจากกองทนุรวม  

4) ความเสี�ยงจากฐานะทางการเงนิของผู้รับประกันรายได้ค่าเช่าขั 6นตํ�า 

 ถึงแม้ว่ากองทนุรวมจะได้รับการประกนัค่าเช่าขั 
นตํ/าตลอดระยะเวลา 4 ปีแรกของการลงทนุ ตามรายละเอียดที/เปิดเผยใน
หวัข้อ 7 การรับประกนัรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าจากผู้ รับประกนัรายได้ของกองทนุรวม ERAWAN ซึ/งเป็นผู้ รับประกนัรายได้มิได้
จดัให้มีหนงัสือคํ 
าประกนัของธนาคารพาณิชย์หรือหลกัประกนัอื/นที/เทียบเทา่ ซึ/งครอบคลมุตามจํานวนและระยะเวลาที/ผู้
รับประกนัรายได้ได้รับประกนัไว้ ดงันั 
น กองทนุรวมอาจมีความเสี/ยงในกรณีที/ ERAWAN ประสบปัญหาทางการเงินและ
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ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ในการชําระค่าเช่าขั 
นตํ/าที/ได้
รับประกนัไว้ให้แก่กองทนุรวมได้ 

 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจดัการได้วิเคราะห์งบการเงินของ ERAWAN (รายละเอียดตามภาคผนวก) และมีความเห็นว่า
ผู้ รับประกนัค่าเช่าขั 
นตํ/ามีฐานะทางการเงินที/มั/นคงพอที/จะปฏิบตัติามการประกนัได้ 

5) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัใบอนุญาตประกอบกจิการ 

 ผู้ เช่าจะรับโอนหรือดําเนินกิจการเพื/อให้ได้รับใบอนญุาตเปิดโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพื/อใช้ในการประกอบกิจการ
โรงแรม หากผู้เช่าไมไ่ด้รับใบอนญุาตเปิดโรงแรมหรือใบอนญุาตเปิดโรงแรมของผู้ เช่าถกูยกเลิกหรือไม่มีการต่ออาย ุจะมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ เช่า กลา่วคือจะทําให้ผู้ เช่าไมส่ามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ทั 
งนี 
 อาจเป็นผลให้ผู้ เช่าไม่
สามารถปฏบิตัิตามข้อกําหนดและหน้าที/ภายใต้สญัญาเช่ากบักองทนุรวมได้ 

 การที/ผู้ เช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าที/ภายใต้สญัญาเช่ากับกองทุนรวมได้จะเป็นเหตเุลิกสญัญา โดย
กองทนุรวมจะมีสิทธิที/จะเลิกสญัญาเช่าได้ และกองทนุรวมจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื/องจาก
การผดิสญัญา อนึ/ง จนกวา่กองทนุรวมจะดาํเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผู้ เช่าและสามารถเจรจาตกลงกับคู่สญัญา
รายใหม่ได้สาํเร็จ กระแสรายได้ของกองทนุอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึ/งอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อผล
ประกอบการของกองทนุรวม 

6) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 6นจากการกู้ยืมเงนิ 

ในกรณีที/กองทนุรวมได้ดาํเนนิการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดไว้ในโครงการ กองทนุรวมอาจมีความเสี/ยง
เกิดขึ 
นจากการกู้ยืมเงินดงักล่าวได้ เนื/องจากการเปลี/ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี 
ยและความสามารถใน
การชําระหนี 
ของคู่สญัญาที/เกี/ยวข้องซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทนุรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพ
คลอ่งไม่เพียงพอ รวมถึงกองทนุรวมอาจมีความเสี/ยงจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี 
ยลดลง และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั 
งนี 
 กองทนุรวมจะใช้
ความพยายามในการดําเนินการใดๆเพื/อลดความเสี/ยงดงักล่าว เช่นการป้องกันความเสี/ยงจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี 
ย หรือการขอขยายระยะเวลาการชําระหนี 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดําเนินการใดๆดังกล่าว กองทุนรวมจะ
ดําเนินการโดยคาํนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

 อย่างไรก็ดี ความเสี/ยงดงักลา่วอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานค่อนข้างตํ/า เนื/องจากกองทนุรวมไม่สามารถกู้ยมืเงินได้
มากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรก 
และผู้เช่าประกอบกิจการโรงแรม ที�อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที/ของบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดัใน
ฐานะผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์และผู้ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะลงทุนอย่างระมดัระวัง ความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทนุรวมกบับคุคลต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นยงัอาจเกิดขึ 
นได้เนื/องจาก ERAWAN ซึ/งเดิม
ถือกรรมสิทธิWในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 
งแรก และเป็นบริษัทแม่ของบริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ 
จํากดั มธุีรกิจหลกัคือการพฒันาและลงทนุในโรงแรม โดย ณ วนัที/ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2555 ERAWAN เป็นเจ้าของโรงแรม
ที/เปิดให้บริการแล้วจํานวน 16 โรงแรม และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือตกแต่งเป็นจํานวน 2 โรงแรม (รวมโรงแรมไอ
บิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พทัยา) 

 อย่างไรก็ตาม โรงแรมต่างๆ ที/ ERAWAN เป็นเจ้าของนั 
นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื/องของทําเลที/ตั 
ง ราคา การ
ให้บริการ สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง สิ/งอํานวยความสะดวก และขนาดของห้องพกั ซึ/งล้วนแต่เป็นปัจจยัสําคญัใน
การตดัสนิใจเข้าใช้บริการของแขกผู้มาพกั ลกูค้าจึงเป็นผู้ กําหนดและตดัสนิใจที/จะเลือกเข้าพกัอาศยัในโรงแรมที/ตรงกบั
ความต้องการของตนเองเป็นหลกั จึงทาํให้โอกาสที/จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวลดลง 

 ตวัอย่างเช่น โรงแรมไอบิส พทัยา ซึ/งเป็นทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกตั 
งอยู่ใกล้กับโรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์ 
พทัยา ที/เป็นกรรมสิทธิWของ ERAWAN และไม่ได้จําหน่ายให้แก่กองทนุรวม ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบแก่กองทนุรวม
อย่างมีนยัสําคญั เนื/องจากโรงแรมไอบิส พทัยา เป็นโรงแรมชั 
นประหยดัที/มีค่าห้องพกัเฉลี/ยที/ตํ/ากว่าโรงแรมระดบักลาง 
เช่น โรงแรม ฮอลลเิดย์ อินน์ พทัยา เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันหนึ/งในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกคือ 
โรงแรมไอบิส ป่าตอง ซึ/งตั 
งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับโรงแรมไอบิส กะตะ ที/เป็นกรรมสิทธิWของ ERAWAN และไม่ได้
จําหน่ายให้แก่กองทุนรวม โดยแม้ว่าทั 
งสองโรงแรมจะเป็นโรงแรมชั 
นประหยัดภายใต้แบรนด์ไอบิสที/มีมาตรฐานการ
ให้บริการเดียวกัน แต่โรงแรมทั 
งสองแห่งตั 
งอยู่คนละชายหาดที/ดึงดูดนกัท่องเที/ยวต่างกัน โดยหาดป่าตองจะมีความ
คกึคกัมากกว่าหาดกะตะ ดงันั 
น กลุม่ลกูค้าของสองโรงแรมจึงแตกต่างกนั 

