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สารจากผู้จดัการกองทรสัต์ 
 
 

  ในชว่งปีที�ผา่นมา บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์
ของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื�อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 
ไดมุ้่งมั �น ทุ่มเท ปฏบิตัหิน้าที�อย่างเตม็ความสามารถและดาํเนินธุรกจิตามหลกัธรรมาภบิาล โดยคาํนึงถงึประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย อกีทั �งมุ่งเน้นใหก้องทรสัตม์คีวามเตบิโตอย่างมั �นคงและยั �งยนื 
เพื�อสรา้งผลตอบแทนอย่างสมํ�าเสมอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์  ซึ�ง ณ ปัจจุบนั กองทรสัต ์ SHREIT ไดเ้ขา้ลงทุนใน
สนิทรพัยโ์รงแรมระดบัมาตรฐานสากล ภายใตก้ารบรหิารงานโดยเครอืขา่ยโรงแรมชั �นนํา และตั �งอยู่ในประเทศที�มกีาร
เตบิโตทางเศรษฐกจิสงูในภมูภิาคอาเซยีนจาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศ
อนิโดนิเซยี โรงแรม Capri by Fraser ในประเทศเวยีดนาม และ โรงแรม IBIS Saigon South ในประเทศเวยีดนาม 
บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ SHREIT จะใชค้วามพยายามอย่างสดุความสามารถ เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
ไดร้บัผลตอบแทนอย่างสมํ�าเสมอ จากผลประกอบการของโรงแรมทั �ง 3 แห่งนี� รวมถงึจะมองหาโอกาสในการลงทุนใน
สนิทรพัยเ์พิ�มเตมิและขยายการลงทุนที�หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการลงทุนในภูมภิาคอาเซยีน เพื�อสรา้งการเตบิโต
ใหก้บักองทรสัตอ์ย่างต่อเนื�อง และกา้วสูก่ารเป็นกองทรสัตช์ั �นนําประเภทธุรกจิโรงแรม โดยถอืประโยชน์สงูสดุของผู้
ถอืหน่วยทรสัตเ์ป็นที�ตั �ง 

 
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อถอืโอกาสนี� ขอบพระคุณผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกท่านที�ไดใ้หก้ารสนบัสนุนและความ

ไวว้างใจสาํหรบัการดาํเนินงานของกองทรสัต์ SHREIT เสมอมา และขอใหค้าํมั �นว่า บรษิทัจะบรหิารจดัการกองทรสัต ์
SHREIT ดว้ยความโปร่งใส ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยเป็นสาํคญั 
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ส่วนที� 1 
สรปุข้อมลูสาํคญัของกองทรสัต์ 

 
1. สาระสาํคญัของกองทรสัต์ 

 
1.1  ข้อมลูสาํคญัของกองทรสัต์ 
 
ชื�อกองทรสัต ์(ไทย)  ทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื�อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิาร

เช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 
ชื�อกองทรสัต ์(องักฤษ)  Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 
ชื�อย่อ  SHREIT 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 
ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
อายุของกองทรสัต ์ ไม่กาํหนดอายุกองทรสัต ์
ประเภทกองทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 
ทุนที�ชาํระแล้ว 3,486,205,375 บาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
จาํนวนหน่วย 352,836,700  หน่วย  
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1.3 ข้อมลูสาํคญัเกี�ยวกบัการจดัหารายได้จากอสงัหาริมทรพัยที์�ลงทุน 
 

1.3.1 ข้อมลูทั �วไปเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 
การลงทุนครั �งแรกของกองทรสัตใ์นทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นการลงทุนเพื�อสรา้งผลตอบแทนที�มั �นคงใหก้บัผู้

ถือหน่วยทรสัต์และเพื�อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรสัต์และมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
(NAV) ของกองทรสัตท์ี�เตบิโตอย่างยั �งยนื ในขณะเดยีวกนักองทรสัตจ์ะทาํการรกัษาโครงสรา้งทุนที�เหมาะสมไว ้โดย
กองทรสัต์มีนโยบายที�จะลงทุนแบบกระจายความเสี�ยงในอสงัหาริมทรพัย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ซึ�งตั �งอยู่ในภูมภิาค
อาเซียน โดยประเทศที�จะให้ความสําคัญในการลงทุนครั �งแรกจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ� าโขงและประเทศ
อินโดนีเซีย ในอสงัหาริมทรพัย์ประเภทโรงแรม และ/หรือเกี�ยวข้องกบัธุรกิจประเภทโรงแรม ไม่ว่าทั �งหมดหรอื
บางส่วน รวมถึงทรพัย์สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพย์ตามที�กล่าวขา้งต้น ทั �งนี� การลงทุนผ่านบริษัทผู้ให้เช่า
ทรพัย์สนิจะเป็นการซื�อ เช่า เช่าช่วง และ/หรอืการรบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงในทรพัยส์นิโครงการฯ 
รวมถงึการแกไ้ขปรบัปรุง การพฒันา และการโอนทรพัยส์นิอื�น ภายหลงัการลงทุนของกองทรสัต ์กองทรสัต์จะจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิดว้ยการใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกั และดาํเนินการอื�นๆ ที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์
ของกองทรสัต ์เพื�อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 

1.3.2 กลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ดงันี� 
 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายที�จะแต่งตั �งบุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในแต่ละบรษิทัลงทุนแต่ละบรษิทั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัลงทุนในแต่ละไตรมาส โดยเปรยีบเทยีบกบั
งบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผลประกอบการของ
บรษิัทลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว ้ผู้จดัการกองทรสัต์จะวเิคราะหเ์พื�อหาสาเหตุรวมถงึ
ปรบัปรุงและพฒันาแผนการดาํเนินงานเพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายที�คาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯแล้ว กองทรสัต์จะปล่อยเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกีาํหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ � ปี กองทรสัตจ์ะไดร้บัค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปร
ผนัจากผูเ้ช่าหลกั ซึ�งทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าเป็นอตัราค่าเช่าที�เหมาะสมแลว้ 

 สาํหรบัทรพัยส์นิในการลงทุนครั �งแรก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคุมผูเ้ช่าหลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาเช่าผ่านการเขา้ทาํสญัญาเช่าหลกั  

 ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ อาจส่งผลใหม้กีารเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดและ
เงื�อนไขของสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯเพื�อใหท้รพัยส์นิโครงการฯ ดใูหม่ 
ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื�อดงึดูดให้ลูกค้าเขา้มาใช้บรกิารอย่าง
ต่อเนื�อง 

 ในกรณีที�ผูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัต์จะดําเนินการสรร
หาผู้เช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัิเบื�องต้นซึ�งพิจารณาจากประสบการณ์การทําธุรกิจ
โรงแรม ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชื�อถือ และประวตัิทางธุรกจิ เพื�อเขา้เจรจาและเสนอ
เงื�อนไขและรายละเอยีดในการเช่าทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  
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1.3.3  สรปุสญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั 
 

1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
 

ผูใ้ห้เช่า PT SHR Hotel Indonesia (INDONESIA) ซึ�งเป็นบรษิทัที�กองทรสัตล์งทุนโดยการถอืหุน้ทั �งหมด 
ผูเ้ช่า PT Central Persona Palace ซึ�งมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
ทรพัยสิ์นที�เช่า (ก) อาคารรวมทั �งสิ�งปลกูสรา้งใด ๆ ซึ�งตั �งอยู่ในโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

("อาคารโรงแรม") และ 
(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมที�เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลื�อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสิ�ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารโรงแรม รวมทั �งสทิธใิดๆ ที�เกี�ยวกบัหรอื
เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทั �งนี�  ทรพัยส์นิตาม (ก) - (ข) ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยส์นิที�เช่า” 
ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี� (“วนัที�สญัญาฉบบันี� มีผลใช้บงัคบั”) 
เงื�อนไขในการต่ออายุ
สญัญาเช่าเมื�อสญัญาเช่า
ครบกาํหนด 

เมื�อสญัญาเช่าครบกาํหนด คู่สญัญาตกลงว่าผูเ้ช่าจะเช่าทรพัยส์นิที�เช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอกีคราวละ 
3 ปี โดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิ�นสุดลงเมื�อผู้ให้เช่า
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิที�เช่า ทั �งนี� วธิกีารคาํนวณค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั
จะเป็นไปตามวธิทีี�กาํหนดไวใ้นสญัญา 

จาํนวนค่าเช่าพื�นฐาน 6,605,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถิ�นของประเทศนั �น ทั �งนี� ตาม
อตัราแลกเปลี�ยนที�ไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่าเช่า
พื�นฐานในการต่ออายุ
สญัญาเช่า 

ค่าเช่าพื�นฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านั �น จะเท่ากบัค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสิ�นสุดสญัญา นับจากวนัที�กองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีที�ผูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงที�ได้
ครบถ้วน แต่ผูถ้ือหุน้ที�เกี�ยวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชําระเงินครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงที�ที�
ผูใ้หเ้ช่าควรไดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึ�งดงัต่อไปนี� ไม่ถอืว่าเป็น
การผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัการสนบัสนุน

รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธจิากผูข้ายทรพัยส์นิโครงการฯ  (หากม ีแลว้แต่กรณ)ี   
2. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมไดร้บัเงนิสนบัสนุน

การชําระค่าเช่าคงที�จากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง (Reserve Account) ที�บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

3. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน
อื�นๆ จากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

กฎหมาย สญัญาฉบบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี 
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2) โรงแรม Capri by Fraser 
 

ผูใ้ห้เช่า Luxel APT Company Limited ซึ�งเป็นบริษัทที�กองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทั �งหมดผ่าน
บริษทั BBDM Singapore Pte Ltd    

ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึ�งมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด  (Ultimate Shareholder) เป็น
บุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

ทรพัยสิ์นที�เช่า (ก) อาคารรวมทั �งสิ�งปลกูสรา้งใด ๆ ซึ�งตั �งอยู่ในโรงแรม Capri by Fraser   (“อาคารของโรงแรม”) 
และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมที�เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลื�อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสิ�งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารโรงแรม รวมทั �งสทิธใิด ๆ ที� เกี�ยวกบัหรอืเกี�ยวเนื�องกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทั �งนี�  ทรพัยส์นิตาม (ก) – (ข)ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นที�เช่า” 
เงื�อนไขในการต่ออายุ
สญัญาเช่าเมื�อสญัญา
เช่าครบกาํหนด 

เมื�อสญัญาเช่าครบกาํหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัยส์นิที�เช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอกีคราวละ � ปี โดย
อตัโนมตั ิ(automatic renewal) ภายใตเ้งื�อนไขว่าการต่อสญัญาเช่าจะมผีลใชบ้งัคบัไมเ่กนิระยะเวลาของ
สญัญาเช่าที�ดนิที�โรงแรมตั �งอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิ�นสุดลงเมื�อผูใ้หเ้ช่าขาดคุณสมบตัิ
ในการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิที�เช่า  

จาํนวนค่าเช่าพื�นฐาน 1,586,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิทอ้งถิ�นของประเทศนั �น  ทั �งนี� ตามอตัรา
แลกเปลี�ยนที�จะไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า
เช่าพื�นฐานในการต่อ
อายสุญัญาเช่า 

ค่าเช่าพื�นฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านั �น จะเท่ากบัค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสิ�นสุด
สญัญา 

นบัจากวนัที�กองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณทีี�ผูเ้ช่าไมส่ามารถจ่ายค่าเช่าคงที�ไดค้รบถว้น 
แต่ผูถ้อืหุน้ที�เกี�ยวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชาํระเงนิครบถว้นตามจํานวนค่าเช่าคงที�ที�ผูใ้หเ้ช่าควรไดร้บั
หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึ�งดงัต่อไปนี� ไมถ่อืว่าเป็นการผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/ หรอื 
       บรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนบัสนุนการชาํระค่าเช่าคงที�จาก
เงนิในบญัชเีงนิสาํรอง         (Reserve Account) ที�บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ี    
       แอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 
2.  กองทรสัต์ และ /หรอืบรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน

อื�นๆ จากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูเ้ชา่และหรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า  
กฎหมาย สญัญาฉบบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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3) โรงแรม IBIS Saigon South 
ผูใ้ห้เช่า Viethan Hotel Corporation ซึ�งเป็นบริษทัที�กองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทั �งหมดผ่านบริษัท 

BBVN Singapore Pte Ltd    
ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึ�งมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็น

บุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  
ทรพัยสิ์นที�เช่า (ก)  อาคารรวมทั �งสิ�งปลกูสรา้งใด ๆ ซึ�งตั �งอยู่ในโรงแรม IBIS Saigon South (“อาคารของ  

 โรงแรม”)   และ  
(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมที�เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลื�อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสิ�งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารโรงแรม รวมทั �งสทิธใิด ๆ ที� เกี�ยวกบัหรอืเกี�ยวเนื�องกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทั �งนี�   ทรพัยส์นิตาม )ก (- )ข (ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นที�เช่า” 
เงื�อนไขในการต่ออายุ
สญัญาเช่าเมื�อสญัญา
เช่าครบกาํหนด 

เมื�อสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิที�เช่าจากผู้ใหเ้ช่าต่อไปอีกคราวละ � ปี 
โดยอัตโนมัติ (automatic renewal)  ภายใต้เงื�อนไขว่าการต่อสัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคับไม่เกิน
ระยะเวลาของสญัญาเช่าที�ดนิที�โรงแรมตั �งอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิ�นสุดลงเมื�อผูใ้หเ้ช่า
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิที�เช่า  

จาํนวนค่าเช่าพื�นฐาน 791,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิทอ้งถิ�นของประเทศนั �น ทั �งนี� ตามอตัรา
แลกเปลี�ยนที�ไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า
เช่าพื�นฐานในการต่อ
อายสุญัญาเช่า 

ค่าเช่าพื�นฐานสาํหรบัการต่ออายสุญัญาเชา่นั �น จะเท่ากบัค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสิ�นสุด
สญัญา 

นบัจากวนัที�กองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณทีี�ผูเ้ช่าไมส่ามารถจ่ายค่าเช่าคงที�ได้
ครบถว้น แต่ผูถ้อืหุน้ที�เกี�ยวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชาํระเงนิครบถว้นตามจาํนวนค่าเช่าคงที�ที�ผูใ้ห้
เช่าควรไดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึ�งดงัต่อไปนี� ไมถ่อืว่าเป็นการผดิ
สญัญาเช่า  
1. กองทรสัต ์และ/หรอื บรษิทัที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนบัสนุนการชาํระคา่

เชา่คงที�จากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง  ) Reserve Account) ที�บรษิทัสตราทจีกิ พร๊อพเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอร ์พี
ทอี ีแอลทดี ี วางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์

2. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน
อื�น ๆ จากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

กฎหมาย สญัญาฉบบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
 
1.4 ข้อมลูสาํคญัเกี�ยวกบัการสนับสนุนรายได้จากการดาํเนินงานสทุธิ (NOI Support)   

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ไดร้บัการสนบัสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI Support)
เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที� 1 มกราคม 2561 โดยกองทรสัตจ์ะไดร้บัเงนิสนบัสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 
(NOI Support) ดังกล่าวโดยตรงจาก PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึ�งเป็นบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman 
Jakarta Central Park โดยจะสนบัสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI Support) แก่กองทรสัต ์ในกรณีที�รายได้
จากการดําเนินงานหลงัหกั FF&E Reserve ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงสนับสนุนรายได้ รวมระยะเวลา 12 เดอืน
น้อยกว่า 8.25 ลา้นดอลลารส์หรฐั อย่างไรกด็ี บรษิทัผูข้ายตกลงชาํระส่วนขาดในแต่ละปีไม่เกนิ 2.50 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั โดย PT Agung Podomoro Land Tbk ไดว้างเงนิสดไวใ้นบญัชขีองกองทรสัตเ์ป็นจาํนวนเงนิ 2.5 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัต่อปี และในกรณีที�มกีารเบกิจ่าย บรษิทัผูข้ายจะฝากเงนิสดเพิ�มเพื�อรกัษายอดคงเหลอืในบญัชใีหเ้ท่ากบั 2.5 
ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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1.5 สรปุเหตกุารณ์ที�มีนัยสาํคญัที�กระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต ์(Milestone) 

กองทรสัต์มกีารทําสญัญากู้ยมืเงนิจํานวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ 1,724.43 ล้านบาท) จากสถาบนั
การเงนิแห่งหนึ�งในต่างประเทศ เพื�อนําเงนิกูย้มืดงักล่าวมาชาํระหนี�กูย้มืเดมิในสกุลดอลลารส์หรฐัของกองทรสัตท์ี�มี
ต่อสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแห่งหนึ�ง ซึ�งกองทรสัตไ์ดท้าํการกูเ้งนิตั �งแต่วนัที�กองทรสัตเ์ริ�มลงทนุในทรพัยส์นิหลกั
ที�ลงทุนครั �งแรก ทั �งนี� เงินกู้ฉบับปัจจุบันดังกล่าวกําหนดอัตราดอกเบี�ยของเงินกู้อ้างอิงอัตราดอกเบี�ยลอยตัว 
(EURIBOR + รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ในปีแรก โดยตลอดอายุสญัญา อตัราดอกเบี�ยจะไม่เกนิ EURIBOR + รอ้ยละ 4.25 
ต่อปี) และมภีาระในการชาํระคนืเงนิต้นครั �งเดยีวทั �งจํานวนเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาเงนิกู้ 3 ปี โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกู้
ดงักล่าวในวนัที� 29 มถุินายน 2561 ซึ�งเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาเงนิกู้ที�บรษิทัย่อยของกองทรสัต์เขา้ทํากบั
สถาบันการเงินดังกล่าว     หลังจากนั �นได้มีการแก้ไขสญัญากู้ยืมเงินดังกล่าว   เพื�อขยายวงเงินเพิ�มจํานวน 
1,500,000 ยูโร ณ วนัที� 17 สงิหาคม 2561 เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมกีารเบกิใชจ้าํนวน 1,165,000 ยูโร เมื�อ
วนัที� 20 สงิหาคม 2561  

1.6 สรปุข้อมลูสาํคญัเกี�ยวกบัการกู้ยืมเงิน 
 

ผูใ้ห้กู้ สถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ซึ�งไมใ่ช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัต ี
ผูก้ ู้ Strategic Hospitality Holdings Limited ซึ�งเป็นบรษิยั่อยที�กองทรสัต์ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
จาํนวนเงินกู้  
ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2561 

เงนิกูร้ะยะยาว 45.84 ลา้นยโูร  
 

อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ยลอยตวั Euro Interbank Offered Rate 3 เดอืน (3M EURIBOR) โดย 
ในปีที� 1 มอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบี�ย 3.25 ต่อปี 
ในปีที� 2 มอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบี�ย 3.75 ต่อปี 
ในปีที� 3 มอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบี�ย 4.25 ต่อปี 
 

อายสุญัญาเงินกู้  3 ปี  นบัจากวนัที�เบกิเงนิกู ้และมเีงื�อนไขที�สามารถขยายไดอ้กี 1 ปี 
การชาํระคืนเงินต้น ชาํระคนืเงนิตน้ครั �งเดยีวเมื�อสิ�นสุดอายุสญัญาเงนิกู ้
การชาํระดอกเบี�ย ชาํระรายไตรมาส 

 
1.7 ข้อมลูการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 
 
กองทรสัตม์กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนตลอดปี 2561 รวม 3 ครั �ง โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

รอบผลประกอบการ 
เงินประโยชน์ตอบแทน เงินคืนจากการลดทุน* 

(บาทต่อหน่วย) 
วนัที�จ่ายเงิน 

(บาทต่อหน่วย) 
 20 ธ.ค. 2560 – 31 ม.ีค. 2561 0.0894 0.0616  15-ม.ิย.-61 
  1 เม.ย. 2561 – 31 ก.ค. 2561 0.1409 0.0517 14-ก.ย.-61 
  1 ส.ค. 2561  - 31 ต.ค. 2561 0.2212 0.0349 28-ธ.ค.-61 
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ปี 2561 จาํนวนเงิน (บาทต่อหน่วย) 
เงินประโยชน์ตอบแทน 0.4515 
เงินคืนจากการลดทุน 0.1482 
รวมเงินจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย 0.5997 

* ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ SHREIT 2 รายเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที�เขา้ขา่ยไมม่สีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจากการ
ลดทุน รวม 68,345,300 หน่วย ไดแ้ก่ 1) PT AGUNG PODOMORO LAND TBK จาํนวนหน่วยทรสัต์ที�ไมม่สีทิธใินประโยชน์ตอบ
แทนและเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุน 63,928,100.00 หน่วย และ 2) LEEBRO HOLDING PTE. LTD. จํานวนหน่วยทรสัต์ที�ไม่มี
สทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุน 4,417,200.00 หน่วย โดยเงื�อนไขการไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทน
และเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุน เป็นไปตามขอ้มูลที�ได้เปิดเผยไว้ในหนังสอืชี�ชวนของกองทรสัต์ SHREIT ส่วนที� 2 หวัขอ้ 12. 
“นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จาํกดั”และ สญัญาก่อตั �งทรสัต์ขอ้ 17.2 “ขอ้จาํกดัในการรบัประโยชน์ตอบแทน และการ
จดัการกบัประโยชน์ตอบแทน” โดยในการคํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วยตามข้างต้นนั �น บริษัทฯ ได้
ดําเนินการโดยเป็นไปตามขอ้มลูที�ไดเ้ปิดเผยไวด้งักล่าว กล่าวคอื คํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วยใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์โดยไม่นํา สดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที�ไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิดงักล่าวขา้งต้นมาคํานวณรวม อนึ�ง
เงื�อนไขการไมม่สีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุนของกองทรสัต์ดงักล่าว เป็นเงื�อนไขตามสญัญาขอ้ตกลง
ที�มกีบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึ�งเป็นผูข้ายทรพัยส์นิและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูข้ายทรพัยส์นิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนตามสญัญาผูกพันใน
การลงทุนในทรพัยส์นิครั �งแรกของกองทรสัต์ (Binding Investment Agreement) ระหว่างบรษิทัผูข้ายทรพัยส์นิและกองทรสัต์ ซึ�งมี
การกําหนดจํานวนหน่วยไวอ้ย่างชดัเจนเป็นจํานวน 63,928,100.00 หน่วย สําหรบั PT AGUNG PODOMORO LAND TBK และ 
4,417,200.00 หน่วย สาํหรบั LEEBRO HOLDING PTE. LTD. ตลอดช่วงเวลาหา้มขายหน่วยดงักล่าวที�ถูกกาํหนดไว ้

 
1.8 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยต่างๆ ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา 

 
ลาํดบัที� ประเภท จาํนวนเงิน (บาท) คิดเป็นรอ้ยละ  (%) 

1 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์              13,575,944  0.42 
2 ค่าธรรมเนียมทรสัต ี              15,221,762  0.47 
3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                3,201,216  0.10 
4 ค่าธรรมเนียมวชิาชพี              18,487,264  0.57 
5 ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจาํหน่าย              28,833,617  0.88 
6 ค่าใชจ้่ายอื�น 122,861,087  3.76 
7 ตน้ทุนทางการเงนิ             143,108,998  4.37 

รวมค่าใช้จ่าย             345,289,888  10.56 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิเฉลี�ย 3,271,248,439 บาท 
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1.9 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของผู้จดัการกองทรสัตถึ์งการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกองทรสัต์ 
 
เป็นการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ   ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

แบบต่ออายุได้เพื�อธรุกิจ     โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี�    (“กองทรสัต”์)   สาํหรบัผล
การดาํเนินงานในปี 2561 เริ�มตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 
ทั �งนี�เนื�องจากกองทรสัตไ์ดล้งทนุในสนิทรพัยค์รั �งแรก เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2560 ดงันั �นในปี 2560 จงึมผีล

การดาํเนินงานเพยีง 10 วนั สาํหรบังวดตั �งแต่วนัที� 20 ธนัวาคม สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  จงึไม่สามารถนํามา
เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนินงานในปี 2561 ได ้
 
ฐานะการเงินของกองทรสัต ์
 
สินทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์มีลูค่าทรพัยส์นิรวมเทา่กบั 4,946.63 ลา้นบาท ลดลงจากมลูค่า
ทรพัยส์นิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 435.43 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.09 มสีาเหตุหลกัมาจาก การ
ลดลงของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร โดย  

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก 4,512.06 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 
4,377.80 ในปี 2561 ลดลงเป็นจาํนวน 134.25 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 2.98 โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบของ
อตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 

เงนิสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก 313.66 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 12.51 ในปี 2561 ลดลงเป็น
จาํนวน 301.15 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 96.01 โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนจากการ
แปลงค่างบการเงนิ 
 
หนี�สิน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์มีลูค่าหนี�สนิรวมเท่ากบั 1,751.49 ลา้นบาท ลดลงจากมลูค่าหนี�สนิ
รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 114.46 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 6.13 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
เจา้หนี� และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และการเพิ�มขึ�นของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 เจา้หนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก 275.68 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 78.80 ในปี 2561 ลดลงเป็น
จาํนวน 196.88 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 71.42  
 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ�นจาก 1,506.43 ลา้นบาทในปี 2560
เป็น 1,626.74 ในปี 2561 เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 120.31 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 7.99 
 
สินทรพัยส์ทุธิ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต ์มสีนิทรพัยส์ทุธกิ่อนองคป์ระกอบอื�นของผูถ้อืหน่วยเท่ากบั 3,489.85 
ลา้นบาท ลดลงจาก 3,518.83 ในปี 2560 เป็นจาํนวน 28.99 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 โดยมสีาเหตุหลกัคอื 
ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงจาก 3,528.37 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 3,489.85 ลา้นบาท ในปี 2561 หรอื
ลดลง 42.16 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 1.19 มสีาเหตุมาจากการลดทุนของกองทรสัตโ์ดยไม่มกีารเปลี�ยนแปลง
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จาํนวนหน่วยจดทะเบยีนเพื�อเป็นการลดสภาพคล่องสว่นเกนิซึ�งรวมทั �งกรณีที�กองทรสัตม์คี่าใชจ้า่ยที�ไมใ่ช่เงนิสด 
และมกีาํไรสะสมเพิ�มขึ�นเป็น 3.64 ลา้นบาท  
 
ผลการดาํเนินงาน  
 
รายได ้

ในปี  2561  กองทรสัตม์รีายไดร้วม 351.52  ลา้นบาท   ประกอบดว้ยค่าเช่าตามสญัญาเช่าของโรงแรมทั �ง 
3 แห่ง จาํนวน 261.84 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 74.49 ของรายไดร้วม) และรายไดอ้ื�นเป็นจาํนวน 78.87 ลา้นบาท 
(คดิเป็นรอ้ยละ 22.44 ของรายไดร้วม) ทั �งนี�รายไดอ้ื�น ไดแ้ก่ รายไดเ้งนิชดเชยจากจาํนวนกาํไรสทุธจิากการ
ดาํเนินงานของโรงแรมที�ไดร้บัประกนั และเงนิชดเชยตน้ทุนที�เกดิขึ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเตรยีมการเขา้ซื�อทรพัยส์ิน
ของกลุ่มกองทรสัต ์เป็นตน้ 

 
ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561   ค่าใชจ้่ายรวมมจีาํนวน 345.29 ลา้นบาท   ประกอบดว้ยตน้ทุนทางการเงนิ 143.11 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.45 ของค่าใชจ้่ายทั �งหมด และค่าใชจ้่ายอื�น 90.91 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.33 ของค่าใชจ้่าย
ทั �งหมด ทั �งนี�ค่าใชจ้่ายอื�นสว่นใหญ่เกดิจาก ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัแผนการเพิ�มทุนและซื�อลงทนุเพิ�มเตมิ  
 
กาํไรจากการลงทุนสุทธิและการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  

กาํไรจากการลงทุนสทุธเิป็นจาํนวนเงนิ 6.23 ลา้นบาท และกาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 135.39 ลา้นบาท เป็นผลใหส้นิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น 
141.62 ลา้นบาท 
 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดผลประกอบการสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธิ
ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวนประมาณ 97.90 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน
ประมาณ 391.25 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตป์ระมาณ 219.99 ลา้น
บาท การจ่ายลดทุนและการแบง่ปันกาํไรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระมาณ 170.61 ลา้นบาท  และ จ่ายดอกเบี�ยเงนิ
กูย้มืและจ่ายค่าธรรมเนียมการจา่ยคนืเงนิกูย้มืก่อนกาํหนดประมาณ 83.70 ลา้นบาท นอกจากนี� กองทรสัตไ์ดม้กีาร
ชาํระคนืเงนิกูเ้ดมิ (Refinance) โดยกองทรสัตม์กีารจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 1,521.17 ลา้นบาททั �งจาํนวน จากเงนิ
กูย้มืระยะยาวโดยบรษิทัย่อยของกองทรสัตป์ระมาณ �,604.23 ลา้นบาท ทาํให ้ณ สิ�นงวด กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อย
มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารประมาณ 12.51 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 301.15 ลา้นบาท จากเงนิสดและเงนิฝาก
ธนาคารตน้งวดประมาณ 313.66 ลา้นบาท 
 
กาํไรจากการลงทุนสุทธิและการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  

กาํไรจากการลงทุนสทุธเิป็นจาํนวนเงนิ 6.23 ลา้นบาท และกาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 135.39  ลา้นบาท เป็นผลใหส้นิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น 
141.62 ลา้นบาท 
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2.  ความเสี�ยงที�สาํคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ 
 
2.1 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบักองทรสัตห์รือการดาํเนินงานของกองทรสัต ์
2.1.1 ความสาํเรจ็ของกองทรสัตข์ึ�นอยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูเ้ช่าหลกั และผูบ้รหิารโรงแรม

ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 
2.1.2 รายได้ของกองทรสัต์ขึ�นอยู่กบัฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของผูเ้ช่าหลกั และการตดัสนิใจต่อ

อายุสญัญาเช่าเมื�อสญัญาเช่าของผูเ้ช่าหลกัสิ�นสดุลง 
2.1.3 ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจไมไ่ดร้บัค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิอนัเนื�องมาจากเหตุสุดวสิยัภายใต้สญัญาเช่า

ทรพัยส์นิ 
2.1.4 ค่าเช่าพื�นฐานในการต่ออายุสญัญาเช่าอาจแตกต่างจากประมาณการค่าเช่าพื�นฐาน 
2.1.5 ความเสี�ยงในการที�กองทรสัต์อาจมคี่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการเปลี�ยนผู้จดัการกองทรสัต์โดยมไิดเ้กดิจาก

ความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
2.1.6 ความเสี�ยงที�เกดิขึ�นเมื�อต้องมกีารปรบัปรุงทรพัยส์นิโครงการฯ และความเพยีงพอของเงนิสํารองสําหรบั

การปรบัปรงุ 
2.1.7 การพึ�งพิงผู้บริหารโรงแรม และการใช้เครื�องหมายการค้า หรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรมสําหรบั

ทรพัยส์นิโครงการฯ 
2.1.8 ความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นอนัเป็นผลจากการที�กองทรสัตก์ูย้มืเงนิ 
2.1.9 กองทรสัตต์อ้งพึ�งพาบุคคลภายนอกสาํหรบัการใหบ้รกิารบางประการ 
2.1.10 กองทรสัตไ์ม่มอีาํนาจควบคุมผูบ้รหิารโรงแรมไดโ้ดยตรง 
2.1.11 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัไดใ้นอนาคต 
2.1.12 กองทรสัต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทผู้ขายฯ ในการดําเนินง านของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาหา้มขายหน่วยทรสัต์  
2.1.13 กองทรสัตอ์าจเขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา ซึ�งอาจจะ

จาํกดัผลประโยชน์ที�กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากทรพัยส์นิโครงการฯ และการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถ
คุม้ครองความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราทั �งหมด 

2.1.14 การจ่ายผลประโยชน์จากการดําเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัตข์ึ�นอยู่กบัรปูแบบในการส่ง
เงนิ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลง และอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการควบคุม การ
เคลื�อนยา้ยเงนิทุน หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการส่งเงนิ และการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงนิในแต่ละประเทศที�
กองทรสัตล์งทุน 

2.1.15 อตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์อาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนในปีแรกที�กองทรสัต์เขา้ลงทุน
ในทรพัยส์นิโครงการฯ เนื�องจากการสิ�นสุดเงื�อนไขการสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธิ (NOI 
Support) 

2.1.16 ผูถ้อืหน่วยทรสัตล์งทุนหรอืบุคคลอื�น ๆ  อาจไม่ไดร้บัค่าเสยีหายซึ�งตนเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้
เนื�องจากผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามรบัผดิแบบมขีอ้จาํกดัในบางกรณี 

 
2.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ  
2.2.1 กองทรัสต์มีความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเที�ยวในประเทศที�

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตต์ั �งอยู่ 
2.2.2 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจตอ้งเผชญิกบัความเสี�ยงจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที�ยว

ที�สงูขึ�น 
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2.2.3 ความเสยีหายหรือความสูญเสยีที�อาจเกิดขึ�นต่อทรพัย์สนิโครงการฯ อาจไม่ได้รบัความคุ้มครองเต็ม
จาํนวนจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.2.4 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจมคีวามชํารุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิี�ผดิกฎหมายและกฎระเบยีบ หรอื
อาจมคีวามบกพร่องอื�น 

2.2.5 ความรบัผดิของบรษิทัโฮลดิ�งต่างประเทศ และผูใ้หเ้ช่าหลกัที�มอียู่ก่อนที�กองทรสัตจ์ะเขา้ไปลงทุน 
2.2.6 การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายโดยบรษิทัผูข้ายฯ นั �นอยู่ภายใตข้อบเขต จาํนวน และ

ระยะเวลาจาํกดั 
2.2.7 ทางเขา้ออกและที�จอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึ�งของทรพัย์สนิ

โครงการฯ ที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 
2.2.8 ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสยัอื�นๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์
2.2.9 มลูค่าของทรพัยส์นิหลกัตามการประเมนิค่าโดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ ไม่ไดเ้ป็นเครื�องแสดงมูลค่าที�

แทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาขายของทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวนั �นจะ
เป็นไปตามที�ประเมนิไม่ว่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

2.2.10 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหลักและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะมี
ผลกระทบในทางลบต่อบญัชกีาํไรขาดทุน มลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรสัต ์

2.2.11 ความเสี�ยงจากการขยายหรอืต่ออายุสทิธใินการใชท้ี�ดนิที�เกี�ยวขอ้ง 
2.2.12 จาํนวนค่าธรรมเนียมสาํหรบัการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ของทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศ

อนิโดนีเซยี ไม่สามารถกาํหนดเป็นจาํนวนที�แน่นอน โดยขึ�นอยู่กบัมลูค่าที�ดนิในขณะที�ดาํเนินการชาํระ
ค่าธรรมเนียมเพื�อขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB  