 ทั 
งนี 
 เนื/องจากธุรกิจหลกัของ ERAWAN คือการพฒันาและลงทนุในโรงแรม ในอนาคต ERAWAN อาจพฒันาโรงแรมชั 
น
ประหยัดและบริหารจัดการเอง หรือใช้แบรนด์โรงแรมชั 
นประหยัดอื/นซึ/งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทนุรวมและ ERAWAN ดังนั 
น บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลประโยชน์ของกองทนุรวมจะไม่
ขดัแย้งหรือด้อยกวา่ผลประโยชน์ของ ERAWAN ในสถานการณ์ดงักลา่ว 
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8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารโรงแรมที�อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด จะว่าจ้างแอคคอร์ให้เป็นผู้บริหารโรงแรม โดยแอคคอร์เองมีธุรกิจหลกัในการ
บริหารโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการรายอื/นที/อาจเป็นคูแ่ข่งทางตรงหรือทางอ้อมของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
ง
แรก ซึ/ง ณ วนัที/ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 แอคคอร์เป็นผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทยทั 
งหมดจํานวน 56 โรงแรม (รวม
โรงแรมไอบสิ ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พทัยา)  

 อย่างไรก็ดี โรงแรมที/แอคคอร์รับจ้างบริหารนั 
นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื/องของทําเลที/ตั 
ง ราคา การให้บริการ 
สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง สิ/งอํานวยความสะดวก และขนาดของห้องพกั ซึ/งล้วนแต่เป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจ
เข้าใช้บริการของแขกผู้มาพกั ลกูค้าจงึเป็นผู้กําหนดและตดัสินใจที/จะเลือกเข้าพกัอาศยัในโรงแรมที/ตรงกบัความต้องการ
ของตนเองเป็นหลกั จึงทําให้โอกาสที/จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วลดลง  

 ทั 
งนี 
 เนื/องจากธุรกิจหลกัของแอคคอร์คือการรับจ้างบริหารโรงแรม ในอนาคตแอคคอร์อาจรับจ้างบริหารโรงแรมไอบิสที/
มิได้มี ERAWAN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิWและมีที/ตั 
งอยู่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะลงทุนครั 
งแรก ซึ/งอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทนุรวมและแอคคอร์ ดงันั 
น บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับประกนัได้
ว่าผลประโยชน์ของกองทนุรวมจะไม่ขดัแย้งหรือด้อยกวา่ผลประโยชน์ของแอคคอร์ในสถานการณ์ดงักล่าว 

9) ความเสี�ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดคํารับรองของ ERAWAN เกี�ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั6งแรก 

 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที/กองทุนรวมเข้ารับโอนกรรมสิทธิWในทรัพย์สินที/กองทุนจะเข้าลงทุนครั 
งแรก  ERAWAN จะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ 
นจริงอันเกิดจากการผิดคํารับรองของ ERAWAN เกี/ยวกับสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 2.5 ของราคาขายอสงัหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง (ซึ/งเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 
23.90 ล้านบาท และไม่เกิน 20.79 ล้านบาท สําหรับโรงแรมไอบิส ป่าตองและโรงแรมไอบิส พัทยา) ภายหลังหักค่า
สนิไหมทดแทนใดๆ ที/กองทนุรวมได้รับจากบริษัทประกันภยัแล้ว   ซึ/งเป็นการจํากดัสิทธิของกองทนุรวมในการเรียกร้อง
ค่าเสยีหายบนทรัพย์สนิที/เกิดจากการผิดคาํรับรองเกี/ยวกบัสภาพอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมยงัมีความเสี/ยงจากการ
ตรวจพบความเสียหายเกี/ยวกับสภาพอสงัหาริมทรัพย์ภายหลังการครบกําหนดระยะเวลาที/ ERAWAN ตกลงจะ
รับผิดชอบได้ อย่างไรก็ดี จากการสํารวจสภาพทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 
งแรกและการศึกษารายงาน
ตรวจสอบสภาพอาคารประจําปี พ.ศ. 2554 ที/จัดทําโดยผู้ตรวจสอบที/ได้รับอนญุาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความปลอดภยั มั/นคงแข็งแรงดังนั 
น วงเงินที/จะได้รับจาก ERAWAN 
น่าจะเพยีงพอต่อความเสียหายที/อาจเกิดขึ 
น 
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 ในขณะเดียวกนั บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั จะทําการเช่าทรัพย์สินที/กองทนุรวมรับโอนกรรมสิทธิWมาในครั 
ง
แรกและมีหน้าที/ชําระค่าเช่าให้กับกองทนุรวม ดังนั 
น ผู้ เช่าจึงมีหน้าที/บํารุงดแูลรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวมให้อยู่ใน
สภาพดีเพื/อให้สามารถจัดหาผลประโยชน์และชําระค่าเช่าให้กับกองทุนรวมได้ นอกจากนี 
 ในช่วง 4 ปีแรกตั 
งแต่วันที/
กองทนุรวมได้ลงทุนในทรัพย์สิน ERAWAN ตกลงที/จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าที/กองทนุรวมจะได้รับจากบริษัท 
เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ดังนั 
น หากมีความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเกิดขึ 
นต่อทรัพย์สินของ
กองทนุรวมในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว กองทนุรวมจะยงัคงได้รับค่ารายได้เช่าขั 
นตํ/าตามการประกนัรายได้ 

 ทั 
งนี 
 การกําหนดความเสียหายอนัเกิดจากผิดคํารับรองเอาไว้ล่วงหน้านั 
นสามารถกระทําได้ตามกฎหมาย และมีการ
ปฏบิตัิโดยทั/วไปในการซื 
อขายทรัพย์สนิ ดงัเช่นกรณีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าควอลิตี 
 เฮ้าส์ โฮเทล 
แอนด์ เรซิเดนซ์ หรือกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที/มีการกําหนดวงเงินสงูสดุที/ผู้ขาย
จะชดใช้ค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ 
นจริงแก่ผู้ซื 
อในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายอนัเนื/องมาจากการที/คํารับรอง
ของผู้ขายตามที/กําหนดในสญัญาไม่ถกูต้องหรือไมเ่ป็นจริง  

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ 

1) ความเสี�ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหารโรงแรม 

 เมื/อระยะเวลาประกนัรายได้สิ 
นสดุลง ค่าเช่าที/กองทนุรวมจะได้รับนั 
นจะขึ 
นอยู่กับผลการดําเนินงานของบริษัท เอราวณั 
โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ซึ/งสาํหรับทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะลงทนุครั 
งแรกนั 
นบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท ์จํากดัจะ
ให้แอคคอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินดงักล่าวโดยแอคคอร์จะมีหน้าที/ตา่งๆ เกี/ยวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สินที/กองทนุรวม
จะเข้าลงทนุครั 
งแรกตามที/บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด จะมอบหมายให้รวมถึงการร่วมกําหนดนโยบายการ
ประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดงักลา่วดงันั 
น การบริหารจัดการทรัพย์สินของแอคคอร์จะสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการ
บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ซึ/งมีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าของกองทนุรวม 

 นอกจากนี 
หากแอคคอร์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที/ผู้บริหารทรัพย์สินเนื/องจากเหตผุลใดเหตผุลหนึ/งบริษัท เอราวณั โกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากัด อาจไม่สามารถแต่งตั 
งบคุคลอื/นเพื/อทําหน้าที/บริหารทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกได้ดี
เทียบเท่ากับการบริหารจัดการของแอคคอร์ซึ/งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการ ฐานะ
การเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 ทั 
งนี 
 กองทนุรวมสามารถบอกเลกิสญัญาเช่ากบับริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ในกรณีที/บริษัท เอราวณั โกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นต้นเหตทุําให้สญัญาบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะลงทนุครั 
งแรกกับแอคคอร์
สิ 
นสดุลงก่อนวนัหมดอายสุญัญาบริหารอสงัหาริมทรัพย์(และไมส่ามารถแก้ไขเหตดุงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที/กําหนด) 
และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ได้ 
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2) ความเสี�ยงจากกรณีการถกูเวนคืนที�ดนิ   