2.2.13 ความเสี�ยงจากการลงทุนในที�ดนิเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 
 
2.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์
2.3.1 ความเสี�ยงโดยทั �วไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2.3.2 กองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ

ขาดทางเลอืกอื�นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 
2.3.3 กลยุทธข์องกองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมอาจนํามาซึ�งความเสี�ยงที�

สงูกว่าเมื�อเทยีบกบักองทรสัตป์ระเภทอื�นที�มรีปูแบบการลงทุนที�หลากหลายกว่า 
2.3.4 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจถูกเวนคนื 
2.3.5 กองทรสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งมลูค่าของสทิธกิารเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที�

เหลอือยู่ และจะมผีลใหม้ลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามสว่นไปดว้ย 
2.3.6 การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรอืแนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง 
2.3.7 ความเสี�ยงจากการลงทุนของกองทรสัตโ์ดยการลงทุนในทรพัยส์นิที�ตั �งอยู่ในต่างประเทศ 

 
2.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
2.4.1 ราคาซื�อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองอาจลดลงตํ�ากว่าราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครั �งนี� 
2.4.2 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด้ 
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2.4.3 มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ที�ออกใหม่ตํ�ากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต์ก่อนการ
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ�มเตมิ 

2.4.4 การขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมติรทางธุรกจิ อย่างมนีัยสําคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

2.4.5 เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงนิที�ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดล้งทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครั �งนี� 

2.4.6 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัตอ์าจไม่เท่ากบัราคาที�จะซื�อขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์
2.4.7 มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์มไิด้เป็นมูลค่าที�แทจ้รงิของทรพัย์สนิซึ�งกองทรสัต์จะได้รบัหากมกีาร

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทั �งหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต์ 
2.4.8 ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณีที�มกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 
 
2.5  ความเสี�ยงของแต่ละประเทศที�เกี�ยวข้อง 
 
 

  



การดำเนินกิจการของกองทรัสต

2
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ส่วนที� 2 

การดาํเนินกิจการของกองทรสัต์ 
 
 
1. ข้อมลูทั �วไป 
 
ชื�อกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื�อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิาร

เช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 
ชื�อกองทรสัต ์(องักฤษ) Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 
ชื�อย่อ SHREIT 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 
ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
อายขุองกองทรสัต ์ ไม่กาํหนดอายุกองทรสัต ์
ประเภทกองทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ทุนที�ชาํระแลว้ (บาท) 3,486,205,375  ขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
จาํนวน (หน่วย) 352,836,700  
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2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 

 
2.1 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื�อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก
ฮอสพทิอลลติี�    (“กองทรสัต์”)  ได้จดัตั �งขึ�นตามพระราชบญัญตัทิรสัต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ.  2550  เมื�อ
วนัที� 20 ธนัวาคม 2560 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั เป็นทรสัตขีองทรสัต ์และบรษิทั สตรา
ทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (“บรษิทัฯ”) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 กองทรสัต์จดัตั �งขึ�นตามพระราชบญัญตัทิรสัตแ์ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคใ์น
การ ออกหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (REIT) เพื�อเสนอขายต่อ
ประชาชนและ มวีตัถุประสงคใ์นการนําหน่วยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

 เมื�อกองทรสัตนํ์าเงนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์กองทรสัต ์
โดย บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดนํ้าทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าซึ�งจะไดร้บั
ค่าเช่าตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ประกาศกําหนด ในการจดัหาผลประโยชน์
ดงักล่าว  

 รายได้ที�กองทรสัต์จะได้รบัจากการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ค่าเช่า การ
ดําเนินงาน ที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทุนของกองทรสัต์ ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและ
กํากบัดูแลโดยทรสัตี เพื�อใหก้ารดําเนินงานของ บรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการกองทรสัต ์เป็นไปตามขอ้ตกลงและ
เงื�อนไขแห่งสญัญาก่อตั �งทรัสต์และหลักเกณฑ์ที�พระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทั �งประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไว ้ทั �งนี� กองทรสัตจ์ะไม่ดาํเนินการในลกัษณะ
ใดที�เป็นการใช้กองทรสัต์เขา้ดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง อีกทั �ง  กองทรสัต์จะไม่นําอสงัหาริมทรพัย์ของ
กองทรสัต์ออกใหเ้ช่าแก่บุคคลที�มเีหตุอนัควรสงสยัว่า จะนําอสงัหารมิทรพัยน์ั �นไปใชป้ระกอบธุรกจิที�ขดัต่อศลีธรรม
หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

2.2   การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 
กองทรสัต์มกีารทําสญัญากู้ยมืเงนิจํานวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ 1,724.43 ล้านบาท) จากสถาบนั

การเงนิแห่งหนึ�งในต่างประเทศ เพื�อนําเงนิกูย้มืดงักล่าวมาชําระหนี�กูย้มืเดมิในสกุลดอลลารส์หรฐัของกองทรัสตท์ี�มี
ต่อสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแห่งหนึ�ง ซึ�งกองทรสัตไ์ดท้าํการกูเ้งนิตั �งแต่วนัที�กองทรสัตเ์ริ�มลงทนุในทรพัยส์นิหลกั
ที�ลงทุนครั �งแรก ทั �งนี� เงินกู้ฉบบัปัจจุบันดังกล่าวกําหนดอัตราดอกเบี�ยของเงินกู้อ้างอิงอัตราดอกเบี�ยลอยตัว 
(EURIBOR + รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ในปีแรก โดยตลอดอายุสญัญา อตัราดอกเบี�ยจะไม่เกนิ EURIBOR + รอ้ยละ 4.25 
ต่อปี) และมภีาระในการชําระคนืเงนิต้นครั �งเดยีวทั �งจํานวนเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาเงนิกู ้ 3 ปี โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกู้
ดงักล่าวในวนัที� 29 มถุินายน พ.ศ. 2561 ซึ�งเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาเงนิกูท้ี�บรษิทัย่อยของกองทรสัตเ์ขา้ทาํ
กับสถาบันการเงินดังกล่าว หลังจากนั �นได้มีการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว เพื�อขยายวงเงินเพิ�มจํานวน 
1,500,000 ยโูร ณ วนัที� 17 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมกีารเบกิใชจ้าํนวน 1,165,000 ยโูร 
ในวนัที� 20 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
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2.4.2  รายละเอียดการเข้าลงทุนในทรพัยสิ์น 
 
ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย :  โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

บริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เข้าถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท SHR 
Indonesia Pte Ltd (BVI)   โดยบรษิัท SHR Indonesia Pte Ltd (BVI) ดงักล่าวเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นสดัส่วน
รอ้ยละ 100 ในบรษิทั PT SHR Hotel Indonesia ซึ�งไดจ้ดทะเบยีนจดัตั �งขึ�นเพื�อเขา้ซื�อกรรมสทิธิ �ประเภท Strata 
Title ซึ�งเป็นกรรมสทิธิ �ที�มกีําหนดอายุ โดยกรรมสทิธิ �ดงักล่าวจะครบกําหนดระยะเวลาในวนัที� 17 มนีาคม พ.ศ. 
2569 ซึ�งไดร้บัการขยายระยะเวลาออกไปแลว้ถงึวนัที� 9 มถุินายน 2580 ทั �งนี� สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยี
จะมกีําหนดอายุเริ�มแรก (initial term) 30 ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่
เกิน 20 ปี และเมื�อครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ ซึ�งเป็นผู้ถือใบอนุญาต
ดงักล่าว จะมีสทิธิขอต่อใบอนุญาต (Renewal) ได้อีกซึ�งคาดว่าระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากับ
กาํหนดอายุเริ�มแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเช่นกนั โดย
กองทรสัตไ์ดซ้ื�อที�ดนิ อาคาร และสงัหารมิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จากบรษิทั 
PT Agung Podomoro Land Tbk ในมูลค่ารวม 94.73 ล้านดอลลาร์สหรฐั แบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นใน
บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia และการใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia 

ตามที�บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึ�งเป็นผู้ขายทรัพย์สิน โรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park ใหแ้ก่กองทรสัต ์ตกลงใหก้ารสนบัสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธแิก่กองทรสัต ์ในกรณีที�รายได้
จากการดาํเนินงานสทุธติามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายทรพัยส์นิรวมระยะเวลา 12 เดอืนมจีาํนวนน้อยกว่า 8.25 
ลา้นดอลลารส์หรฐั เป็นระยะเวลา � ปี เริ�มตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561  โดยบรษิทั PT Agung Podomoro 
Land Tbk. ตกลงชาํระสว่นขาดในแต่ละปีไมเ่กนิ 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดย PT Agung Podomoro Land Tbk ได้
วางเงนิสดไวใ้นบญัชขีองกองทรสัตเ์ป็นจาํนวนเงนิ 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปี และในกรณีที�มกีารเบกิจ่าย บรษิทั
ผู้ขายจะฝากเงนิสดเพิ�มเพื�อรกัษายอดคงเหลอืในบญัชใีห้เท่ากบั 2.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ดงักล่าว 

ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 
สําหรบัโรงแรม Capri by Fraser นั �น บริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เข้าลงทุน

โดยการซื�อหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท BBDM Singapore Pte Ltd. จาก Mr. Lee Young Jin ซึ�งบริษัท
ดงักล่าวถอืหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100  ของบรษิทั Luxel APT Company Limited ซึ�งเป็นผูม้สีทิธกิารเช่าช่วงที�ดนิ (ซึ�ง
มรีะยะเวลาสทิธกิารเช่าช่วงคงเหลอือกีประมาณ 25 ปี) และมกีรรมสทิธิ �ในอาคารและสงัหารมิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งกบั
โรงแรม Capri by Fraser ในมูลค่ารวม 21 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั BBDM Singapore Pte 
Ltd. และบรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) ไดด้ําเนินการจดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทั SHR Finco 
Pte. Ltd (BVI) เพื�อใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั Luxel APT Company Limited  

สาํหรบัโรงแรม IBIS Saigon South นั �น บรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เขา้ลงทุน
โดยการซื�อหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 100 ของบรษิทั BBVN Pte Ltd จากบรษิทั B.B. Dai Minh Corporation และบุคคล
ที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัท BBVN Pte Ltd ดังกล่าวจะถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของบริษัท Viethan Hotel 
Corporation (โดยทรสัตสีามารถพจิารณาใหม้กีารโอนหุน้ที�เหลอือกีร้อยละ 0.02 ซึ�งถือโดยบุคคลธรรมดาใหแ้ก่
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บุคคลที�ทรสัตีกําหนดต่อไป ตามความเหมาะสม อย่างไรกต็ามการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาดงักล่าวไม่ได้เป็น
ขอ้จํากดัในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของกองทรสัต์) ซึ�งเป็นผูม้สีทิธกิารเช่าช่วงที�ดนิ (ซึ�งมรีะยะเวลา
สทิธกิารเช่าช่วงคงเหลอือกีประมาณ 25 ปี) และมกีรรมสทิธิ �ในอาคารและสงัหารมิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัโรงแรม 
IBIS Saigon South ในมูลค่ารวม 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเข้าถือในบริษัท BBVN Pte Ltd และบริษัท 
Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตั �งบริษัท SHR IBIS Pte. Ltd (BVI) 
เพื�อใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั Viethan Hotel Corporation  
 
2.4.3  รายละเอียดทรพัยสิ์นที�กองทรสัตล์งทุน
 
1) ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย:    โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
 
     จดุเด่นของทรพัยสิ์น 
 โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นโรงแรมมาตรฐานสากลระดบัหา้ดาวแห่งแรกและแห่งเดยีวใน
จาการต์า ตะวนัตก โดยตวัโรงแรมตั �งอยู่ ในใจกลางของจาการต์าตะวนัตก ใกลก้บัศนูยก์ลางทางธุรกจิ โรงแรมอยู่
ใน Podomoro City ซึ�งเป็นโครงการมกิซย์สู (Mixed-use) ที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่ประมาณ 22 เฮคเตอร ์ประกอบดว้ย
อาคารที�อยู่อาศยัจํานวน 11 อาคาร ห้างสรรพสนิค้าและพื�นที�ทางพาณิชย์ 3 โครงการ เช่น ห้างสรรพสนิค้า 
Central Park Jakarta โครงการ Neo Soho ซึ�งมหี้างสรรพสนิค้า Central เป็นหนึ�งในผู้เช่าหลกั เป็นต้น อาคาร
สาํนกังานจาํนวน 2 อาคาร และโรงแรม 5 ดาว  

โรงแรมได้รับความนิยมจาก นักท่องเที�ยวเชิงธุรกิจ และนักท่องเที�ยวชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก 
เนื�องจากตั �งอยู่ในโครงการมกิซย์ูส (Mixed-use) ซึ�งแวดลอ้มโดยรา้นคา้ และสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที�ครบ
ครนั นอกจากนี� โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ยงัตั �งอยู่ในทาํเลยุทธศาสตร ์ซึ�งสามารถเพิ�มความสะดวก
ในการเดนิทางใหแ้ก่ผูม้าเขา้พกั โดยมรีะยะทางห่างจากสนามบนินานาชาติซกูารโ์น-ฮตัตาประมาณ 25 นาท ีห่าง
จากศูนย์กลางทางธุรกจิ (CBD) ประมาณ 30 นาท ีและอยู่ใกล้กบัมหาวทิยาลยัสําคญัหลายแห่ง และย่านที�พกั
อาศยัต่างๆ 

โรงแรมไดร้บัประโยชน์จาก หอ้งประชุมจดัเลี�ยงและสมัมนา และงานแต่งงานของทอ้งถิ�น เนื�องมาจากหอ้ง
บอลรูมที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองในกรุงจาการต์า โดยทางโรงแรมมพีื�นที�รบัรองรวมมากกว่า 5,698 ตารางเมตร และ
สามารถรองรบัลูกค้าได้ถงึ 8,000 คน ทําให้ทางโรงแรมมรีายไดจ้ากจดัเลี�ยงงานแต่งงาน การจดัประชุมสมัมนา 
และ การจดันิทรรศการต่างๆ อีกด้วย ทั �งยงัมีพื�นที�จอดรถในโครงการที�สามารถรองรบัได้กว่า 6,000 คนั ซึ�ง
เพยีงพอสาํหรบัลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารโรงแรมและศนูยก์ารคา้ 

นอกจากนี� โรงแรม Pullman Jakarta Central Park อาจได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าของ
จาการต์า หรอื Jakarta Mass Rapid Transit ("MRT") ในอนาคต ซึ�งโครงการ MRT ที�ไดเ้ริ�มดําเนินการก่อสร้าง
แลว้โดยทางรฐับาล และคาดว่า โครงการ MRT สายเหนือ-ใต ้จะเปิดใหบ้รกิารในเดอืนมนีาคม 2562  และในสว่น
ของโครงการ MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตกจะสามารถเปิดให้บรกิารในปี 2568   โดยโรงแรมจะตั �งอยู่ห่างจาก
สถานี MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตก ประมาณ 500 เมตร ซึ�งช่วยเพิ�มความสะดวกในการเดนิทางไปยงัสถานที�ที�
น่าสนใจต่างๆ ในกรุงจาการต์า 
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ปัจจุบนั ไม่มโีรงแรมอื�นๆ ที�อยู่ในจาการต์าตะวนัตกที�เป็นโรงแรม 5 ดาว อย่างไรกด็ ี โรงแรมอื�นๆ ที�อยู่ใน
จาการต์า และเป็นโรงแรมหา้ดาวที�เป็นโรงแรมระดบันานาชาตแิละเป็นโรงแรมที�สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัโรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park ได้แก่ โรงแรม JW Marriot Jakarta โรงแรม InterContinental Jakarta โรงแรม 
Indonesia Kempinski Jakarta และ โรงแรม Grand Hyatt Jakarta เป็นตน้ 

ข้อมูลทั �วไปเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

รายละเอียด  
ลกัษณะของทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

ประเภทการลงทุนในที�ดิน 

กรรมสิทธิ � (ประเภท HGB Title ซึ�งสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนั �นมีกําหนด
ระยะเวลา กล่าวคอื จะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัที� 9 มถุินายน พ.ศ. 2580 ทั �งนี�   ภายหลงั
จากครบกําหนดระยะเวลาที�ขยายออกไปแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าจะสามารถขอต่อ
อายุกรรมสิทธิ �ในรอบถัดไปได้อีก 30 ปี และขยายระยะเวลาในรอบถัดไปได้อีก 20 ปี 
อย่างไรกด็ ีระยะเวลาดงักล่าวมไิดถู้กระบุชดัเจนไวใ้นกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี และ
ยงัไมเ่คยมตีวัอย่างการต่ออายุและการขยายระยะเวลาดงักล่าวมาก่อน) 

ประเภทการลงทุนในอาคารและ
สงัหาริมทรพัย ์

- กรรมสิทธิ �ในอาคารประเภท Strata Title Certificate หรือเรียกว่า HMSRS ซึ�งสิทธขิอง 
HMSRS ของทรัพย์สินนี�จะต้องอยู่บนที�ดินที�มี HGB Title (ซึ�งสิทธิ HGB ตามกฎหมาย
อินโดนีเซียนั �นมีกําหนดระยะเวลา ) โดยระยะเวลาสําหรับ HMSRS จะสอดคล้องกับ
ระยะเวลาของ HGB Title 
- กรรมสทิธิ �ในสงัหารมิทรพัย ์

เจ้าของที�ดิน (หลงัจากกองทรสัต์เข้า
ลงทุนในทรพัยสิ์น) 

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

เจ้าของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์
(หลงัจากกองทรสัตเ์ข้าลงทุนใน
ทรพัยสิ์น)  

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

ผูบ้ริหารโรงแรม Accor 

ที�ตั �ง โครงการ Podomoro City, Jalan Let. Jend. S. Parman กรุงจาการ์ตาตะวนัตก ประเทศ
อนิโดนีเซยี 

การเข้าออกทรพัยสิ์น 

ถนนด้านหน้าโรงแรมเป็นถนนภายในโครงการ Podomoro City ซึ�งถือครองโดยบรษิทัใน
เครอืของบรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk และมกีารใชร้่วมกนัระหว่างทรพัยส์นิอื�น
ซึ�งตั �งอยู่ในโครงการเดียวกันกับโรงแรม Pullman Jakarta Central Park อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัเจา้ของที�ดนิที�ใชเ้ป็นทางเขา้นั �นเพื�อใหแ้น่ใจว่าจะ
สามารถใชท้ี�ดนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ของโรงแรมนั �นได ้
โดยถนนสายหลกัที�เชื�อมกบัทางเขา้ออกของโครงการ Podomoro City คอื Jalan Let. Jend. 
S. Parman  

รายละเอียดของที�ดิน HMSRS หรอื หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ � (Strata title certificates) จาํนวน 25 ฉบบั  
พื�นที�ดิน 25,144.26 ตารางเมตร 
ลกัษณะอาคาร ประกอบไปดว้ยอาคารสงู 102.8 เมตร ม ี12 ชั �น ชั �นใตด้นิ 2 ชั �น และดาดฟ้า  
ปีที�เริ�มดาํเนินการ พ.ศ. 2555 (ทั �งนี�ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554) 
ภาระผกูพนับนที�ดิน  ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้ี�มอียู่ในปัจจุบนัของกองทรสัต์ 

รายละเอียดทั �วไปของโครงการ โรงแรมห้าดาวระดบัสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในกรุงจาการ์ตาตะวนัตก ด้วยจํานวน
หอ้งพกัรวม 317 หอ้ง  

สิ�งอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศิลปะแบบคอนเทมโพรารี� ระบบเชื�อมต่อไอพอด 
เฟอรน์ิเจอรท์ี�สวยงาม เครื�องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ โทรทศัน์จอแอลซดี ีและตูน้ิรภยัในหอ้ง 
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รายละเอียด  

บริการและสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ 
Executive lounge, Business center, Connectivity lounge สระว่ายนํ�า สวนในสไตล์เซน 
ฟิตเนสแอนด์สปา เลานจ์ ร้านอาหารและบาร์ 2 ร้าน ได้แก่ Collage All Day Dining และ 
Bunk Lobby Lounge และหอ้งจดัเลี�ยงประชุมสมัมนา  

ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานสาํรอง ระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ระบบสปรงิเกอร์อตัโนมตั ิระบบ
ตรวจจบัและสญัญาณเพลงิไหม ้ลฟิท์ 

ราคาประเมินทรพัยสิ์น 

ราคาประเมนิเท่ากบั 1,511,181 ลา้นรูเปียอนิโดนีเซยี (หรอืประมาณ 105.39 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั) โดยประเมนิ ณ วนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประเมนิโดย KJPP Susan Widjojo & 
Raken in Association with VPC Asia Pacific Cluttons (โ ด ย บ ริ ษั ท ไ ท ย            
ประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส ์จาํกดั) 

หมายเหตุ :   1.  ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� �� พฤศจกิายน 2561 
  อตัราแลกเปลี�ยน 14,339 รเูปียอนิโดนิเซยี ต่อ 1 ดอลล่ารส์หรฐั 

 
แผนที�ที�ตั �งโครงการ 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

   
แผนที�แสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานที�สาํคญัโดยรอบ 
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รายละเอียดของห้องพกั 
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นสว่นโรงแรมจาํนวน 12 ชั �น มชีั �นใตด้นิ 2 ชั �น และดาดฟ้า โดย 

มจีาํนวนหอ้งพกัทั �งสิ�น 317 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี� 
รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง พื�นที�เฉลี�ยต่อห้อง(ตารางเมต) 
Deluxe Rooms 195 32 
Executive Deluxe Rooms 67 32 
Executive Suites 54 68 
Central Park Suites 1 135 
รวม 317 12,191 

 
กลุ่มลูกค้า 

สําหรบัช่วงระยะเวลา 12 เดอืน สิ�นสุด ณ เดอืนธนัวาคม 2561 กลุ่มลูกค้าของโรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park สามารถจาํแนกไดด้งันี�  

ถิ�นฐานของลกูค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทั �งหมดที�มีการเข้าพกั 
1.  อนิโดนีเซยี 38.50% 
2.  เอเชยี (ไมร่วมอนิโดนีเซยี) 35.36% 
3.  ยุโรป 6.86% 
4. ตะวนัออกกลาง 3.29% 
5. กลุ่มประเทศโอเชยีเนีย (เชน่ ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด)์ 2.97% 
6.  อเมรกิา 1.57% 
7.   อื�น ๆ 11.46% 

 
รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park บริหารโดยบริษัท PT AAPC Indonesia ซึ� ง เ ป็นบริษัทที�
ดําเนินการบรหิารจดัการโรงแรมในกลุ่ม Accor ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมอีายุสญัญา 15 ปี ตั �งแต่ปี 2554 
ถงึปี 2569 โดยคู่สญัญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไปไดอ้กี 2 ครั �ง ครั �งละ 5 ปี 

 
ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในกรณีของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นั �น ที�ดนิซึ�งเป็นที�ตั �งของทรพัยส์นิ อยู่ภายใตแ้ผนเชงิ
พื�นที� Rencana Tata Ruang Wilayah Jarkarta กล่าวคือ เป็นผังเมือง (Town Planning) ประเภท “พาณิชย 
กรรมและส่วนสนับสนุนพาณิชยกรรม” โดยสามารถก่อสรา้งอาคารประเภทโรงแรมไดโ้ดยมขีอ้จาํกดัความสงูของ
การก่อสรา้งอาคารไม่เกนิ 24 ชั �น และในการก่อสรา้งสิ�งปลกูสรา้งใหม่หรอืเพิ�มเตมิจะตอ้งดาํเนินการตามเงื�อนไขที�
กฎหมายกําหนดไวใ้นบรเิวณดงักล่าว อย่างไรกด็ ีเนื�องจากปัจจุบนัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการ ซึ�งได้รบัใบอนุญาตที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างแล้ว จึงไม่มีประเด็นเรื�อง
ขอ้จาํกดัในการก่อสรา้ง 
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ในส่วนของทางเขา้ออกและที�จอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นั �น ในการลงทุนของ
กองทรสัตน์ั �น ทางเขา้ออกและที�จอดรถจะไม่เป็นสว่นหนึ�งของทรพัยส์นิ ที�กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเนื�องจากโรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park ตั �งอยู่และเป็นสว่นหนึ�งในโครงการ Central Park Podomoro City ซึ�งทางเขา้ออก
และที�จอดรถดังกล่าวมีการถือครองโดยบริษัท PT Central Prima Kelola ซึ�งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Agung 
Podomoro Land Tbk. ที�ได้รบัมอบหมายใหบ้รหิารโครงการ Central Park Podomoro City และมกีารใชร้่วมกนั
ระหว่างทรพัย์สนิอื�นซึ�งตั �งอยู่ในโครงการ Central Park Podomoro City โดยมกีารทําสญัญาให้บรกิารพื�นที� ซึ�ง
สญัญาให้บรกิารพื�นที�ดงักล่าวนั �นไม่มกีําหนดระยะเวลาจนกว่าคู่สญัญาจะตกลงเลกิสญัญากนัและมขีอ้กําหนด
เกี�ยวกบัการจ่ายค่าบรกิารสาํหรบัสทิธใินการใชท้างดงักล่าวโดยในปัจจุบนัค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารอื�นรวมถงึการ
ใชท้างเขา้ออกนั �น อยู่ในอตัรา 5,000  รูเปียอนิโดนีเซยี/ตารางเมตร ต่อเดอืน (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) ซึ�งจะคํานวณ
โดยอา้งองิพื�นที�ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park (หมายเหตุ ประเทศอนิโดนีเซยีไม่มทีรพัยสทิธ ิเช่น 
ภาระจาํยอมดงัเช่นประเทศไทย) โดยบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ (บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia) ไดท้าํสญัญากบั
คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องซึ�งมีสิทธิในทางเข้าออกและที�จอดรถดังกล่าวนั �นโดยตรงเพื�อให้แน่ใจว่า บริษัทผู้ให้เช่า
ทรพัย์สนิ และลูกคา้ของโรงแรมจะสามารถใช้ที�ดนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกและที�จอดรถของโรงแรมได้โดยไม่
ตดิขดั  

นอกจากนี� ในปัจจุบนั โครงการ Central Park Podomoro City มทีี�จอดรถทั �งหมดประมาณ 6,000 คนัซึ�ง
สามารถรองรบัการใหบ้รกิารของลูกคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมได ้ถงึแมว้่ากองทรสัต์จะไม่ไดล้งทุนในส่วนของที�
จอดรถสาํหรบัลูกคา้ของโรงแรมกต็าม เนื�องจากปัจจุบนัพื�นที�จอดรถเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั PT Central Prima 
Kelola โดยลูกคา้หรอืผูเ้ขา้พกัของโรงแรมสามารถใชพ้ื�นที�จอดรถของโครงการ Central Park Podomoro City ได้
ภายใต้สญัญาใหบ้รกิารพื�นที�ดงักล่าวขา้งต้น  โดยสญัญาใหบ้รกิารพื�นที�ระบุชดัเจนว่าแขกของโรงแรม Pullman 
Jakarta Central Park สามารถใชพ้ื�นที�จอดรถได ้และบรษิทั PT Central Prima Kelola จะจดัการและดแูลคุณภาพ
ของพื�นที�และการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ของโรงแรม ทั �งนี� ทางโรงแรมไดร้บัสทิธใินการใชท้ี�จอดรถ 20 คนัแรกโดยไม่มี
ค่าใชจ้่าย และหากมกีารใชท้ี�จอดรถเกนิจาํนวนดงักล่าว ทางโรมแรมจะรบัผดิชอบค่าที�จอดรถของผูเ้ขา้พกัในอตัรา 
10,000 รูเปียอนิโดนีเซยี/คนั/วนั โดยผูเ้ขา้ใชบ้รกิารของโรงแรมจะไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการใชท้ี�จอดรถดงักล่าวใน
บางกรณี อาทเิช่น ในกรณีที�ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารมตีราประทบัของโรงแรมเพื�อยกเวน้การชําระค่าใชจ้่ายในการจอดรถ 
เป็นต้น  ซึ�งทําใหโ้รงแรมไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าจอดรถจากผูเ้ขา้ใชบ้รกิารของโรงแรมได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบันโยบาย
การบรหิารโรงแรม 

ในส่วนของกรรมสทิธิ �ในทรพัย์สนิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นั �น เป็นรูปแบบการถือ
ครองเป็นกรรมสทิธิ �ประเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซึ�งสทิธขิอง HMSRS ของโครงการ
ดงักล่าวนี�ตั �งอยู่บนที�ดินที�มี HGB Title (ซึ�งสทิธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนั �นมีกําหนดระยะเวลา) โดย
ระยะเวลาสาํหรบั HMSRS จะสอดคลอ้งกบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
กล่าวคอื จะครบกําหนดระยะเวลาในวนัที� 17 มนีาคม พ.ศ. ซึ�งไดร้บัการขยายระยะเวลาแลว้ถงึวนัที� 9 มถุินายน 
2580 ทั �งนี� สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีจะมกีาํหนดอายุเริ�มแรก (initial term) 30 ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะ
มสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปี และเมื�อครบกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
คาดว่า กองทรสัต ์ซึ�งเป็นผูถ้อืใบอนุญาตดงักล่าว จะมสีทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ไดอ้กีซึ�งคาดว่าระยะเวลา
สาํหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักําหนดอายุเริ�มแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) 
ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเช่นกนั 
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อย่างไรกด็ ีระยะเวลาดงักล่าวมไิดถู้กระบุชดัเจนไวใ้นกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี และยงัไม่เคยมี
กรณีตัวอย่างการต่ออายุดังกล่าวมาก่อน สําหรับการขยายและต่ออายุ HGB นั �น ในทางปฏิบัติโดยทั �วไป 
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจะพิจารณาการอนุมตัิการขยายระยะเวลาหรือต่ออายุ HGB ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อน
หมดอายุ อย่างไรกด็ ีที�ปรกึษากฏหมายทอ้งถิ�นเคยพบกรณีตวัอย่างในอดตีที�ไดร้บัการพจิารณาอนุญาตการขยาย
ระยะเวลา HGB ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปีก่อนหมดอายุ ทั �งนี� เจ้าหน้าที�จะพจิารณาอนุมตัิภายใต้เงื�อนไข
ตามที�กฎหมายกําหนด กล่าวคอื ในการขยายระยะเวลาหรอืต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขอนัไดแ้ก่ 
การใชท้ี�ดนิเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวตัถุประสงคท์ี�ไดร้บัสทิธ ิผูถ้อืครองหนังสอืแสดงสทิธไิดป้ฏบิตัิ
ตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืแสดงสทิธ ิคุณสมบตัขิองผูถ้อืครองหนงัสอืแสดงสทิธยิงัคงเป็นไปตามกฎหมาย
ในการถอืครองสทิธใิน HGB และการใชท้ี�ดนิถูกตอ้งตรงตามที�ผงัเมอืงกาํหนด 

ทั �งนี�  ในการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ผู้ยื�นคําร้องขอขยายหรือต่อใบอนุญาตจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที�รฐับาลอนิโดนีเซยีกาํหนด ซึ�งปัจจุบนัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของรฐั ฉบบัที� 13 ปี ค.ศ. 2010 ว่า
ด้วยการกําหนดประเภทและค่าธรรมเนียมที�เรยีกเกบ็โดยสํานักงานที�ดนิ (Government Regulation No. 13 of 
2010 on Types and Tariffs for the Applicable Non-Tax State Income at the National Land Office) โ ดย
ค่าธรรมเนียมจะคาํนวณตามสตูรดงันี� 

ค่าธรรมเนียม (Tariff) = (0.2 % x มลูค่าที�ดนิ1) + 100,000 รเูปียอนิโดนีเซยี 

อย่างไรกด็ ีสาํหรบัสถานะปัจจุบนัของสทิธ ิHGB ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นั �นบรษิทั 
PT Agung Podomoro Land Tbk. ในฐานะผูถ้อืครอง HMSRS ที�ตั �งอยูบ่นสทิธปิระเภท HGB ก่อนที�กองทรสัตจ์ะ
เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโรงแรม Pullman Jakarta Central ไดย้ื�นคาํขอต่อสาํนกังานที�ดนิ และไดร้บัอนุมตัใิหข้ยาย
ระยะเวลา HGB แลว้ในวนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อย่างไรกด็ ีภายหลงัจากที�ไดร้บัอนุมตักิารขยายระยะเวลา 
HGB แลว้ จะตอ้งมกีารดาํเนินการชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (Tariff) ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายในระยะเวลา
ที�กาํหนดจงึจะถอืว่ามกีารขยายระยะเวลาเสรจ็สมบรูณ์ ทั �งนี� หากมกีารดาํเนินการชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุ
(Tariff) ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ กาํหนดระยะเวลาของ HGB ที�ขยายออกไปจะเริ�มนบัตั �งแต่วนัที�มกีารชาํระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (Tariff) ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งโดยไม่คาํนึงถงึระยะเวลา HGB ที�เหลอือยู่ก่อนการขยาย
ระยะเวลา ซึ�งปัจจบุนัไดม้กีารชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวแลว้โดย HGB ไดร้บัการขยายระยะเวลาไปถงึวนัที� 9 
มถุินายน พ.ศ. 2580 
 
2) โรงแรม Capri by Fraser 
 
จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

 โรงแรม Capri by Fraser ตั �งอยู่บนพื�นที� 1 ไร่  27.25 ตารางวา (หรอื 1,709 ตารางเมตร) ประกอบดว้ย
หอ้งพกั จํานวน 175 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพกัแบบโรงแรมและแบบเซอรว์สิอพารท์เมนต์ โรงแรมไดถู้กอออกแบบใน
สไตลโ์มเดริน์ พรอ้มอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั และครวัในหอ้ง เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
ธุรกจิและลูกคา้ที�ต้องการพกัผ่อน รวมถงึนักท่องเที�ยวที�ต้องการบรกิารอนิเทอร์เน็ต และสถานที�ที�สะอาด โดยมี

1 “มลูคา่ที�ดนิ” ถูกกําหนดใหใ้ชร้าคาประเมนิที�ดนิซึ�งไดร้บัการประเมนิโดยกรมที�ดนิที�กําหนดใหใ้ชส้ําหรบัทอ้งที�ต่างๆ (Land Value Zone Map) 
แต่หากทอ้งที�ใดไมม่กีารกําหนดมลูค่าดงักล่าว กรมที�ดนิจะประเมนิราคาโดยสะทอ้นมลูคา่ปัจจบุนัของราคาประเมนิที�ดนิ หรอืเรยีกว่าเป็นราคา 
Sales Value of Taxable Object (NJOP) 
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ลกูคา้ทั �งแบบกลุ่ม Long Stay (ที�เขา้พกัระยะยาวตั �งแต่ 1 เดอืนขึ�นไป)  และกลุ่ม Short Stay (ที�เขา้พกัระยะสั �นซึ�ง
น้อยกว่า 1 เดอืน) ทาํใหโ้รงแรมนี�มรีายไดท้ี�มั �นคงจากลกูคา้กลุ่ม Long Stay และรายไดต่้อเนื�องที�สงูขึ�นจากลูกคา้
กลุ่ม Short Stay 