กองทนุรวมมีความเสี/ยงในกรณีที/มีการเวนคืนทรัพย์สินที/กองทนุรวมลงทนุโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ/งทําให้กองทนุรวมไม่
อาจใช้ทรัพย์สินที/กองทนุรวมลงทนุเพื/อประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจต่อไปได้ 

 อย่างไรก็ดี ในกรณีที/เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับค่าชดเชย
ดงักล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่ามลูค่าที/กองทุนรวมใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิ ซึ/งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที/ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะได้รับจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามที/ได้ประมาณการไว้ทั 
งในสว่นของเงินปันผลและเงินลดทนุ  

 ในสว่นของข้อมลูเท่าที/มีอยู่ ณ ปัจจุบนัที/สามารถตรวจสอบได้ในเบื 
องต้นพบว่าที/ตั 
งของทรัพย์สินของกองทนุที/จะลงทนุ
ดงักล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง ทั 
งนี 
บริษัทจดัการไม่สามารถประเมนิถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได้ 
เนื/องจากการเวนคืนที/ดินเป็นนโยบายและความจําเป็นในการใช้พื 
นที/ของรัฐบาลในเวลานั 
น 

3) ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกจิซึ�งอาจมีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรัพย์ 

 ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนมีความเสี/ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการชะลอตัวของระบบ
เศรษฐกิจ ทั 
งในระดบัประเทศและระดบัโลก  

 นอกจากนี 
ทรัพย์สินดงักล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื/นๆ เช่น ปัจจัยทางการเมือง 
การเปลี/ยนแปลงโครงสร้างประชากร การได้รับผลกระทบจากภยัพบิตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีเกิดความ
ไม่สงบในประเทศ เป็นต้น 

4) ความเสี�ยงจากการแข่งขันที�สูงขึ 6น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ การเพิ/มขึ 
นของจํานวน
ผู้ประกอบการในตลาดที/จะส่งผลให้อปุทานของตลาดเพิ/มขึ 
น ทําให้มีการแข่งขนัสงูขึ 
น 

5) ความเสี�ยงที�เกดิขึ 6นเมื�อต้องมกีารปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

 อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมแต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงให้ปลอดภัย ดใูหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกับ
ความพอใจของลกูค้าอยู่เสมอ เพื/อดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื/อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซม
บํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานมากนัก ยกเว้นในกรณีที/เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมครั 
ง
ใหญ่ซึ/งเป็นการปรับปรุงเพื/อเปลี/ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในอสงัหาริมทรัพย์ หรือเป็นการเปลี/ยนแปลงงาน
ระบบที/สาํคญั ซึ/งจะดําเนินการตามระยะเวลาที/ผู้บริหารทรัพย์สินหรือผู้ เช่าหรือกองทนุรวมเห็นว่าเหมาะสม และซึ/งโดย
ปกติจะไม่มีการหยดุการดาํเนนิการของกิจการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนั 
นๆ อย่างไรก็ดี การปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์
เป็นสว่นๆ อาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ของกองทนุรวมในสว่นที/ถกูปรับปรุง 
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 ทั 
งนี 
 ที/ผ่านมาทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกมีการบาํรุงรักษาสมํ/าเสมอเป็นประจําทกุปี โดยโรงแรมไอบิส ป่า
ตอง และโรงแรมไอบิส พทัยามีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบํารุงรักษาเฉลี/ยระหว่างปี พ.ศ. 2553 –  พ.ศ. 2555 อยู่ที/ 3.22 
ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท ต่อปี ตามลําดบั ดงันั 
น ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกจึงได้รับการดแูลและ
ปรับปรุงเป็นอย่างดีและมีศักยภาพพร้อมใช้งาน และทางผู้ เช่าทรัพย์สินมีนโยบายในการตั 
งสํารองค่าใช้จ่ายการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลกัษณ์ และการจัดซื 
อหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอปุกรณ์ต่างๆ 
ในอตัราร้อยละ 4 ของรายได้ทั 
งหมดจากการประกอบกิจการโรงแรมในทกุๆ ปี จึงช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินการและ
ผลกระทบที/อาจเกิดขึ 
นต่อการดําเนินธุรกิจของทั 
งสองโรงแรมหากมีการปรับปรุงซ่อมแซมครั 
งใหญ่ เนื/องจากมีการ
บํารุงรักษาอยา่งสมํ/าเสมอเป็นประจําทกุปี 

6) ความเสี�ยงจากการลดลงของนักท่องเที�ยว 

 การดําเนินกิจการของผู้ เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ที/ลดความน่าสนใจ
ของประเทศไทยในฐานะสถานที/ท่องเที/ยวทั 
งจากนกัท่องเที/ยวชาวไทยและตา่งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ/งในสายตาของ
นักท่องเที/ยวจากต่างประเทศที/เป็นลกูค้ากลุ่มหลกัของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 
งแรก ซึ/งเหตุการณ์ที/มี
ผลกระทบในทางลบดงักลา่วอาจรวมถึงการเปลี/ยนแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ/มขึ 
นของ
ค่าเงินบาท มมุมองที/เป็นทางลบของชาวตา่งประเทศเกี/ยวกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การ
จลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี/ยง
เกี/ยวกบัอธิปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย ดงันั 
น หากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว สภาวะเศรษฐกิจ
และการท่องเที/ยวของประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุนแรง ซึ/งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวมด้วย 

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�ลงทุน 

1) ความเสี�ยงในการเข้าออกสู่ทางสาธารณะของโรงแรมไอบิส พทัยา 

 ที/ดนิที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พทัยานั 
นไม่ได้อยูติ่ดกบัทางสาธารณะ ในปัจจุบนัการเข้าออกจากโรงแรมไอบิส พทัยา 
สู่ถนนที/เป็นทางสาธารณะจะต้องกระทําผ่านที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 ซึ/งเป็นกรรมสิทธิWของ ERAWAN ทั 
งนี 
 ภายใต้
สญัญาซื 
อขายทรัพย์สินระหว่าง ERAWAN และกองทนุรวม ERAWAN จะดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมบนที/ดิน
โฉนดเลขที/ 174204 ในวนัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 
งแรก เพื/อให้ที/ดินที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พทัยา และผู้พกัอาศยั
บนที/ดินใช้ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที/ดนิโฉนดเลขที/ 174204 เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะในเรื/องทางเดิน
และทางรถยนต์ได้ โดยภาระจํายอมดงักลา่วจะไม่มีกําหนดเวลา   

 ทั 
งนี 
 กองทนุรวมไม่สามารถรับรองได้ว่าในทางปฏิบตัิ ERAWAN หรือผู้ รับโอนกรรมสิทธิWที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 จาก 
ERAWAN จะปฏิบตัติามสญัญาที/เกี/ยวข้องที/กําหนดให้ ERAWAN ยอมให้ที/ดนิที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พทัยา และผู้
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พกัอาศยับนที/ดินใช้ประโยชน์ถนนภาระจํายอมบนที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 เป็นทางผา่นเข้าออกสูท่างสาธารณะในเรื/อง
ทางเดินและทางรถยนต์ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ซึ/งหากเกิดกรณีโต้แย้งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โรงแรมของโรงแรมไอบิส พทัยา  อย่างไรก็ดี เนื/องจากภาระจํายอมดงักลา่วเมื/อจดทะเบียนแล้วจะตกติดไปกับที/ดินและ
ผกูพนัผู้ รับโอนกรรมสิทธิWที/ดินโฉนดเลขที/ 174204 ทกุทอด กองทนุรวมจึงสามารถใช้สทิธิฟ้องศาลเพื/อบงัคบัภาระจํายอม
ดงักล่าวได้ 

2)   ภาระจาํยอมบนที�ดนิที�เป็นที�ตั 6งของโรงแรมไอบิส พทัยา 

 เพื/อเป็นการตอบแทนสิทธิการใช้ประโยชน์ทางภาระจํายอมที/กองทนุรวมจะได้รับตาม 1) ในวนัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 
ง
แรก กองทนุรวมจะต้องดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมโดยไม่มีกําหนดเวลา บนที/ดินที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส 
พทัยา เพื/อให้ที/ดินของ ERAWAN จํานวน 3 แปลง คอืที/ดนิโฉนดเลขที/ 174206 เลขที/ดิน 312  ที/ดินโฉนดเลขที/ 178930 
เลขที/ดนิ 315 และที/ดินโฉนดเลขที/ 19094 เลขที/ดิน 17 ใช้ประโยชน์จากภาระจํายอมในการตั 
งเสา วางท่อและเดินสาย
สาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศพัท์) ผ่านที/ดินที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พัทยาเฉพาะสว่นของที/ดินที/
กองทนุรวมและ ERAWAN ตกลงร่วมกัน เพื/อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมไอบิส พทัยา
น้อยที/สดุ  

 ในการนี 
 การจดทะเบียนภาระจํายอมดังกลา่วได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วและบริษัท
จดัการเห็นว่าการจดทะเบยีนภาระจํายอมดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แก่ที/ดินของโรงแรมไอบสิ พทัยา เนื/องจาก ERAWAN 
ได้มีการให้ภาระจํายอมในสว่นของทางเข้าออกสูท่างสาธารณะในเรื/องทางเดินและทางรถยนต์แก่ที/ดินของโรงแรมไอบิส 
พทัยา เป็นการตอบแทนและการให้ภาระจํายอมดงักลา่วไม่มีผลกระทบในด้านลบอย่างมีนยัสาํคญักบัทรัพย์สินที/กองทนุ
รวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรกอีกทั 
งการตั 
งเสา วางท่อและเดินสายสาธารณปูโภค (รวมถึงไฟฟ้า ประปาและโทรศพัท์) ผ่าน
ที/ดนิที/เป็นที/ตั 
งของโรงแรมไอบิส พทัยานั 
นจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557 ซึ/งอยูภ่ายใต้ช่วงระยะเวลาการประกนัค่าเช่า
ขั 
นตํ/า จงึไม่สง่ผลกระทบกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนินั 
น 

ความเสี�ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1) ความเสี�ยงโดยทั�วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั/วไป ทั 
งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึ/งรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบี 
ย อตัรา
แลกเปลี/ยนเงินตรา ราคาเครื/องอุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของ
รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื/น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และ
การลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี 
ภาวะตกตํ/าทางเศรษฐกิจโดยทั/วไป ตลอดจนการลดลงของความต้องการของ
ผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
ซื 
อขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ/งอาจมีราคาสงูหรือตํ/ากว่าราคาที/ได้เสนอขาย  
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 นอกจากนี 
 ราคาของหน่วยลงทนุที/ซื 
อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
หลายประการซึ/งเป็นปัจจัยที/กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ อาทิ ความเคลื/อนไหวหรือความเปลี/ยนแปลงของตลาด
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัราดอกเบี 
ยภายในประเทศและต่างประเทศ  อตัราแลกเปลี/ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั 
ง
ทางตรงหรือทางอ้อมที/มีผลต่อนําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที/ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเสี/ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั/วไป ความผันผวนของตลาด
เครื/องอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคับ ภาษีอากร และนโยบายอื/นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ/งไม่มีหลกัประกันได้ว่า
ความเปลี/ยนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อราคาของหน่วยลงทนุผลตอบแทน
จากการลงทนุ และการบริหารจดัการโครงการของกองทนุรวม 

2) ความเสี�ยงทางการเมือง 

 แม้ว่าในปัจจบุนัสภาวะทางการเมืองเริ/มเข้าสู่สถานการณ์ที/ดีขึ 
น แต่หากมีเหตกุารณ์ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทาง
การเมืองเกิดขึ 
น อาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไทย ซึ/งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทนุรวม ทั 
งนี 
 จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี/ยนแปลงของนโยบายทางการเมอืงของรัฐบาลจะไมมี่ผลกระทบอย่าง
มีนยัสาํคญัต่อการดาํเนนิกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาํเนนิกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

3) ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

 การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัภิยั การก่อวนิาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื/นๆ แม้จะมโีอกาสเกิดขึ 
นไม่บอ่ยครั 
งนกั แต่หากเกิดขึ 
น
ในบริเวณที/ตั 
งของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุ นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว 
อาจก่อให้เกิดความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุอย่าง
ประเมินค่าไม่ได้  อย่างไรก็ดี กองทนุรวมจะได้ทําประกันภยัที/ครอบคลมุความเสียหายที/เกิดจากภัยธรรมชาติ อบุตัิภัย 
การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื/นๆ ไว้สําหรับทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก(ดรูายละเอียดเพิ/มเติมใน
หวัข้อ 9 การประกันภยัของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 
งแรก) ทั 
งนี 
 เป็นไปตามเงื/อนไขที/กําหนดในกรมธรรม์
ประกนัภยัซึ/งกองทนุรวมได้จดัให้มีตามมาตรฐานทั/วไปธุรกิจโรงแรมและตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

4) ความเสี�ยงจากการตรวจสอบข้อมลูก่อนการเข้าลงทุน 

 ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนบริษัทจัดการได้ทําการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
อสงัหาริมทรัพย์นั 
นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที/เกี/ยวข้อง (Due Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจาก
รายงานของผู้ประเมนิราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิโดยที/ปรึกษากฎหมาย และรายงาน
การตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที/ได้จัดทําขึ 
นจากการดําเนินการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
อย่างเต็มที/ตามมาตรฐานวิชาชีพของที/ปรึกษานั 
นๆ อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า 
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อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที/อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที/ปรึกษากฎหมาย 
และรายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุที/บริษัทจัดการใช้เป็นพื 
นฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื/องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์
อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื/องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที/ใช้
ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื/นๆ ที/เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั 
งผู้ประเมนิราคาและวิศวกร     

 นอกจากนั 
นแล้ว อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆที/เกี/ยวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ/งการศึกษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที/เกี/ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัท
จดัการไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ/งอาจจะส่งผลให้เกิดภาระคา่ใช้จ่ายที/เกินกว่าที/บริษัทจัดการได้ประมาณการไว้ก่อน
การลงทนุหรือก่อให้เกิดหน้าที/ที/ต้องปฏิบติัตามข้อผกูพนัที/เกี/ยวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่วที/ถกูกําหนดโดยหน่วย
ราชการที/เกี/ยวข้อง 

5) การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานบัญชหีรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

 ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชี
ฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ/งเป็นปัจจัยที/กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สําหรับ
การแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั/งของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที/มอํีานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที/ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันั 
น กองทนุรวมจึง
ไม่สามารถที/จะประเมินผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี/ยนแปลง
ดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

6) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลงัจากการที/หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื 
อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  
ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจลดลงภายหลงัวนัเริ/มต้นของการซื 
อขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ/งราคาดงักลา่วอาจไม่สอดคล้องกับมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวม โดยราคาซื 
อขายของหน่วยลงทนุนั 
น
ขึ 
นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และปริมาณการซื 
อขายของหน่วยลงทนุ ฯลฯ  ดงันั 
น ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถที/จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคา
ที/เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวม 
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7) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงซึ�งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่าย
ทรัพย์สินออกไปทั 6งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมซึ/งได้กล่าวไว้ ณ ที/นี 
 ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิที/
ลงทนุเป็นข้อมลูพื 
นฐาน ดงันั 
น ในกรณีที/กองทุนรวมต้องจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื/อการปรับโครงสร้างการ
ลงทนุหรือเพื/อการเลิกกองทนุรวม มลูค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมลูค่าที/แท้จริงซึ/งกองทนุรวมจะได้รับหากมีการจําหน่าย
ทรัพย์สนิออกไปทั 
งหมดหรือบางส่วนดงักลา่ว 

8) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื 6อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 

 เนื/องจากกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมประเภทกองทนุปิดซึ/งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพคล่อง
ในการซื 
อขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถี/และปริมาณการซื 
อขายหน่วยลงทนุนั 
นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ/งอยู่บนพื 
นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื 
อ-ผู้ ขาย (bid-offer) ซึ/งปริมาณความต้องการของผู้ซื 
อ-ผู้ ขาย 
ขึ 
นอยู่กับปัจจัยหลายประการที/กองทนุรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการในการลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมของตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันั 
น จึงมีความเสี/ยงที/หน่วยลงทนุนี 
จะขาดสภาพคล่องในการซื 
อ
ขายในตลาดรอง 

9) ความเสี�ยงด้านภาษี 

 ในการขายโอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าหรือการขายโอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตนั 
น อาจมีภาระภาษีและ
ค่าธรรมเนยีมที/เกิดจากการซื 
อหรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิWหรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์
ซึ/งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทั 
งหมดหรือบางส่วนโดยที/อัตราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที/กองทุนรวมจะต้องชําระ
ดงักล่าวอาจแตกตา่งจากอตัราที/เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

 นอกจากนี 
 ในอนาคตภาระภาษีของกองทนุรวม และ/หรือภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการซื 
อขายหน่วยลงทนุ
และการได้รับเงินปันผลจากกองทนุรวมอาจเปลี/ยนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั  

10) ความเสี�ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบักองทุนรวมประเภทอื�น 

 การที/กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่ตํ/ากว่าร้อยละ 75 
ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทําให้การลงทนุกระจกุตวัอยูใ่นอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที/กองทนุรวมประเภทอื/น
จะมนีโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 
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11) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะถกูพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ซึ/งขึ 
นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารทรัพย์สิน ต้นทุนในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปลี/ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคับที/เกี/ยวข้องกับ
ทรัพย์สนิ ภยัธรรมชาต ิสภาวะทางการเมือง ดงันั 
น จึงมคีวามเสี/ยงที/นกัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที/ได้ประมาณการ
เอาไว้ หรือกองทนุรวมจะไม่สามารถที/จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ/มการจ่ายเงินปันผลได้ 

12) ความเสี�ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกาํหนดราคาซื 6อขายหน่วยลงทุน 

 การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมที/บริษัทจัดการประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั 
งล่าสดุเป็นฐานในการกําหนดมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ/งมลูค่า
ดงักล่าวอาจไมใ่ช่มลูคา่ที/จะซื 
อขายได้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากผู้สั�งซื 6อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
1. ค่าธรรมเนียมที�เรียกเกบ็จากผู้สั�งซื 6อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
1.1 ค่าธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (ในการเสนอขายครั 
งแรก) ไม่มี 
1.2 ค่าธรรมเนยีมการรับซื 
อคนืหนว่ยลงทนุ ไม่มี 
1.3 ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลี/ยนหนว่ยลงทนุ ไม่มี 
2. ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากผู้สั�งซื 6อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
2.1 ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงิน เรียกเก็บตามที/ได้เกิดขึ 
นจริงโดยตดัจา่ยจากจํานวนเงินที/

โอนเข้าบญัชีนั 
นๆ 
2.2 ค่าธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที/โอน  
2.3 ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 100 บาท ตอ่รายการ  
3. ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุน 
3.1 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของ NAV 
3.2 ค่าธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน ์ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของ NAV 
3.3 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของ NAV 
3.4 ค่าเบี 
ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ ไม่เกิน 15,000 บาท ตอ่ครั 
ง ต่อกรรมการ หรือในจํานวน

อื/นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยกรรมการที/เป็น
ตวัแทนของบริษัทจดัการไม่มีค่าเบี 
ยประชมุ 

3.5 ค่าธรรมเนยีมที/ปรึกษาของกองทนุรวม ตามที/จ่ายจริง 
3.6 ค่าธรรมเนยีมในการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ รวมถงึคา่
คอมมิชชั/น (Commission) จากการเสนอขายหน่วยลงทนุ :  
สาํหรับการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 
งแรกและสําหรับ
การเสนอขายเพิ/มเตมิ เพื/อเพิ/มเงนิทนุของกองทนุรวมในคราว
ต่อๆไป 

คราวละไม่เกินร้อยละ 3.0  ของมลูค่าที/รับประกนัการจดั
จําหน่าย 

3.7 ค่าธรรมเนยีมการสนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ รวมถึงคา่
คอมมิชชั/น (Commission) จากการเสนอขายหน่วยลงทนุ :  
สาํหรับการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 
งแรกและสําหรับ
การเสนอขายเพิ/มเตมิ เพื/อเพิ/มทนุของกองทนุรวมในคราวตอ่ๆ 
ไป (ถ้าม)ี 

คราวละไม่เกินร้อยละ 3.0  ของมลูค่าที/ทําการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุให้แก่กองทนุรวม 
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ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
3.8 ค่าเบี 
ยประกนัภยั ตามที/จ่ายจริง 
3.9 ค่าธรรมเนยีมบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สนิ  ชําระตามอตัราที/กําหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบับคุคล

ดงักลา่ว 
3.10 คา่ธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี ชําระตามอตัราที/กําหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบับคุคล

ดงักลา่ว 
3.11 คา่ธรรมเนยีมผู้ให้บริการอื/นๆ รวมทั 
งที/ปรึกษาอื/นๆ ได้แก่ 
ค่าที/ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ  

ชําระตามอตัราที/กําหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบับคุคล
ดงักลา่ว 

4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
และสง่เสริมการขายของกองทนุรวม 

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของ NAV ณ วนัสิ 
นปีบญัชีก่อน
หน้า แต่ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท ตอ่ปี ทั 
งนี 
 ในการ

ออกและเสนอขายหน่วยลงทนุครั 
งแรกจะกําหนดให้ไม่เกิน 
10,000,000.00 บาท  

หมายเหต ุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายตามตารางแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นอตัราที ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ/หรือ 
ภาษีอื นใดในทํานองเดียวกนั (ถา้มี) 
 
ทั.งนี. ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ.นจากการดําเนินงานของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลา 1 ปีแรกจะรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในกรณีปกติที ไม่เกิดเหตสุดุวิสยัและการประกอบการของกองทนุรวมไม่ถูกกระทบจากเหตุการณ์
ใดๆ ที อยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทนุรวม นอกจากนี. ประมาณการดงักล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื.องตน้
เพื อใชป้ระกอบการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุเท่านั.น ผลประกอบการที แทจ้ริงจะเป็นไปตามรายงานประจําปีของกองทนุรวม 
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ภาคผนวก: สรุปฐานะการเงนิและความสามารถในการรับประกนัรายได้ของ ERAWAN 