โรงแรมตั �งอยู่ในจุดศนูยก์ลางในฟู หมิ�ง หึ�ง ซึ�งเป็นย่านเมอืงใหม่ของ HCMC ทําใหก้ารเดนิทางไปยงัย่าน
ธุรกจิที�อยู่ใกล ้ๆ ท่าเรอืของ HCMC สาํนกังานของบรษิทันานาชาต ิหรอื หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีนนานาชาต ิรวม
ไปถงึ รา้นอาหารทอ้งถิ�นที�หลากหลายสามารถทาํไดโ้ดยง่าย 

โรงแรมตั �งอยู่ใกล้กับศูนย์ประชุมที�ใหญ่ที�สุดในเวียดนาม Saigon Exhibition and Convention Centre 
(SECC) ในระยะ 100 เมตร ซึ�ง SECC เป็นศูนย์ประชุมระดบัมาตรฐานสากลแห่งเดียวใน HCMC และมีงาน
ประชุมอย่างสมํ�าเสมอตลอดเป็นจาํนวน 76 งาน สาํหรบัปี 2560 และ 68 งานสาํหรบัปี 2561 ทาํใหโ้รงแรม Capri 
by Fraser และ IBIS Saigon South ที�อยู่ใกล้ๆ กนันั �นเป็นที�ดึงดูดของนักธุรกิจและผู้เขา้ร่วมการจดังานแสดง
สนิคา้ และการประชุมอย่างสมํ�าเสมอ โดยบรษิทัที�บรหิาร SECC ยงัมแีผนที�จะขยายศนูยป์ระชุมเพื�อใหร้องรบังาน
ประชุมไดม้ากขึ�นต่อไปในอนาคตอกีดว้ย  ทั �งนี� ไม่มโีรงแรมอื�น ๆ ที�ตั �งอยู่ใกล้กบัโรงแรม Capri by Fraser และ
บรหิารโรงแรมโดยผูบ้รหิารโรงแรมมาตรฐานสากล โดยโรงแรมอื�น ๆ ที�อยู่ใกลเ้คยีงเป็นโรงแรมที�บรหิารงานโดย
ผูบ้รหิารโรงแรมทอ้งถิ�น 

ข้อมูลทั �วไปเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม Capri by Fraser 

รายละเอียด  
ลกัษณะของทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน 
ประเภทการลงทุนในที�ดิน สทิธกิารเช่าช่วง (โดยเป็นการเช่าช่วงจาก Phu My Hung Development Limited Liability 

Company ซี�งระยะเวลาการเช่าจะสิ�นสุดในวนัที�19 พฤษภาคม พ.ศ. 2586) 
ประเภทการลงทุนในอาคารและ
สงัหาริมทรพัย ์

กรรมสทิธิ � อย่างไรก็ด ีเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงที�ดนิและไม่มกีารต่ออายุสัญญา 
กรรมสิทธิ �ในอาคารจะกลบัไปเป็นของผู้ให้เช่าช่วง ได้แก่ Phu My Hung Development 
Limited Liability Company  

เจ้าของสิทธิการเช่าช่วง บรษิทั Luxel APT Company Limited 
เจ้าของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์ บรษิทั Luxel APT Company Limited 
ผูบ้ริหารโรงแรม Frasers Hospitality 
ที�ตั �ง เลขที� 2 ถนน C แขวง Tan Phu Ward เขต 7 Lot A, New Urban South City HCMC 

ประเทศเวยีดนาม 
การเข้าออกทรพัยสิ์น โรงแรมเชื�อมต่อกบัถนน C ซึ�งเป็นถนนสาธารณะที�มคีวามกวา้ง 16 เมตร และมคีวามกวา้ง

ของพื�นผวิถนน 10 เมตร 
รายละเอียดของที�ดิน หนงัสอืรบัรองการใชท้ี�ดนิ หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ �ในบา้น และทรพัยส์นิอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบั

ที�ดนิ (สาํหรบัที�ดนิ) เลขที� BD866719 ลงวนัที� 15 กุมภาพนัธ ์2554 และแกไ้ขลงวนัที� 07 
ตุลาคม 2554 โดยคณะกรรมการของ HCMC 
หนงัสอืรบัรองการใชท้ี�ดนิ หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ �ในบา้น และทรพัยส์นิอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบั
ที�ดนิ (สาํหรบัอาคาร) เลขที� CA209609 ลงวนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 และแกไ้ข ลง
วนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการของคณะกรรมการของ HCMC โดย
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม ของ HCMC  

พื�นที�ดิน 1,709 ตารางเมตร 
ลกัษณะอาคาร อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกเสรมิ รวมถึง ร้านอาหาร ห้อง

ประชุม สถานออกกาํลงักาย และรา้นสะดวกซื�อ  
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รายละเอียด  
ปีที�เริ�มดาํเนินการ 12 มนีาคม พ.ศ. 2556 
ภาระผกูพนับนที�ดิน  - ไมม่ ี- 
รายละเอียดทั �วไปของโครงการ โรงแรมสี�ดาวตั �งอยู่ใน HCMC พรอ้มหอ้งพกั 175 หอ้ง  
สิ�งอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ห้องครวัที�มอุีปกรณ์ครบครนั โทรทศัน์ LCD เครื�องปรบัอากาศ ตู้นิรภยัในห้อง ฝักบวั

อาบนํ�าแบบยนื ไดรเ์ป่าผม เตารดี โต๊ะรองรดี และ wifi ฟร ี
บริการและสิ�งอาํนวยความสะดวก
อื�นๆ 

สถานออกกําลงักาย ซาวน่า และห้องลอคเกอร์ แผนกต้อนรบั ศูนย์ธุรกิจ  Wifi เลานจ์ 
พร้อมจุดทํางาน ที�จอดรถ บริการรถรบัส่งสนามบิน บริการซกัรีด และมพีื�นที�เช่าเพื�อ
ประกอบธุรกจิรา้นคา้จาํนวน 4 ยนูิต 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลฟิท ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์การระบายสิ�งปฏกิลู และ
การระบายนํ�า 

ราคาประเมินทรพัยสิ์น ราคาประเมนิเท่ากบั 23.40 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเมนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ.
2561 ประเมนิโดย บรษิทั ซาวลิส์ (ประเทศไทย) จํากดั (โดยบรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี� 
คอนซลัแทนท ์จาํกดั) 

 

แผนที�ที�ตั �งโครงการ   
 

โรงแรม Capri by Fraser 
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แผนที�แสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานที�สาํคญัโดยรอบ 

 
 
รายละเอียดของห้องพกั 

โรงแรม Capri by Fraser มจีาํนวนหอ้งพกัทั �งสิ�น 175 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี� 
รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง พื�นที�เฉลี�ยต่อห้อง (ตารางเมตร) 
Studio Deluxe 92 26 
One Bedroom Superior 27 43 
One Bedroom Deluxe 51 53 
Two Bedroom Executive 5 69 
รวม 175 6,601 

 

กลุ่มลูกค้า 

สาํหรบัช่วงระยะเวลา 12 เดอืน สิ�นสดุ ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มลกูคา้ของโรงแรม Capri by 
Fraser สามารถจาํแนกตามถิ�นฐานของลกูคา้ไดด้งันี� 
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ถิ�นฐานของลกูค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทั �งหมดที�มีการเข้าพกั 
1. เกาหลใีต้ 39.10% 
2. เอเชยี (ยกเวน้ประเทศเกาหลใีต ้ญี�ปุ่ น และไตห้วนั) 19.60% 
3. ญี�ปุ่ น 17.90% 
4. ไตห้วนั 9.90% 
5. อเมรกิา 2.90% 
6. ออสเตรเลยี 2.30% 
7. ยุโรป 1.10% 
8. อื�น ๆ 7.20% 

สาํหรบัช่วงระยะเวลา  12 เดอืน สิ�นสดุ ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มลกูคา้ของโรงแรม Capri by 
Fraser สามารถจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัและระยะเวลาการเขา้พกัไดด้งันี� 

วตัถปุระสงคข์องการเข้าพกั ร้อยละของจาํนวนห้องทั �งหมดที�มีการเข้าพกั 
1. ลกูคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) 98.00% 
2. ลกูคา้กลุ่มนกัท่องเที�ยว (Leisure) 2.00% 

 
ระยะเวลาการเข้าพกั ร้อยละของจาํนวนห้องทั �งหมดที�มีการเข้าพกั 

1. ระยะยาว 57.8% 
2. ระยะสั �น 42.2% 

รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม Capri by Fraser บรหิารโดยบรษิทั Frasers Hospitality Pte Ltd ซึ�งเป็นบรษิทัที�ดาํเนินการบรหิาร
จดัการโรงแรมในกลุ่ม Frasers ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมอีายุสญัญา 10 ปี ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถงึปี พ.ศ.
2566 ซึ�งปัจจุบันผู้เช่าหลักของโรงแรม Capri by Fraser ได้แก่ Strategic Hospitality Services Co., Ltd. เป็น
คู่สญัญาในสญัญาบรหิารโรงแรมดงักล่าวตามผลของสญัญาโอนสทิธแิละหน้าที� (Deed of Novation) ลงวนัที� 22 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึ�งทาํขึ�นระหว่าง (ก) บรษิทั Luxel APT Company Limited (ข) บรษิทั Strategic Hospitality 
Services Co., Ltd. และ (ค) บรษิทั Frasers Hospitality Pte Ltd 

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในปัจจุบัน บริเวณที�ทรัพย์สิน ตั �งอยู่นั �นอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการพัฒนาตามกฎหมายชื�อ  Law 
No.63/2006/QH11 on Real Estate Business ซึ�งกําหนดเงื�อนไขการดําเนินการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารของ
ประเทศเวยีดนาม โดยการก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืแกไ้ขอาคารตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานสว่นทอ้งถิ�น 

นอกจากนี� ที�ดนิที�เป็นที�ตั �งของโรงแรม Capri by Fraser อยู่ภายใตส้ญัญาเช่าช่วงที�ดนิระหว่างบรษิทั Phu 
My Hung Development Limited Liability Company (ผู้ ให้ เช่ าช่ วงที�ดิน ) และบริษัท  Luxel APT Company 
Limited (ผูเ้ช่าช่วงที�ดนิ) บนที�ดนิที�ตั �งอยู่เลขที� 02 ถนน C บลอ็ก A ไซง่อนใต ้ต๋านฝ ูวารด์ ดสิทรคิ 7 โดยสญัญา
เช่าสิ�นสดุวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2586 และการต่ออายุสญัญาตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ชา่ช่วง ทั �งนี� เมื�อ
สิ�นสดุระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว หากเป็นการต่ออายุสญัญา จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าช่วง 
หรอืผูเ้ช่าช่วงอาจดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ�งสทิธกิารเช่าในที�ดนิโดยตรงจากรฐับาล  
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ในส่วนของอาคารสิ�งปลูกสรา้งนั �น บรษิทั Luxel APT Company Limited เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ �ในอาคาร
สิ�งปลกูสรา้ง  

 
3)  โรงแรม IBIS Saigon South 

 
จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

โรงแรม IBIS Saigon South ตั �งอยู่บนพื�นที� 234 ตารางวา (หรอื 936 ตารางเมตร) ประกอบดว้ยหอ้งที�เปิด
ดาํเนินการแลว้ 140 หอ้ง โดยโรงแรม IBIS Saigon South เป็นโรงแรมที�ตั �งอยู่ตดิกบัโรงแรม Capri by Fraser ซึ�ง
โรงแรม บรหิารงานโดยกลุ่ม Accor โดยโรงแรมแห่งนี�ตั �งอยู่ตรงขา้ม Saigon Exhibition & Convention Center 
(SECC) และอยู่ห่างจากใจกลางเมอืงดว้ยการเดนิทางโดยรถยนตป์ระมาณ 30 นาท ีและเป็นโรงแรมในระดบัสากล
ราคาประหยดั จากโรงแรมโดยการเดนิสามารถไปยงั สาํนกังานของบรษิทันานาชาต ิโรงพยาบาล ศนูยก์ารแพทย ์
และหา้งสรรพสนิคา้  

โรงแรมยงัได้รบัประโยชน์จากลูกค้าธุรกิจ เพิ�มขึ�นในช่วงของการจดังานแสดงสนิค้า หรือการประชุมที�
สาํคญั รวมถงึ ผูท้ี�มาท่องเที�ยวเพื�อความบนัเทงิ การเดนิทางแบบกรุ๊ปทวัรจ์ากจนี ฮ่องกง เกาหล ีและยุโรป รวม
ไปถงึลูกเรอืจากยุโรปดว้ย โดยบรษิทัที�บรหิาร Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) ยงัมแีผนที�จะ
ขยายศนูยป์ระชุมเพื�อใหร้องรบังานประชุมไดม้ากขึ�นต่อไปในอนาคตอกีดว้ย 

ทั �งนี�  ไม่มีโรงแรมอื�นๆ ที�มีมาตรฐานในระดับสากล อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ Saigon Exhibition & 
Convention Center (SECC) ซึ�งตั �งอยู่ในเขต 7 ของเมอืงโฮจมินิห์ โดยโรงแรมอื�นๆ ที�อยู่ใกลเ้คยีง IBIS Saigon 
South เป็นโรงแรมที�บรหิารงานโดยผูบ้รหิารโรงแรมทอ้งถิ�น นอกจากโรงแรม Capri by Fraser อย่างไรกด็ ีทั �ง 2 
โรงแรม มีกลุ่มลูกค้าหลักที�ต่างกนั กล่าวคือ โรงแรม Capri by Fraser จะเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) 
ในขณะที�โรงแรม IBIS Saigon South จะเน้นกลุ่มลกูคา้นกัท่องเที�ยว (Leisure)  

ข้อมูลทั �วไปเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม IBIS Saigon South 

รายละเอียด  
ลกัษณะของทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

ประเภทการลงทุนในที�ดิน 
สิทธิการเช่าช่วง (โดยเป็นการเช่าช่วงจาก Phu My Hung Development Limited 
Liability Company ซี�งระยะเวลาการเช่าช่วงจะสิ�นสุดในวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2586) 

ประเภทการลงทุนในอาคารและ
สงัหาริมทรพัย ์

กรรมสทิธิ � อย่างไรกด็ ีเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงที�ดนิ และไมม่กีารต่ออายุสญัญา 
กรรมสทิธิ �ในอาคารจะกลบัไปเป็นของผูใ้หเ้ช่าช่วง ไดแ้ก่ Phu My Hung Development 
Limited Liability Company 

เจ้าของสิทธิการเช่าช่วง Viethan Hotel Corporation 
เจ้าของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์ Viethan Hotel Corporation  
ผูบ้ริหารโรงแรม Accor 

ที�ตั �ง เลขที� 77 ถนน Hong Van Thai, Tan Phu Ward เขต  7, Lot A New Urban South 
City, HCMC ประเทศเวยีดนาม 

การเข้าออกทรพัยสิ์น โรงแรมเชื�อมต่อกบัถนน Hong Van Thai ซึ�งเป็นถนนสาธารณะที�มคีวามกว้าง 20 
เมตร และมคีวามกวา้งของพื�นผวิถนน 12 เมตร 



36

2018ANNUAL

REPORT
รายงานประจำป

 
ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื�อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

33 

รายละเอียด  
รายละเอียดของที�ดิน - หนังสือรบัรองการใช้ที�ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ �ในบ้าน และทรัพย์สินอื�นๆที�

เกี�ยวขอ้งกบัที�ดนิ (สําหรบัอาคาร) เลขที� CA209336 ลงวนัที� 17 มถุินายน 2558 โดย
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม HCMC หนงัสอืรบัรองการใชท้ี�ดนิ  
- หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ �ในบา้น และทรพัยส์นิอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัที�ดนิ (สาํหรบัอาคาร) 
เลขที� BD866719 ลงวนัที� 15 กุมภาพนัธ ์2554 และสญัญาฉบบัแกไ้ขเพิ�มเตมิ ลงวนัที� 
7 พฤศจกิายน 2554 โดยคณะกรรมการของ Ho Chi Minh City People’s Committee 

พื�นที�ดิน 936 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร ประกอบไปด้วยอาคารหลกั 1 อาคาร พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกเสริม รวมถึง 
รา้นอาหาร หอ้งประชุม และพื�นที�ส่วนกลาง 

ปีที�เริ�มดาํเนินการ 21 มถุินายน พ.ศ. 2555 
ภาระผกูพนับนที�ดิน  -ไมม่-ี 
รายละเอียดทั �วไปของโครงการ โรงแรมสามดาวตั �งอยู่ใน HCMC พรอ้มหอ้งพกั 140 หอ้ง 1 
สิ�งอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ระบบปรบัอากาศ กล่องนิรภยั ระบบโทรศพัท์ Wifi เครื�องชงชา และกาแฟ 

บริการและสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ ที�จอดรถ สิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร สิ�งอํานวยความสะดวกทางกฬีา ศูนย์
ธุรกจิ ซาวน่า จากุซซี� และมพีื�นที�เช่าเพื�อประกอบธุรกจิรา้นอาหารจาํนวน 1 ยนูิต 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบระบายสิ�ง
ปฏกิลู และระบบระบายนํ�า  

ราคาประเมินทรพัยสิ์น ราคาประเมนิเท่ากบั 15.40 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเมนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 ประเมนิโดย บรษิัท ซาวลิส์ (ประเทศไทย) จํากดั (โดยบรษิัท เน็กซสั พรอพ
เพอตี� คอนซลัแทนท ์จาํกดั) 

หมายเหตุ: 1. ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัตม์แีผนการปรบัปรงุหอ้งพกัเพื�อใหบ้รกิารเพิ�มเตมิอกีจาํนวน 20 หอ้ง ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัภาวะตลาด การศกึษา
ลกัษณะของหอ้งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

แผนที�ที�ตั �งโครงการ   

โรงแรม IBIS Saigon South 
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ถิ�นฐานของลกูค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทั �งหมดที�มีการเข้าพกั 
5. ยุโรป 6% 
6. อเมรกิา 2% 
7. อื�นๆ 2% 

สาํหรบัช่วงระยะเวลา �� เดอืนสิ�นสดุธนัวาคม ���� กลุ่มลกูคา้ของโรงแรม IBIS Saigon South สามารถ
จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัไดด้งันี� 

วตัถปุระสงคข์องการเข้าพกั ร้อยละของจาํนวนห้องทั �งหมดที�มีการเข้าพกั 
1. ลกูคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) 61% 
2. ลกูคา้กลุ่มนกัท่องเที�ยว (Leisure) 39% 

รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม IBIS Saigon South บริหารโดยบริษัท AAPC Thailand Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทที�ดําเนินการบรหิาร
จดัการโรงแรมในกลุ่ม Accor ตามสญัญาบริหารโรงแรม โดยมีอายุสญัญา 15 ปี นับแต่ปี 2555 ถึงปี 2570 ซึ�ง
ปัจจุบนัผูเ้ช่าหลกัของโรงแรม IBIS Saigon South ไดแ้ก่ Strategic Hospitality Services Co.,Ltd. เป็นคู่สญัญาใน
สญัญาบรหิารโรงแรมดงักล่าวตามผลของสญัญาโอนสทิธแิละหน้าที� (Deed of Novation) ลงวนัที� 22 ธนัวาคม 
2560 ซึ�งทําขึ�นระหว่าง (ก) Viethan Hotel Co.,Ltd. (ข) Strategic Hospitality Services Co.,Ltd. และ (ค) AAPC 
Thailand Ltd.  