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั มหาชน (“ERAWAN”) จดทะเบียนจดัตั 
งด้วยทนุจดทะเบยีนจํานวน 1 ล้านบาท ในปี พ.ศ.  2525 
ภายใต้ชื/อ บริษัท อมัรินทร์ พลาซ่า จํากดั  ERAWAN ได้รับอนญุาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนําหุ้นสามญัเข้าทําการซื 
อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดในปี พ.ศ. 2537 
โดย ณ วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN มีทนุจดทะเบียนทั 
งหมด 2,505,000,000 บาท และมีกลุ่มว่องกุศลกิจและ
กลุม่วธันเวคินเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้วทั 
งหมด)  

ERAWAN เป็นหนึ/งในผู้นําในธุรกิจพฒันาและลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของประเทศไทย โดยนบัตั 
งแต่
ปี พ.ศ. 2548 - 2555  ERAWAN มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื/องโดยมีการลงทนุในโรงแรมตั 
งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวจนถึง
ระดบักลางและระดบัชั 
นประหยดัในแหล่งท่องเที/ยวต่างๆ ที/สําคญัในประเทศไทย รวมเป็นเงินลงทนุทั 
งสิ 
นกว่า 10,600 ล้าน
บาท ในการบริหารโรงแรมต่างๆ ที/ ERAWAN ลงทุนนั 
น ERAWAN ได้ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมชั 
นนําของโลกมาเป็นผู้บริหาร
โรงแรมโดยเลือกแบรนด์ตามความเหมาะสม   โดยปัจจบุนั ERAWAN ได้ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมชั 
นนําของโลกได้แก่ ไฮแอท
แมริออท แอคคอร์ ไอเฮชจี และสตาร์วดู ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ทั 
งสิ 
น 8 แบรนด์ ในการบริหารโรงแรมของ ERAWAN ปัจจุบัน 
ERAWAN มีโรงแรมและรีสอร์ทที/เปิดดําเนินงานแล้วทั 
งสิ 
น 16 โรงแรม และอยู่ระหวา่งการพฒันาจํานวน 2 โรงแรม นอกจากนี 
 
ERAWAN ยงัเป็นเจ้าของศนูย์การค้าระดบัหรูหรา 1 แหง่ ในใจกลางเมืองย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร   

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ERAWAN มี โรงแรมที/เปิดดาํเนนิงานแล้วทั 
งหมด 16 โรงแรม ดงันี 
 

ประเภทโรงแรม จาํนวนโรงแรม 
โรงแรม 5 ดาว 4 

โรงแรมระดบักลาง 3 
โรงแรมชั 
นประหยดั 9* 

หมายเหตุ: *รวมโรงแรมไอบิส ป่าตองและโรงแรมไอบิส พทัยา 
 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

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

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

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

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

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

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



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 101 

 

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

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
เติบโต 

- โรงแรมขั 
นประหยดั 428 12.7% 44.1% 576 15.1% 34.6% 712 16.3% 23.8% 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 391 11.6% -2.4% 219 5.7% -44.0% 180 4.1% -17.8% 

รายได้อื/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% 

 

ปัจจบุนั ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลกัของ ERAWAN  โดยมีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม  โดยรายได้จาก
ธุรกิจโรงแรมโดยรวมของ ERAWAN  มีการเตบิโตเพิ/มขึ 
นอยา่งต่อเนื/องในช่วงที/ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับปัญหา
ความไม่สงบทางการเมือง และปัญหาสถานการณ์นํ 
าท่วมในช่วงเวลาดงักล่าวซึ/งสง่ผลโดยตรงต่ออตุสาหกรรมการท่องเที/ยว
โดยการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การลงทุนที/ขยายการดําเนินงานไปสู่โรงแรมระดับต่างๆ และแหล่งท่องเที/ยวอื/นๆ 
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยรายได้จากกลุ่มโรงแรมประเภทต่างๆ มีการเติบโตอย่างต่อเนื/องโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม
ระดบักลางและชั 
นประหยดัซึ/งเป็นกลุ่มที/มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง   โดย ERAWAN  มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมในระหว่างปี 
พ.ศ. 2553 – 2555 เท่ากับ  2,930 ล้านบาท 3,536 ล้านบาท และ 4,122 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี/ย
ร้อยละ 18.6 ต่อปี 

ในสว่นของธุรกิจพื 
นที/เช่าปัจจบุนั ERAWAN มีทรัพย์สินเพื/อการเช่า 1 แหง่ คือ อาคารเอราวณัแบงค๊อก ซึ/งมีผลการดําเนินงาน
ที/เติบโตอย่างตอ่เนื/อง อย่างไรก็ดีรายได้จากคา่เช่าและบริการมีสดัสว่นรายได้ที/ลดลงจากประมาณร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2553 
ลดลงเหลอืประมาณร้อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2555 เนื/องจากไม่มีรายได้ของอาคารเพลนิจิตเซ็นเตอร์จากการขายอาคารในไตรมาส 
2 ปี พ.ศ. 2554 

งบกําไรขาดทนุ 

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

 ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เตบิโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เตบิโต 

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

รายได้อื/น 43 1.2% 67 56.4% 62 -8.7% 
รวมรายได้ 3,364 5.4% 3,823 13.6% 4,364 14.1% 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (2,559) 6.3% (2,851) 11.4% (3,100) 8.7% 
กําไรก่อนดอกเบี 6ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื�อม
ราคา (EBITDA) 

805 2.8% 972 20.7% 1,264 30.1% 



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 102 

 

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

 ล้านบาท 
อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เตบิโต 

ล้านบาท 
อัตราการ
เตบิโต 

ค่าเสื/อมราคา (684) 8.9% (646) -5.6% (641) -0.7% 
ต้นทนุทางการเงิน (361) 17.6% (407) 12.7% (393) -3.3% 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (239) N.A. (81) N.A. 230 N.A. 

ภาษีเงินได้ (20) -56.5% (53) 169.1% (63) 17.4% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (16) -51.1% (39) 147.5% (61) 56.6% 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพเิศษ (275) N.A. (173) N.A. 106 N.A. 

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ - N.A. 664 N.A. - N.A. 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (275) N.A. 491 N.A. 106 -78.5% 

อัตราส่วนทางการเงินที�สาํคัญ 

อตัรากําไรขั 
นต้นต่อรายได้รวมจากการดําเนินงาน 50.52%  52.34%  54.31%  

อตัรากําไรระดบั EBITDA ต่อรายได้รวมจากการ
ดําเนินงาน 

24.23%  25.87%  29.38%  

อตัรากําไรสทุธิต่อรายได้รวมทั 
งหมด N.A.  10.95%  2.43%  

ที�มา: ERAWAN 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ERAWAN  มีผลการดําเนินงานที/เติบโตอย่างต่อเนื/องโดยมีรายได้รวมเท่ากับ 3 3,364 ล้าน
บาท 4,487 ล้านบาท (รวมกําไรจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์) และ 4,364 ล้านบาท ตามลําดบั และมีอตัรากําไร
ขั 
นต้นเท่ากบั ร้อยละ 50.52 ร้อยละ 52.34 และร้อยละ 54.31 ตามลาํดบั โดยอตัรากําไรขั 
นต้นในปี พ.ศ. 2553 ลดลงเลก็น้อย
เนื/องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 ซึ/งโรงแรมของ ERAWAN จํานวน 3 แห่งต้องปิดให้บริการ
ชั/วคราว  อย่างไรก็ดีผลการดําเนินงานที/ปรับตวัดีขึ 
นส่งผลให้ ERAWAN มีอตัรากําไรขั 
นต้นที/ปรับตัวเพิ/มขึ 
นในปี พ.ศ. 2554 
และปี พ.ศ. 2555 