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในปัจจุบัน บริเวณที�ทรัพย์สิน ตั �งอยู่นั �นอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการพัฒนาตามกฎหมายชื�อ  Law 
No.63/2006/QH11 on Real Estate Business ซึ�งกําหนดเงื�อนไขการดําเนินการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารของ
ประเทศเวยีดนาม โดยการก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืแกไ้ขอาคารตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานสว่นทอ้งถิ�น  

นอกจากนี� ที�ดนิของโครงการ IBIS Saigon South อยู่ภายใต้สญัญาเช่าช่วงที�ดนิ ระหว่าง Phu My Hung 
Development Limited Liability Company (ผูใ้หเ้ช่าช่วง) และ Viethan Hotel Corporation (ผูเ้ช่าช่วง) บนที�ดนิที�
ตั �งอยู่เลขที� 73 ถนนฮวง หวาน ไถ ส่วน A ไซ่ง่อนใต้ ต๋านฝ ูวารด์ ดสิทรคิ 7  โดยสญัญาเช่าช่วงสิ�นสุดวนัที� 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2586 ทั �งนี� เมื�อสิ�นสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว หากเป็นการต่ออายุสญัญา จะต้อง
ได้รบัความยนิยอมจากผู้ให้เช่าช่วง หรือผู้เช่าช่วงอาจดําเนินการให้ได้มาซึ�งสทิธกิารเช่าในที�ดินโดยตรงจาก
รฐับาล  

ในส่วนของอาคารสิ�งปลูกสรา้งนั �น บรษิทั Viethan Hotel Corporation เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ �ในอาคารและ
สิ�งปลกูสรา้ง 
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2.4.4 รายละเอียดการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

 Pullman Jakarta Central Park Capri By Fraser IBIS Saigon South 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) 
ประเภท กรรมสทิธิ � สทิธกิารเช่าประมาณ 25 ปี สทิธกิารเช่าประมาณ 25 ปี  
วนัที�ประเมนิมลูค่า 1 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2561 
มลูค่าทรพัยส์นิที�ประเมนิ 1,511,181,000,000 รเูปีย 23,400,000 ดอลลารส์หรฐั 15,400,000 ดอลลารส์หรฐั 
สมมติฐาน    
รายไดห้อ้งพกั ประมาณรอ้ยละ 61.16 ของรายได้

รวม 
ประมาณรอ้ยละ 90.0 ของรายได้
รวม 

ประมาณรอ้ยละ 84.0 ของรายได้
รวม 

อตัราราคาหอ้งพกัเฉลี�ย 1,640,000 รูเปีย ในปี 2562 60 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2562 48 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2562 
อตัราการเขา้พกัเฉลี�ย ประมาณรอ้ยละ 80 ในปี 2562  ประมาณรอ้ยละ 75.0 ในปี 2562  ประมาณรอ้ยละ 67.0 ในปี 2562 
รายไดค้่าอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประมาณรอ้ยละ 60 ของรายได้
หอ้งพกั  

ประมาณรอ้ยละ 8.0 ของรายได้
รวม  

ประมาณรอ้ยละ 12.5 ของรายได้
รวม 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน
โดยตรงอื�นๆ 

ประมาณรอ้ยละ 3.5 ของรายได้
หอ้งพกั  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายได้
รวม 

ประมาณรอ้ยละ 3.5 ของรายได้
รวม 

ค่าใชจ้่ายค่าหอ้งพกั ประมาณรอ้ยละ 15 ของรายได้
หอ้งพกั  

ประมาณรอ้ยละ 11.0 ของรายได้
หอ้งพกั 

ประมาณรอ้ยละ 15.0 ของรายได้
หอ้งพกั 

ค่าใชจ้่ายค่าอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประมาณรอ้ยละ 50 ของรายไดจ้าก
อาหารและเครื�องดื�ม  

ประมาณรอ้ยละ 65.0 ของรายได้
จากอาหารและเครื�องดื�ม  

ประมาณรอ้ยละ 60.0 ของรายได้
จากอาหารและเครื�องดื�ม  

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน
โดยตรงอื�นๆ 

ประมาณรอ้ยละ 60 ของรายไดจ้าก
การดาํเนินงานอื�นๆ   

ประมาณรอ้ยละ 50.0 ของรายได้
จากการดาํเนินงานอื�นๆ  

ประมาณรอ้ยละ 40.0 ของรายได้
จากการดาํเนินงานอื�นๆ  

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน
ที�ไมไ่ดถู้กจดัสรร(1) 

ประมาณรอ้ยละ 18.80 ของรายได้
รวม  

ประมาณรอ้ยละ 23.50 ของรายได้
รวม  

ประมาณรอ้ยละ 22.0 ของรายได้
รวม 

ค่าธรรมเนียมพื�นฐาน 
 

รอ้ยละ 1.75 ของรายไดร้วม  
 

รอ้ยละ �.� ของรายไดร้วม รอ้ยละ �.� ของรายไดร้วม 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 
(Incentive Fee) 

รอ้ยละ 7.0 ของกําไรจากการ
ดาํเนินงานรวม (GOP) 

รอ้ยละ 6.3 ของกําไรจากการ
ดาํเนินงานรวม (GOP) 

รอ้ยละ 8 ของกาํไรจากการ
ดาํเนินงานรวม (GOP) 

อตัราคดิลด 14.17% 10% 10% 
 
2.4.5  รายละเอียดการได้มาซึ�งทรพัยสิ์นหลกัในรอบบญัชีที�ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 
2.4.6  รายละเอียดการจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยสิ์นหลกัในรอบบญัชีที�ผ่านมา 

-ไม่ม-ี  
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2.5   การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์
การลงทุนครั �งแรกของกองทรสัต์ในทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นการลงทุนเพื�อสร้างผลตอบแทนที�มั �นคง

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละเพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรสัตแ์ละมมีลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัตท์ี�เตบิโตอย่างยั �งยนื ในขณะเดยีวกนักองทรสัตจ์ะทาํการรกัษาโครงสรา้งทุนที�เหมาะสม
ไว้ โดยกองทรสัต์มนีโยบายที�จะลงทุนแบบกระจายความเสี�ยงในอสงัหารมิทรพัยท์ี�ก่อให้เกดิรายได้ซึ�งตั �งอยู่ใน
ภูมภิาคอาเซยีน โดยประเทศที�จะใหค้วามสาํคญัในการลงทุนครั �งแรกจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ�าโขงและประเทศ
อนิโดนีเซยี ในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรม และ/หรอืเกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิประเภทโรงแรม ไม่ว่าทั �งหมดหรอื
บางส่วน รวมถึงทรพัย์สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์ตามที�กล่าวขา้งต้น ทั �งนี� การลงทุนผ่านบรษิัทผู้ใหเ้ช่า
ทรพัยส์นิจะเป็นการซื�อ เช่า เช่าช่วง และ/หรอืการรบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงในทรพัยส์นิโครงการฯ 
รวมถึงการแก้ไขปรบัปรุง การพฒันา และการโอนทรพัยส์นิอื�น ภายหลงัการลงทุนของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะ
จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดว้ยการใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกั และดําเนินการอื�นๆ ที�จําเป็นเพื�อ
ประโยชน์ของกองทรสัต ์เพื�อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
2.5.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ดงันี� 
 ผู้จดัการกองทรสัต์มนีโยบายที�จะแต่งตั �งบุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิัทในแต่ละบรษิัทลงทุนแต่ละ

บริษัท ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดย
เปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผล
ประกอบการของบรษิทัลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะวเิคราะหเ์พื�อ
หาสาเหตุรวมถงึปรบัปรุงและพฒันาแผนการดาํเนินงานเพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายที�คาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ กองทรสัตจ์ะปล่อยเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกีําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ � ปี กองทรสัต์จะไดร้บัค่าเช่าคงที�และค่าเช่า
แปรผนัจากผูเ้ช่าหลกั ซึ�งทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าเป็นอตัราค่าเช่าที�เหมาะสมแลว้ 

 สาํหรบัทรพัยส์นิในการลงทุนครั �งแรก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคุมผูเ้ช่าหลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาเช่าผ่านการเขา้ทาํสญัญาเช่าหลกั  

 ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ อาจส่งผลใหม้กีารเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนด
และเงื�อนไขของสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัย์สนิโครงการฯเพื�อใหท้รพัยส์นิโครงการฯ  ดู
ใหม่ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพื�อดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิาร
อย่างต่อเนื�อง 

 ในกรณีที�ผูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัตจ์ะดาํเนินการสรร
หาผู้เช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัิเบื�องต้นซึ�งพจิารณาจากประสบการณ์การทําธุรกิจ
โรงแรม ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชื�อถอื และประวตัทิางธุรกจิ เพื�อเขา้เจรจาและเสนอ
เงื�อนไขและรายละเอยีดในการเช่าทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  
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2.5.2 สญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผูเ้ช่าหลกั  

 

1.) ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย: โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
 

ผูใ้ห้เช่า PT SHR Hotel Indonesia (INDONESIA) ซึ�งเป็นบรษิทัที�กองทรสัตล์งทนุโดยการถอืหุน้ท ั �งหมด 

ผูเ้ช่า PT Central Persona Palace ซึ�งมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นที�เช่า (ก) อาคารรวมทั �งสิ�งปลูกสรา้งใด ๆ ซึ�งตั �งอยูใ่นโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

("อาคารโรงแรม") และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมที�เป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ ลฟิต ์ บนัไดเลื�อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสิ�ง

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารโรงแรม รวมทั �งสทิธใิดๆ ที�เกี�ยวกบัหรอื

เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยส์นิดงักลา่ว 

ทั �งนี� ทรพัยส์นิตาม (ก) - (ข) ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยส์นิที�เช่า” 

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา � ปี นบัจากวนัที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี� (“วนัที�สญัญาฉบบันี�มีผลใช้บงัคบั”) 

เงื�อนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมื�อสญัญาเช่า

ครบกาํหนด 

เมื�อสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าผูเ้ช่าจะเช่าทรพัยส์นิที�เช่าจากผูใ้หเ้ชา่ต่อไปอกีคราวละ 

3 ปี โดยอตัโนมตั ิ (automatic renewal) และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิ�นสุดลงเมื�อผูใ้หเ้ช่า

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิที�เช่า ทั �งนี� วธิกีารคาํนวณค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั

จะเป็นไปตามวธิทีี�กาํหนดไวใ้นสญัญา 

วิธีการต่ออายุสญัญาเช่า

เมื�อสญัญาเช่าครบกาํหนด 

เมื�อมกีารตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป 

1. คู่สญัญาตกลงใหเ้งื�อนไขเกี�ยวกบัการเช่า รวมทั �งเงื�อนไขในการต่ออายุสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุ

เหมอืนกนักบัที�กําหนดไวใ้นสญัญาเชา่ฉบบัแรก  

2. ในกรณีที�ทรพัย์สินที�เช่าตั �งอยู่บนที�ดินอันมีสิทธิการเช่า คู่สญัญาตกลงว่าขอ้ตกลงในการต่อ

สญัญาเชา่จะมผีลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลาที�สญัญาเช่าที�ดนิที�โรงแรมตั �งอยู ่

3. นอกจากกรณีที�ระบไุวใ้นขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ขา้งตน้ หากผูใ้หเ้ชา่ไมป่ระสงคท์ี�จะใหก้ารเช่าดําเนิน

ต่อไป ใหผู้ใ้หเ้ช่าแจ้งใหผู้เ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า � 

เดือน ก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที�ได้ต่อ

ออกไป 

ในกรณีที�มกีารต่ออายุสญัญาตามสญัญา แต่ผูเ้ชา่มขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอืพ้นวสิยัด้วยเหตุขาด

คณุสมบตัติามที�กําหนดไว ้ซึ�งเป็นเหตุในการเลกิสญัญาของสญัญาฉบบันี� และ/หรอื เหตอุื�นใดที�มไิด้

เกดิจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เช่า อันทําให้ผู้เช่าไม่สามารถเช่า

ทรพัยส์นิที�เช่า เพื�อประกอบธรุกจิโรงแรมต่อไปได้ ใหถ้อืว่าผู้เช่าไม่มหีน้าที�ที�จะเช่าทรพัยส์นิที�เช่า

ตอ่ไป 

อยา่งไรกด็ ีในกรณีที�มกีารต่ออายสุญัญาตามที�ระบุไว้ในขอ้ 1 แต่ผูเ้ช่ามขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอื

พ้นวสิยั แต่ผูเ้ช่ายงัคงสามารถเช่าทรพัย์สนิที�เช่า เพื�อประกอบธุรกจิโรงแรมได้ชั �วคราว ผูเ้ช่าและ

ผูใ้หเ้ชา่จะร่วมกนัหาผูเ้ช่ารายอื�นมาเช่าทรพัยส์นิที�เช่า เพื�อประกอบธุรกจิโรงแรมแทนผู้เช่าต่อไป 

ทั �งนี� ผูเ้ชา่ตกลงที�จะเช่าทรพัย์สนิที�เช่าเพื�อประกอบธุรกจิโรงแรม ต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผู้เช่า

รายอื�นมาเช่าทรพัยส์นิที�เชา่ต่อไปได ้โดยที�ผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ช่าจะร่วมกนักาํหนดเงื�อนไขของการเช่าที�

ต่อออกไป แต่ทั �งนี� ระยะเวลาการเช่าที�ต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วนั นับจากวนัที�ครบ

กําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผู้เช่าไม่มีหน้าที�ที�จะเช่าทรัพย์สินที�เช่าต่อไปในระหว่าง

ระยะเวลาดงักล่าว 

การชาํระค่าเช่า 1. เวน้แต่กรณีที�มกีารเลื�อนการชาํระค่าเชา่และการยกเวน้ค่าเชา่ อนัเนื�องมาจากเหตุสุดวสิยัตามที�

กําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี�ตามลําดบั ผูเ้ช่าตกลงชําระค่าเช่าใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าตามขอ้กําหนดและ

เงื�อนไขของสญัญาฉบบันี� โดยค่าเชา่ภายใต้สญัญาฉบบันี�ประกอบด้วย ค่าเช่า � ส่วน  ไดแ้ก่ 
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(�) ค่าเช่าคงที� ซึ�งแบ่งเป็นค่าเช่าพื�นฐานและค่าเช่าพื�นฐานส่วนเพิ�ม (หากม)ี โดยการชําระค่า

เชา่พื�นฐานจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน ในขณะที�คา่เช่าพื�นฐานส่วนเพิ�ม (หากม)ี จะถูกแบ่งจ่าย

เป็นรายปี และ (�) ค่าเช่าแปรผนั โดยการชําระค่าเช่าแปรผนัจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส 

โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงในระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการ

คาํนวณ ซึ�งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

1.1  คา่เช่าคงที� (Fixed Rental) 

คา่เช่าคงที�ตอ่ปี = (คา่เช่าพื�นฐานที�กําหนดไวเ้ป็นจํานวนที�แน่นอนต่อปี หรอืค่าเชา่คงที�ต่อ

ปีในรอบปีการดําเนินงานกอ่นหน้า แลว้แต่จํานวนใดสูงกว่า) + ค่าเชา่พื�นฐานส่วนเพิ�มต่อ