ERAWAN มีกําไรก่อนดอกเบี 
ยภาษีเงินได้และคา่เสื/อมราคา (EBITDA) ที/เติบโตอย่างตอ่เนื/องในระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 
ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั 
งความไม่สงบทางการเมือง และสถานการณ์นํ 
าท่วมในพื 
นที/กรุงเทพมหานคร 
เนื/องจากการบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายที/มีประสิทธิภาพ ซึ/งเป็นผลให้อตัรากําไรระดับ EBITDA ปรับตวัเพิ/มสงูขึ 
นอย่าง
ต่อเนื/อง  อย่างไรก็ดกีารลงทนุพฒันาโรงแรมใหม่จํานวน 16 แหง่ นบัตั 
งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สง่ผลให้ ERAWAN บนัทกึ
ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจําหน่ายซึ/งเป็นรายการทางบญัชีที/ไม่ใช่รายจ่ายเงินสดในงบกําไรขาดทนุเป็นจํานวนประมาณ 650 
ล้านบาทต่อปี  เมื/อรวมกับต้นทนุทางการเงินที/เกิดขึ 
นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื/อสนบัสนุนการลงทนุ สง่ผลให้ 
ERAWAN มีผลขาดทนุสทุธิจากการดาํเนนิงานก่อนรายการพิเศษในปี พ.ศ. 2553 - 2554   

สาํหรับผลประกอบการของปี พ.ศ. 2555  ERAWAN มีผลการดําเนินงานซึ/งเติบโตเพิ/มขึ 
นทั 
งในแง่รายได้และอตัรากําไร โดย 
ERAWAN มีรายได้รวมเทา่กบั 4,364 ล้านบาท และกําไรระดบั EBITDA เทา่กบั 1,264 ล้านบาท เพิ/มขึ 
นร้อยละ 14.1 และร้อย



 

หนงัสอืชี 
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท หน้า 103 

 

ละ 30.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนตามลําดบั และอตัรากําไรระดบั EBITDA ที/ปรับตวัเพิ/มสงูขึ 
น ส่งผลให้ERAWAN มี
กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 106 ล้านบาทสาํหรับปี พ.ศ. 2555 

กลยุทธ์การดาํเนินงานของ ERAWAN 

นบัตั 
งแต่ปี พ.ศ. 2548  ERAWAN ได้ลงทนุและพฒันาโรงแรมเพิ/มจํานวน 16  แหง่ตลอดจนปรับปรุงพฒันาสินทรัพย์เดิมให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน  โดย ณ ปัจจุบนั ERAWAN มีโรงแรมที/เปิดดําเนินงานแล้วทั 
งสิ 
น 16  โรงแรม และมีโรงแรมที/อยู่
ระหว่างการพฒันาจํานวน  2  โรงแรม (คิดเป็นจํานวนห้องพกัมากกว่า 4,300  ห้อง)  รวมเป็นเงินลงทนุกว่า 10,600 ล้านบาท 
ทั 
งนี 
 แหล่งสนบัสนนุเงินทนุหลกัมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ ERAWAN ซึ/งเติบโตอย่างต่อเนื/องจากผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื 
นที/เช่าและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

ERAWAN ได้รับการสนบัสนนุที/ดีจากสถาบนัการเงินต่างๆ ซึ/งสะท้อนให้เห็นจากต้นทนุทางการเงินที/ตํ/าของ ERAWAN โดย
ปัจจบุนั ERAWAN มีอตัราต้นทนุทางการเงินโดยเฉลี/ยเท่ากับอตัราดอกเบี 
ยลกูค้ารายใหญ่ชั 
นดี (MLR) -1.8% นอกจากนี 
 ณ 
วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ERAWAN ยงัมีวงเงินกู้ ระยะสั 
นและระยะยาวซึ/งยงัไม่ได้เบกิใช้จํานวนประมาณ 3,900 ล้านบาท 
ซึ/งพร้อมสาํหรับสนบัสนนุการขยายงานตา่งๆ ในอนาคต 

ERAWAN วางแผนที/จะรับรู้มลูค่าทรัพย์สนิอย่างสมํ/าเสมอตามแผนยทุธศาสตร์ที/ ERAWAN ได้กําหนดไว้ โดยในปี พ.ศ. 2554  
ERAWAN ได้ขายและโอนกรรมสิทธิWในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และในปี พ.ศ. 2556  ERAWAN จะขายทรัพย์สินอีก 2 แห่ง 
คือโรงแรมไอบิส พทัยา และโรงแรมไอบสิ ป่าตอง ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท และได้ให้สทิธิในการ
ลงทนุในสนิทรัพย์อื/นแก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท ในการเข้าลงทนุโรงแรมไอบิสของ ERAWAN ที/ตั 
งอยู่
ในประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปี 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

ERAWAN มีสินทรัพย์รวม ณ สิ 
นปี พ.ศ. 2553  ถึงสิ 
น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 12,950 ล้านบาท 12,238 ล้านบาท และ 12,834  
ล้านบาทตามลําดับ โดยสินทรัพย์รวมที/ลดลงในปี พ.ศ. 2554 มีสาเหตหุลกัมาจากการขายอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ ในไตร
มาส 2 ของปี พ.ศ. 2554 และการตดัจําหน่ายค่าเสื/อมราคาของทรัพย์สิน  ในขณะเดียวกนั หนี 
สนิรวมของ ERAWAN ลดลง
อย่างต่อเนื/อง โดยหนี 
สนิรวมของ ERAWAN ณ สิ 
นปี พ.ศ. 2553  ถึงสิ 
น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั 9,676 ล้านบาท 8,468 ล้านบาท 
และ 9,120 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการลดลงของหนี 
สินในปี พ.ศ. 2554 เป็นผลมาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ตามกําหนด
และรวมถึงการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ก่อนกําหนดบางส่วน สําหรับปี พ.ศ. 2555 ยอดหนี 
สนิเพิ/มขึ 
นเนื/องจากการเพิ/มขึ 
นของเงินกู้
จากสถาบนัการเงินเพื/อเป็นแหลง่สนบัสนนุในโครงการเงินทนุในการพฒันาโครงการ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม และ 
ไอบิส กรุงเทพฯ สยาม และการปรับปรุงห้องพกัของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ  สว่นของผู้ ถือหุ้นของ ERAWAN 
ณ สิ 
นปี พ.ศ. 2553 ถึงสิ 
น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั 3,273 ล้านบาท 3,769 ล้านบาท และ 3,714 ล้านบาท ตามลาํดบั การเพิ/มขึ 
น
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ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และการลดภาระหนี 
สินทําให้สถานะทางการเงินของ ERAWAN  มีความแข็งแกร่งมากยิ/งขึ 
น โดย
อตัราสว่นหนี 
สนิที/มีภาระดอกเบี 
ยต่อสว่นผู้ ถือหุ้นปรับตวัลดลงจากระดบั 2.63 เท่าเมื/อสิ 
นปี พ.ศ. 2553 เป็นระดบั 2.14 เท่า ณ 
สิ 
น ปี พ.ศ. 2555 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัสิ 
นงวด 
หน่วย : ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

สนิทรัพย์ 12,950 12,238 12,834 
หนี 
สินรวม 9,676 8,468 9,120 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 3,273 3,769 3,714 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) 3,131 3,589 3,511 
ทนุเรือนหุ้นเรียกชําระแล้ว 2,245 2,245 2,245 
จํานวนหุ้นเรียกชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,245 2,245 2,245 
อัตราส่วนทางการเงินที�สาํคัญ    

อตัราสว่นหนี 
สินที/มีภาระดอกเบี 
ยตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)* 2.63 2.00 2.14 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี 
ย (เท่า) 2.70 2.35 3.33 

หมายเหตุ: *ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ธนาคารพาณิชย์ที/ให้สนิเชื/อแก่ ERAWAN ได้กําหนดเพดานของอตัราสว่นหนี 
สินที/ต่อสว่นทนุของ
ERAWAN อยู่ในช่วง 2-3 เท่า 

ที�มา: ERAWAN 

การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

ERAWAN มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี พ.ศ. 2553  ถึง ปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั 934 ล้านบาท 928 ล้าน
บาท และ 1,236 ล้านบาท ตามลาํดบั การเพิ/มขึ 
นของกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นเหตมุาจากกําไรจากการ
ดําเนินงานที/เพิ/มขึ 
นอย่างต่อเนื/อง ในขณะเดยีวกนั กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุของ ERAWAN ในปี พ.ศ. 
2553  ถึงสิ 
น ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ (648) ล้านบาท 816 ล้านบาท และ (1,041) ล้านบาท ตามลําดบั กระแสเงินสดสําหรับ
กิจกรรมการลงทนุส่วนใหญ่ใช้สําหรับการลงทนุในการพัฒนาโรงแรมใหม่และรวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีของ
ทรัพย์สนิต่างๆ โดยกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุในปี พ.ศ. 2554 เป็นผลมาจากการขายอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์
ในไตรมาส 2 สาํหรับกิจกรรมจดัหาเงิน ERAWAN มีกระแสเงินสดสทุธิได้ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินในปี พ.ศ. 2553  ถึง ปี 
พ.ศ. 2555 เท่ากบั (344) ล้านบาท (1,514) ล้านบาท และ (235) ล้านบาท ตามลาํดบั  

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

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 934 928 1,236 

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (648) 816 (1,041) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (344) (1,514) (235) 
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หน่วย : ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ 6น (ลดลง) สุทธิ (57) 230 (40) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 277 220 450 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 220 450 410 

ที�มา: ERAWAN 
 

สรุปฐานะการเงนิและความสามารถในการรับประกนัรายได้ค่าเช่าของผู้รับประกนัรายได้ 

จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดข้างต้นจะเห็นได้ว่า ERAWAN เป็นบริษัทที/มีผลการ
ดําเนินงานที/ดแีละฐานะทางการเงินที/แข็งแกร่ง โดย ณ สิ 
น ปี พ.ศ. 2555 มีสนิทรัพย์รวม 12,834 ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือ
หุ้น 3,714 ล้านบาท อีกทั 
งหากการจัดตั 
งกองทนุรวมในครั 
งนี 
ประสบความสําเร็จ ERAWAN ยงัจะมีกระแสเงินสดเพิ/มขึ 
นจาก
การจําหน่ายทรัพย์สนิเข้ากองทนุรวม ซึ/งเมื/อพิจารณาข้อมลูดงักลา่วประกอบกบัประมาณการการสนบัสนนุรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/า
ที/ ERAWAN ต้องช่วยเหลอืบริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ในการชําระให้แก่กองทนุรวมในปี พ.ศ. 2556 - 2560 ตาม
ตารางด้านล่าง จะเห็นได้ว่า ERAWAN มีฐานะทางการเงินที/มั/นคงและมีความสามารถเพียงพอในการสนับสนุนบริษัท 
เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ รับประกันรายได้ค่าเช่าขั 
นตํ/าของกองทุนรวม และการสนบัสนนุสญัญาที/ทาง 
ERAWAN เข้าเป็นคู่สญัญาในฐานะผู้ขายทรัพย์สินจะรับผิดชอบต่อความเสยีหายและคา่ใช้จ่ายที/เกิดขึ 
นจริงอนัเกิดจากการผิด
คํารับรองภายใต้สญัญาซื 
อขายทรัพย์สนิ สาํหรับโรงแรมไอบสิทั 
งสองให้แก่กองทนุรวมเป็นจํานวนรวมกนัทั 
งสิ 
นไม่เกินกว่าร้อย
ละ 2.5 ของราคาขายอสงัหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง ภายใต้เงื/อนไขที/ว่าผู้ ซื 
อจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบได้เฉพาะใน
กรณีที/คา่เสยีหายที/เกิดขึ 
นทั 
งหมดจะต้องมีจํานวนรวมกนัทั 
งสิ 
นเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของราคาขายอสงัหาริมทรัพย์แต่ละแหง่ 

ประมาณการการสนับสนุนรายได้ขั 6นตํ�าของผู้รับประกนัรายได้ (บนสมมตฐิานว่ากองทุนรวมจะเข้าลงทุนในวันที� 1 
เมษายน พ.ศ. 2556) 

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

รายได้ขั 
นตํ/าของกองทนุรวมที/รับประกัน 83,701 111,500 111,500 111,500 27,799 
ประมาณการรายได้ของกองทนุรวม(3) 66,166 102,546 111,102 118,231 30,042 
ประมาณการสว่นตา่งที/ ERAWAN ต้อง
ให้การสนบัสนนุแก่บริษัท เอราวณั โกรท 
เมเนจเม้นท์ จํากดั 

17,535 8,954 398 0.00 0.00 

หมายเหตุ:  

(1)  ช่วงเวลาประมาณการนับตั 
งแต่วนัที/ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลงัจากวันที/ 1 
เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกนัจะลดลงตามสดัสว่นจํานวนวนั  

(2) ช่วงเวลาประมาณการนับตั 
งแต่วันที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที/ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 หากกองทุนรวมลงทุนภายหลงัวันที/ 1 
เมษายน พ.ศ. 2556 วงเงินประกนัจะเพิ/มขึ 
นตามสดัสว่นจํานวนวนั  

(3) ผลรวมของคา่เช่าคงที/และคา่เช่าผนัแปรตามสดัสว่นของช่วงเวลาประมาณการ 
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ทั 
งนี 
 ประมาณการรายได้ของกองทนุรวม อ้างอิงจากประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินตามรายงานประเมิน
ของ บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากดั ณ วนัที/ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ/งมียอดรวมราคาประเมินทั 
ง 2 โรงแรมตํ/ากว่าบริษัทผู้
ประเมินราคาอีกรายหนึ/ง และปรับปรุงด้วยวิธีการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม กลา่วคอื โดยการนําอสงัหาริมทรัพย์ออก
ให้เช่าแก่บริษัท เอราวณั โกรท เมเนจเม้นท์ จํากดั ตามกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยกองทนุรวมจะได้รับรายได้
เป็นคา่เช่าคงที/และค่าเช่าแปรผนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คาํเตือนและข้อแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั #น บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั #งนี # ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ขึ #นอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั” 

“บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากัด อาจลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื3นเพื3อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากัด เช่นเดียวกนักับที3บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิอื3นเพื3อกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ที3สาํนกังานกําหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที3ป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื3อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั #งนี # ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการลงทนุ
เพื3อบริษัทจดัการได้ที3บริษัทจดัการ หรือทางเว็บไซต์ www.scbam.com” 

“ในกรณีที3ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ3มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนงัสือชี #ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที3บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั หรือบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ” 
 

หนังสือชี �ชวนฉบับนี �รวบรวมขึ �นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที� 31 มีนาคม 2558 
 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จาํกัด 

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชั #น 7 - 8 
เลขที3 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 