ปี (หากม)ี 

โดยที� 

ค่าเช่าพื�นฐานที�กาํหนดไวเ้ป็นจํานวนที�แน่นอน คอื จํานวนที�ระบใุนหวัขอ้ "จํานวนคา่เช่า

พื�นฐาน" ดา้นล่าง 

คา่เช่าพื�นฐานสว่นเพิ�มต่อปี = (ก x ข) - ค 

โดยที�  

ก = อตัรารอ้ยละ 67.00 

ข = รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากบักําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) ของทรพัยส์นิโครงการฯ หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 

ที�ยงัไม่ได้ถูกรวมอยูใ่นการคํานวณกาํไรจากการดําเนนิงานรวม (GOP) ไดแ้ก ่

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารโรงแรม ซึ�งจ่ายให้กบัผู้บริหารโรงแรม (ค่าธรรมเนียม

พื�นฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษ) 

(ข) คา่เชา่ที�ดนิและอาคาร 

(ค) เบี�ยประกนัภยั 

(ง) ภาษทีรพัยส์นิ 

(จ) คา่ใชจ้า่ยในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance Expense) 

(ฉ) ค่าใช้จ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ (Used FF&E Reserve) ที�

รบัผดิชอบโดยผูเ้ช่า (ถา้ม)ี 

(ช) คา่ใชจ้า่ยในการดําเนินการของผูเ้ชา่ 

(ซ) ค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ยงัไม่ได้ถูกรวมอยูใ่นการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) 

ค = คา่เชา่พื�นฐานที�กําหนดไวเ้ป็นจํานวนที�แน่นอน (ตามที�ระบุในหวัขอ้ "จํานวนค่าเช่า

พื�นฐาน" ด้านล่าง) หรอืค่าเช่าคงที�ต่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แลว้แต่

จํานวนใดสูงกว่า 

ทั �งนี� ในกรณีที�การคํานวณคา่เชา่พื�นฐานส่วนเพิ�มต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้่า

เชา่พื�นฐานสว่นเพิ�มต่อปีมมีูลค่าน้อยกว่าศนูย ์ผูเ้ชา่จะไม่นําผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการคํานวน

คา่เชา่พื�นฐานสว่นเพิ�มในปีนั �น  

1.2  คา่เช่าแปรผนั (Variable Rental) 

คา่เช่าแปรผนั = ง – จ – ฉ  

โดยที� 

ง = รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI) (ตามรายละเอยีดขา้งตน้) 

จ = คา่เชา่คงที�ในรอบไตรมาสที�เกี�ยวขอ้ง 

ฉ = รายได้ค่าเช่าคา้งชําระจากการเลื�อนการชําระออกไป เนื�องจากเหตุสุดวสิยั (หากม)ี 

ตามที�กําหนดไว้ในหวัขอ้ “การชําระค่าเช่าที�มีการเลื�อนการชําระออกไป เนื�องจากเหตุ

สดุวสิยั” 

ทั �งนี� หากผลการคํานวณค่าเชา่แปรผนัตามสูตรการคํานวนขา้งต้นมีผลลพัท์ตํ�ากว่าศูนย ์

ใหค้า่เช่าแปรผนัมผีลเทา่กบัศูนย ์  
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2. ผูเ้ช่าจะต้องชําระค่าเช่าคงที�ในส่วนค่าเช่าพื�นฐานในแต่ละเดอืนตามจํานวนที�ไดร้ะบุไวข้า้งต้น
ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิ�นเดอืนและ/หรอื ค่าเช่าพื�นฐานส่วนเพิ�มต่อปี (หากม)ี ภายใน 45 วนั 
นบัจากวนัสิ�นปี และค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจํานวนที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ภายใน 45 วนั 
นับจากวนัสิ�นไตรมาส โดยอ้างอิงจากขอ้มูลทางการเงนิที�ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงนิที�
จดัทําโดยผูเ้ช่า (Management Account) ดงันั �น ในกรณีที�ผูเ้ช่าไม่มคีวามสามารถในการชําระ
ค่าเช่าดงักล่าวไดเ้ต็มจาํนวน ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนที�ผูใ้หเ้ช่าไม่ได้รบัชําระเป็นค่าเช่าคา้ง
ชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผู้เช่าชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่ผูใ้ห้เช่าภายใน �� 
วนั นบัจากวนัที�ถงึกาํหนดชาํระ  

3. การคา้งชําระค่าเช่าดงักล่าว ผูเ้ช่าจะคา้งชําระไดเ้พยีงปีละ � ครั �ง เท่านั �น หากมากกว่า � ครั �ง 
ผูเ้ช่าจะต้องชาํระดอกเบี�ยจากการผดินดัในอตัรารอ้ยละ �� ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงนิที�
คา้งชาํระและจาํนวนวนันบัตั �งแต่วนัที�ถงึกาํหนดชาํระจนถงึวนัที�ชาํระเสรจ็สิ�น 

4. ค่าเช่าคงที� และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั อาจมกีารเปลี�ยนแปลงเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ
กฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึในกรณทีี�สดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงที�และค่า
เช่าผนัแปรไมเ่ป็นไปตามทกีาํหนดในกฎหมายหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้ง กองทรสัต์และผูเ้ช่า ตกลง
จะร่วมกนัแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการชําระค่าเช่าคงที� และหรอืค่าเช่า
แปรผนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

จาํนวนค่าเช่าพื�นฐาน 6,605,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถิ�นของประเทศนั �น ทั �งนี� ตาม
อตัราแลกเปลี�ยนที�ไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่าเช่า
พื�นฐานในการต่ออายุ
สญัญาเช่า 

ค่าเช่าพื�นฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านั �น จะเท่ากบัค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

การเลื�อนการชาํระค่าเช่า
อนัเนื�องมาจากเหตสุดุวิสยั 

ในกรณทีี�เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี� ในระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่า
เลื�อนชําระค่าเช่าในเดอืนที�เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนั �นใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยไม่ถือเป็น
เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า ทั �งนี� ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงที�จะร่วมกนักาํหนดระยะเวลาที�ไดร้บั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
1. กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัที�มผีลกระทบต่อทรพัย์สนิที�เช่าโดยตรงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานที�ตั �ง

ของทรพัย์สนิที�เช่า เช่น อคัคภียั นํ�าท่วม แผ่นดนิไหว ซึ�งส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม
อย่างมนียัสาํคญัและทาํให ้ RevPar เฉลี�ยต่อเดอืนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํ�ากว่า
รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี�ยต่อเดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซึ�งเป็นช่วงปกตทิี�ไม่มี
เหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัยส์นิที�เชา่) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 20 แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 50 

2. กรณเีกดิเหตุสุดวสิยัซึ�งส่งผลต่อการดาํเนินกจิการโรงแรม อย่างมนียัสาํคญัและทาํให ้
(ก) RevPar ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงตํ�ากว่า RevPar ต่อเดอืน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซึ�งเป็นช่วงปกตทิี�ไม่มเีหตุการณ์อนัส่งผล
กระทบต่อทรพัยส์นิที�เช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 20 แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 50 และ 

(ข) RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัที�มมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม
ลดลงตํ�ากว่า RevPar ต่อเดอืนสาํหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่ม
ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซึ�งเป็นช่วงปกตทิี�ไม่มเีหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที�
เช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 15  

ทั �งนี� ในกรณทีี�ทรพัยส์นิที�เช่าไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า
ดว้ยเช่นกนั ใหนํ้า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่ม
การแข่งขนัที�มมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 
เทยีบกบั RevPar ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซึ�งเป็นปีที�ทรพัย์สนิที�
เช่าไม่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซ่อมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพื�อ
ประโยชน์ในการพจิารณาตามกรณีต่างๆ ขา้งต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีที�ทรพัย์สนิที�เช่าไดร้บั
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในปีที� 2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 
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RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัที�มมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่
กรณ)ี ของปีที� 1 มาเป็นตวัเทยีบ 
นอกจากนี� ผูเ้ช่าจะต้องใชค้วามพยายามอย่างถงึที�สุดดว้ยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน
ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที�มมีาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพื�อประโยชน์ในการ
พจิารณาว่าได้มเีหตุสุดวสิยัเกดิขึ�นหรอืไม่ โดยในกรณีที�ไม่สามารถหาค่า RevPar ต่อเดอืนของ
โรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัที�มมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมที�สามารถนํามาใชใ้นการอ้างองิ
ได ้ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มลูที�เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรอือตัราส่วนอื�น
ใดที�สามารถหาไดจ้ากธุรกจิโรงแรมทั �วไปมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาแทน อนึ�ง หากคู่สญัญา
ไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พจิารณาจากรายได้ค่า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมเป็นหลกั และใน
กรณทีี�ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่ากําหนดโรงแรมหรอืรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัที�มมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม 
มากกว่า 1 แห่งใหค้ํานวณรายได้เฉลี�ยต่อหอ้งของโรงแรมหรอืรสีอร์ตดงักล่าว โดยอาศยัค่าเฉลี�ย 
(Simple Average) ของรายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุ่มดงักล่าว 
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนั (Competitive Set) หมายถึง กลุ่มของโรงแรม และ/หรอื    
รสีอร์ต (ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง) ซึ�งจะถูกกําหนดโดยคู่สญัญาเป็นครั �งคราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม 
และ/หรอื รสีอรต์ที�มมีาตรฐาน หรอืระดบัที�ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัต์มากที�สุด 
โดยจะพจิารณาทั �งในดา้นที�ตั �ง กลุ่มลกูคา้ ระดบั และขนาดของโรงแรม 

การชาํระค่าเช่าที�มีการ
เลื�อนการชาํระออกไป 
เนื�องจากเหตสุดุวิสยั 

ในกรณทีี�มกีารเลื�อนการชาํระค่าเช่าออกไปอนัเนื�องจากเหตุสุดวสิยั ซึ�งเกดิขึ�นในระหว่างไตรมาสใด 
ใหผู้เ้ช่าชาํระเงนิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าตามลาํดบัการชาํระหนี�ดงัต่อไปนี� 
1. ค่าเช่าคงที�ในเดอืนที�ไมไ่ดเ้กดิเหตุสุดวสิยัในรอบไตรมาสนั �นๆ 
2. ค่าเช่าแปรผนัในเดอืนที�ไมไ่ดเ้กดิเหตุสุดวสิยัในรอบไตรมาสนั �นๆ (ถ้าม)ี 
3. ค่าเช่าคงที�ที�ไดม้กีารเลื�อนชาํระออกไป 
4. ค่าเช่าแปรผนัที�ไดม้กีารเลื�อนชาํระออกไป (ถา้ม)ี 

ในการชาํระหนี�ตามขา้งตน้ ผูเ้ช่าตกลงที�จะชาํระค่าเช่าที�คา้งชาํระ โดยแบ่งชาํระเป็นรายไตรมาส 
ไตรมาสละเท่ากนัตามระยะเวลาการเช่าจรงิ จนถงึวนัที�สิ�นสุดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี� 
(รวมถงึระยะเวลาเช่าที�ไดต่้อออกไปดว้ย) หรอืระยะเวลาใด ๆ ที�คู่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั อนึ�ง 
ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าไมต่อ้งชาํระดอกเบี�ยจากการผดินดัชาํระค่าเช่าในงวดใด ๆ หรอืค่าเสยีหายใด 
ๆ อนัเกดิจากการคา้งชาํระค่าเช่า หรอืการชาํระค่าเช่าล่าชา้ใด ๆ อนัเกดิขึ�นหรอืเป็นผลเกี�ยว
เนื�องมาจากการเลื�อนการชาํระค่าเช่าอนัเนื�องมาจากเหตุสุดวสิยัดงักล่าว 
เหตุสุดวิสัย คือ เหตุการณ์ที�มีความหมายตามที�ได้กําหนดไว้ในสัญญาซึ�งจะได้มีกล่าวถึง
รายละเอยีดของเหตุสุดวสิยัในลาํดบัถดัไป 

การยกเว้นค่าเช่าอนั
เนื�องมาจากเหตสุดุวิสยั 

ในกรณีที�เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี�ในระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมยกเวน้
ค่าเช่าในเดอืนที�เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนั �นใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าไมจ่าํตอ้งชาํระค่า
เช่าของระยะเวลาดงักล่าวนั �น ทั �งนี� ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงที�จะร่วมกนักําหนดระยะเวลาที�เกิดผล
กระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการคํานวณค่าเช่าในเดือนที�ไม่ได้เกดิ
เหตุการณ์ตามขอ้นี� ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณค่าเช่าตามที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี� 
1. กรณเีกดิเหตุสุดวสิยั (เหตุสุดวสิยั คอื เหตุการณ์ที�มคีวามหมายตามที�ได้กาํหนดไวใ้นสญัญาซึ�ง

จะได้มกีล่าวถึงรายละเอียดของเหตุสุดวสิยัในลําดบัถัดไป) ที�มผีลกระทบต่อทรพัย์สนิที�เช่า
โดยตรง หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานที�ตั �งของทรพัยส์นิที�เช่า ซึ�งส่งผลต่อการดําเนินกจิการ
โรงแรมอย่างมนีัยสําคญัและทําให ้RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํ�า
กว่า RevPar ต่อเดือนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึ�งเป็นช่วงปกติที�ไม่มี
เหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัยส์นิที�เช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 50  

2. กรณเีกดิเหตุสุดวสิยัซึ�งส่งผลต่อการดาํเนินกจิการโรงแรม อย่างมนียัสาํคญัและทาํให้ 
(ก) RevPar ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงตํ�ากว่า RevPar ต่อเดอืน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซึ�งเป็นช่วงปกติที�ไม่มเีหตุการณ์อนัส่งผล
กระทบต่อทรพัยส์นิที�เช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 50 และ 
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(ข) RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัที�มมีาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม 

ลดลงตํ�ากว่า RevPar ต่อเดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่ม

ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซึ�งเป็นช่วงปกติที�ไม่มีเหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที�

เชา่) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 30 (ถา้ม)ี 

ทั �งนี�ในกรณีที�ทรพัยส์ินที�เช่าไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า

ดว้ยเชน่กนั ใหนํ้า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

การแขง่ขนัที�มมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 

เทยีบกบัค่าเฉลี�ยในชว่งระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซึ�งเป็นปีที�ทรพัยส์นิที�เชา่

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซอ่มแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพื�อ

ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่าง ๆ ขา้งต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีที�ทรพัย์สนิที�เช่าได้รบั

ผลกระทบจากเหตุสุดวิส ัยในปีที� 2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 

RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่มการแขง่ขนัที�มมีาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่

กรณ)ี ของปีที� 1 มาเป็นตวัเทยีบ) 

นอกจากนี� ผูเ้ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที�สุดด้วยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน

ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที�มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพื�อประโยชน์ในการ

พิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ�นหรือไม่ โดยในกรณีที�ไม่สามารถหา RevPar ต่อเดือนของ

โรงแรมและรสีอรต์กลุม่การแข่งขนัที�มมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมได้ หรอืไม่สามารถหา RevPar 

ตอ่เดอืนที�นํามาใชใ้นการอ้างองิได ้ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะตกลงรว่มกนัในการใชข้อ้มูลที�เป็นมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์ หรืออตัราส่วนใดที�สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั �วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาแทน อนึ�ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ใหพ้ิจารณาจาก RevPar ต่อเดอืนของ

โรงแรมเป็นหลกั และในกรณีที�ผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ช่ากําหนดโรงแรมหรอืรีสอร์ตในกลุ่มการแข่งขนัที�มี

มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมมากกว่า � แหง่ ใหค้าํนวณรายได้เฉลี�ยต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์

ตกลุ่มการแขง่ขนัที�มมีาตรฐานเดียวกนั โดยอาศยัค่าเฉลี�ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี�ยต่อ

หอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุ่มดงักล่าว 

หน้าที�ของผูใ้ห้เช่า  1. ผูใ้หเ้ชา่จะดําเนินการ มอบทรพัย์สนิที�เช่าในสภาพที�เป็นอยู ่ณ วนัเริ�มระยะเวลาการเช่า โดย

ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ร ับผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนที�เกี�ยวกับ

โครงสรา้ง หรอืสว่นประกอบที�สําคญัของอาคาร  

2. หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะใหม้ีการเบกิค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งต้นจากผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งแจ้งให้ผู้ให้

เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งล่วงหน้าตามสมควรเพื�อใหผู้้ให้เช่า

พจิารณาและอนุมตัิการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายได้ทนักําหนดชําระ โดยการอนุมตัคิ่าใช้จ่ายดงักล่าว

เป็นดุลพนิิจของผูใ้หเ้ช่าแต่เพยีงผูเ้ดียว ทั �งนี� ผูใ้หเ้ชา่จะไม่ปฏเิสธการอนุมตัคิ่าใชจ่้ายดงักล่าว

โดยไม่มเีหตุผลสมควร 

3. ผูใ้หเ้ชา่จะไม่กระทาํการใดๆ ใหเ้กดิการรอนสทิธหิรอืกระทําการใดๆ ที�มผีล หรอืจะสง่ผลทําให้

ผูเ้ชา่ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิที�เช่าได ้ไม่วา่ทั �งหมดหรอืบางสว่น 

หน้าที�ของผูเ้ช่า 1. ผูเ้ช่าจะตอ้งใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเยี�ยงผูป้ระกอบกจิการโรงแรมโดยทั �วไปใชใ้นการดูแล

ทรพัยส์นิที�เช่าใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดตีลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพื�อใหท้รพัยส์นิที�เช่าอยู่ในสภาพที�ดแีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที�ระบุไวใ้น

สญัญาฉบับนี� ผู้เช่าจะรบัผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซม (เวน้แต่ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการ

ลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรพัย์ อสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมใหญ่ ในสว่นที�เกี�ยวกบัโครงสร้าง หรอืส่วนประกอบที�สําคญัของอาคาร ซึ�งเป็นหน้าที�

ของผูใ้หเ้ช่า) หรอืการกระทาํใด ๆ ทั �งปวงบนทรพัยส์นิที�เช่าในกรณีที�จําเป็น เพื�อใหท้รพัย์สนิที�

เชา่สามารถใชป้ระกอบกจิการโรงแรมได ้โดยใชเ้งนิสํารองค่าเฟอรน์ิเจอร ์สว่นควบ และอุปกรณ์ 

ที�สะสมไว้ (ถ้ามี) หากเงนิสํารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ที�สะสมไว้ไม่เพียงพอ

สาํหรบัการลงทนุดงักล่าว   ผูเ้ชา่ตกลงที�จะรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายสว่นที�เหลอื    โดยใหค้า่ใชจ่้าย  
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(ถ้ามี) ดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณที�ผู้ให้เช่า

อนุมตัติามขอ้กําหนดในสญัญาฉบบันี� 

3. ผูเ้ชา่จะตอ้งไม่กระทําการ หรอืยนิยอมใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งกระทาํการใดๆ บนทรพัยส์นิที�เช่า 

ซึ�งเป็นการกระทําที�ผดิกฎหมาย หรอืการกระทําดงักล่าวอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้

รบัใบอนุญาตตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรอืมลีกัษณะเป็นที�น่ารงัเกยีจ หรอืกอ่ใหเ้กดิภยนัตราย 

ความเสยีหาย หรอืความเดอืนรอ้นรําคาญแก่บุคคลภายนอกและผูใ้หเ้ช่า และกรณีที�เกดิปัญหา 

หรือความเสยีหายดังกล่าว ผู้เช่ามีหน้าที�ที�จะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที�ในการแก้ไข

ปัญหา หรอืความเสยีหายดงักล่าว รวมถงึการทําความตกลงและเยยีวยาความเสยีหายที�เกดิข ึ�น

จากการกระทาํของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

4. ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ก่อหนี�หรอืภาระผูกพนัใด ๆ เวน้แต่เป็นการก่อหนี�หรอืภาระผูกพนัอนัเกดิขึ�น

ในทางการค้าปกตขิองผูเ้ช่า หรอืเนื�องจากหรอืเพื�อวตัถุประสงคข์องการเช่าที�ระบุไว้ในสญัญา

ฉบบันี�และธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ คา่ใช ้จา่ยที�เกดิขึ�นจากการดําเนินการของกจิการโรงแรม หรอื

การปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี�หรอืสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ผูเ้ช่าตกลงจะดํารงสดัส่วนของหนี�สนิ

ต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของผูเ้ช่าไว้ในอตัราไม่เกนิ � ต่อ � โดยคาํนวณเฉพาะการก่อ

หนี�ซึ�งเป็นการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ หรอืการออกตราสารหนี�โดยไม่รวมถงึการกู้ยมืเงนิ

จากผูถ้อืหุน้ 

5. ผูเ้ช่าตกลงจะจดัใหม้แีละจะดํารงไวซ้ึ�งใบอนุญาตต่าง ๆ ที�สําคญัต่อการประกอบกจิการโรงแรม

ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี� 

6. ผูเ้ชา่จะไม่กอ่ใหเ้กดิภาระผูกพนัใด ๆ เหนือทรพัยส์นิที�เช่า 

7. ผู้เช่าจะต้องรบัผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อันเป็นการป้องกนัให้ผู้ให้เช่าปลอดจากการ

เรยีกร้องใด ๆ ที�เกดิขึ�นจากการใชท้รพัยส์นิที�เช่า เพื�อการประกอบธุรกจิของผู้เช่า และ/หรอื 

การละเลยไม่ปฏบิตัิตามหน้าที�หรือภาระผูกพนัในส่วนของผูเ้ช่าตามที�ระบุในสญัญานี� รวมถึง

การกระทําของตวัแทน และ/หรอื บรวิารของผูเ้ชา่ ในกรณีที�ผูใ้หเ้ชา่ถูกฟ้องรอ้ง ถกูเรยีกร้องให้

รบัผดิ หรอืถูกดําเนินคด ีเนื�องจากเหตุดงักล่าว ผูเ้ช่าจะปลดเปลื�องความรบัผดิให้แก่ผูใ้ห้เช่า

โดยทนัท ีโดยคา่ใชจ่้ายของผูเ้ช่าแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

8. การกระทําที�สําคญับางประการ เช่น การขายหรอืโอนกจิการของผู้เชา่ทั �งหมด หรอืบางส่วนที�

สําคญัให้แก่บุคคลอื�น การก่อหลกัประกนัในทรพัยส์นิของผูเ้ช่า ซึ�งรวมถงึทรพัย์สนิที�ใช้ในการ

ประกอบธุรกจิโรงแรม การใหเ้ช่าทรพัย์สนิที�เช่า ซึ�งคดิเป็นพื�นที�เกนิกว่าร้อยละ 50 ของพื�นที�

เช่าทั �งหมดของทรพัย์สนิที�เช่าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ�งเพียงคนเดียว เป็นต้น ผูเ้ช่าจะทําได้ก็

ต่อเมื�อ (ก) ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า หรอื (ข) เป็นกรณีที�ไดร้ะบุไว้

ในงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณคา่ใชจ่้ายที�เป็นทุน (Capital 

Expenditure Budget) ประจําปีของโรงแรม ที�ไดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หเ้ช่าแลว้ 

9. หน้าที�อื�น ๆ ที�ระบุภายใตส้ญัญาเช่า เช่น การจดัทําและนําส่งรายงานทางการเงนิ งบประมาณ

การดําเนนิการและงบประมาณคา่ใชจ้่ายฝ่ายทนุใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ขอ้ตกลงกระทาํการของผู้

เช่า 
 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ประกอบธุรกจิอื�นใดนอกเหนือจากธุรกจิโรงแรม และธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง โดยมี

วตัถุประสงค์สาํหรบัธุรกจิของกองทรสัต ์

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ใหเ้งนิกู ้หลกัประกนั หรอืความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (หรอืมสีถานะเป็นผูใ้หกู้้

โดยวธิกีารอื�นใด นอกเหนือจากเจ้าหนี�ทางการคา้) เพื�อประโยชน์ของบุคคลอื�น 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กูย้มืเงนิ นอกเหนือจากการกูย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้เพื�อการชาํระค่าเชา่ หรอืเพื�อ

สนบัสนุนการดําเนินงานที�จําเป็นของผูเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กระทาํการใดๆที�เป็นการแขง่ขนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

 

การประกนัภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเชา่ ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตกลงจะจดัใหม้กีารทาํประกนัภยั ดงัตอ่ไปนี� 

1.1 ผูใ้หเ้ชา่จะทําประกนัความเสี�ยงภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks Insurance) โดยผูเ้ช่า

จะเป็นผูช้าํระเบี�ยประกนัภยัทั �งหมดแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตลอดอายกุารเชา่  
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1.2 ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่ารบัทราบและตก
ลงว่า จํานวนเงนิเอาประกันภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัจะไม่ตํ�ากว่า
รายได้ที�คาดว่าจะไดร้บัจากทรพัย์สนิที�เช่า หกัออกดว้ยค่าใชจ้่ายดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้ง 
(GOP) เป็นระยะเวลา � ปี โดยไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบบันี�  และการ
ประกนัภยัดงักล่าว จะระบุใหผู้ใ้หเ้ช่าและผู้เช่าเป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมื�อไดร้บั
ค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยั ผู้ให้เช่าตกลงจะหกัค่าเช่าคงที�ที�ผูใ้หเ้ช่าควรจะ
ได้รบัตามสดัส่วนระยะเวลาที�บริษัทประกนัภยัได้ใช้เป็นฐานในการคํานวณจํานวนค่า
สนิไหมทดแทนที�ต้องชําระ และจะนําส่งค่าสนิไหมทดแทนส่วนที�เหลอืใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่
ชักช้า เมื�อผู้เช่าได้นําค่าสินไหมทดแทนที�ได้รบัดังกล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกจิสําหรบัระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และมคี่าสนิไหมทดแทนส่วนที�
คงเหลอื ผูเ้ช่าจะชําระคนืค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ให้เช่าในสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที�
ผูใ้หเ้ช่าควรจะไดร้บั ทั �งนี� ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญาฉบบันี� 

1.3 ประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพื�อคุ้มครอง
ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นต่อทรพัย์สินของ
บุคคลภายนอก 

ทั �งนี� ภายใต้จํานวนทุนประกนัภยั ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของกรมธรรม์ประกนัภยัที�ผู้ใหเ้ช่า
และผูเ้ช่าเห็นชอบร่วมกนัภายใต้สญัญาบรหิารโรงแรม โดยผู้เช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบชาํระค่า
เบี�ยประกนัภยัสาํหรบัการประกนัภยัดงักล่าวทั �งหมดแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

2. ผูเ้ช่าตกลงที�จะใชค้วามพยายามอย่างดทีี�สุดในการร่วมดําเนินการใด ๆ ที�จําเป็นเพื�อเรยีกรอ้ง
ใหบ้รษิทัประกนัภยัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนอนัพงึไดร้บัโดยเรว็ 

การโอนสิทธิการเช่า 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที�ภายใตส้ญัญาฉบบันี� ไม่ว่า
ทั �งหมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอื�นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เวน้แต่เป็นการโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที�ดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัในเครอืของผูเ้ช่า ซึ�ง
มคีุณสมบตัแิละมคีวามสามารถที�จะปฏบิตัหิน้าที�ตามสญัญาฉบบันี�ได ้ในกรณทีี�ผูใ้หเ้ช่ายนิยอม
ให้ผู้เช่าโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที�ภายใต้สญัญาฉบบันี�  ผู้เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้รบัโอน
ยนิยอมเขา้ผกูพนัตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�กําหนดในสญัญาฉบบันี� โดยระยะเวลาการเช่าที�โอนไป
ยงัผูร้บัโอนจะต้องมกีําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ช่าที�เหลอือยู่
ตามสญัญาฉบบันี� 
ทั �งนี� “บริษทัในเครือ” หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลใด ๆ ซึ�ง (ก) ควบคุมบุคคลหรอืนิตบิุคคล
นั �น ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอื (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรอืนิตบุิคคลนั �น ไม่ว่าโดยตรง
หรอืโดยอ้อม หรอื (ค) อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกันกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลนั �น ไม่ว่าโดยตรง
หรอืโดยออ้ม และ “ควบคมุ” หมายถงึ การมอีํานาจในการควบคุม กาํหนด หรอืชี�นําการบรหิาร
จดัการและนโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะ
กระทําโดยผ่านความเป็นเจา้ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเกนิกว่ารอ้ยละ 45 ของหุน้ที�ออก
และจาํหน่ายแลว้ทั �งหมดของบุคคลหรอืนิตบิุคคลนั �น ๆ โดยสญัญา หรอืโดยวธิกีารอื�นใด  

2. ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่าสามารถใหเ้ช่าช่วงพื�นที�ในทรพัย์สนิที�เช่าตามวตัถุประสงค์ของการเช่า
ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี� 

3. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี� ผู้ใหเ้ช่าไมส่ามารถโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที�ภายใต้สญัญาฉบบันี�
ไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูเ้ช่าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้เช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื�นใดอนัเกี�ยวกบัการเช่า
ทรพัย์สนิที�เช่าที�เกดิขึ�นตามสญัญาฉบบันี� (ถ้าม)ี สําหรบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี� และ
ระยะเวลาการเช่าที�ขยายออกไป 

2. ผูเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษทีรพัยส์นิและที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิที�เช่าตามกฎหมาย 
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เหตใุนการสิ�นสดุสญัญา สญัญาฉบบันี�อาจถูกบอกเลกิไดโ้ดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง หากเกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ�ง
ดงัต่อไปนี� 
1. เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า 

(ก) ในกรณีที�ผูเ้ช่าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงซึ�งเป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามที�ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี� หรอืผดิคํารบัรองซึ�งเป็นสาระสําคญัที�ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี� และผู้เช่าไม่
สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏบิตัิให้ถูกต้องตามสญัญา ภายใน �� วนั นับจากวนัที�
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานั �น หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ที�คู่สญัญาได้
ตกลงกนั เวน้แต่การผดิสญัญาหรอืคํารบัรองนั �นเกดิขึ�นจากเหตุสุดวสิยั    หรอืเหตุการณ์
ใด ๆ ที�อยู่นอกเหนือความควบคุมของผูเ้ช่า อนึ�ง ในกรณีที�ผู้เช่าผดินัดชําระค่าเช่าคงที� 
และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั จะถอืว่าเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาต่อเมื�อผูเ้ช่าคา้งชําระค่าเช่าเป็น
ระยะเวลาเกนิกว่า �� วนั นบัจากวนัครบกาํหนดชาํระค่าเช่า เวน้แต่การผดินดัชาํระค่าเช่า
ดงักล่าวจะเกดิจากเหตุการณ์ซึ�งไม่ถอืเป็นความผดิของผู้เช่า ซึ�งผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลง
ขยายระยะเวลาชาํระค่าเช่าออกไป 

(ข) เมื�อมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง การพกัใช้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต หนังสือรบัรอง 
หนังสอืยนิยอม สทิธปิระโยชน์ใด ๆ ที�ผูเ้ช่าไดร้ ับจากหน่วยงานของรฐั เจา้หน้าที� บุคคล
หรอืนิตบิุคคลใด ๆ ซึ�งผูเ้ช่าจาํเป็นตอ้งมไีว ้หรอืใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัของผูเ้ช่า และ
เหตุดงักล่าวเป็นเหตุที�ไมส่ามารถดําเนินการแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที�ผูใ้หเ้ช่า และผูเ้ช่า
จะไดต้กลงร่วมกนั ซึ�งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อการดาํเนินกจิการโรงแรม  

(ค) เมื�อผู้เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรอืคําสั �งของรฐั หรอืเพราะกรณีอื�นใด อนัมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสําคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี�ของ
ผู้เช่า หรอือํานาจในการดําเนินการหรอืประกอบธุรกจิของผู้เช่าต้องเปลี�ยนแปลง หรอื
สะดุดลง หรอืทรพัย์สนิหรอืรายไดข้องผูเ้ช่า ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ต้องถูกยดึ อายดั 
เวนคนื หรอืตกเป็นของรฐั ซึ�งผู้ให้เช่าเห็นว่ามผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อ
ความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏบิตัติามสญัญานี� 

(ง) ในกรณีที�ผูเ้ช่าถูกศาลสั �งพทิกัษ์ทรพัย์ หรอืถูกศาลสั �งใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ในขั �นตอนการ
เลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องของให้ฟื� นฟูกิจการของผู้เช่าต่อศาลหรือ
หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง หรอืกระบวนการอื�นใดในทํานองเดยีวกนั ซึ�งมผีลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของผูเ้ช่าในการชําระค่าเช่า หรอืปฏบิตัติาม
สญัญาฉบบันี� 

(จ) ในกรณีที�ผูเ้ช่าไดห้ยุดประกอบกจิการทั �งหมด หรอืบางส่วนที�สําคญั ซึ�งทําใหผู้ใ้หเ้ช่าไม่
สามารถหาประโยชน์จากทรพัย์สนิที�เช่าได ้ซึ�งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อ
การดาํเนินกจิการโรงแรม  

2. เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายผูใ้หเ้ช่า 
ในกรณีที� ผู้ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที�เป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามที�ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี� หรอืผดิคํารบัรองที�เป็นสาระสําคญัใด ๆ ที�ใหไ้วใ้นสญัญาฉบบันี� และผูใ้หเ้ช่าไม่
สามารถดาํเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน �� วนั นบัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ 
หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานั �น หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ที�คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้
แต่การผดิสญัญาหรอืคํารบัรองนั �นเกดิขึ�นจากเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ที�อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของผูใ้หเ้ช่า 

3. เมื�อผู้ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของทรพัย์สนิที�เช่า หรือผู้ให้เช่าไม่มสีิทธิในการใช้ทรพัย์สนิที�เช่า 
(แลว้แต่กรณ)ี 

4. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรพัย์สนิที�เช่าตามที�กําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี� และผูใ้หเ้ช่า 
หรอื ผูเ้ช่ามไิดต้กลงในการต่ออายุสญัญาฉบบันี�ออกไป ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการ
ต่ออายุสญัญาตามที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี� 

5. เมื�อทรพัยส์นิที�เช่าเสยีหายหรอืถูกเวนคนื ไมว่่าทั �งหมดหรอืบางส่วนที�สําคญั ทาํใหผู้เ้ช่าไม่อาจ
ใช้ทรพัย์สนิที�เช่า เพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิโรงแรม และกจิการอื�นใดที�เกี�ยวเนื�องกบั
กจิการดงักล่าวต่อไปได ้

6. ในกรณีที�ทรสัตใีชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตั �งผูจ้ ัดการกองทรสัต์ไม่ว่าในกรณีใดๆกต็าม ใหผู้ใ้ห้
เช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี� 
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ขอ้ยกเวน้การสิ�นสุดสญัญา นบัจากวนัที�กองทรสัต์ได้ลงทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีที�ผูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงที�ได้
ครบถ้วน แต่ผู้ถือหุน้ที�เกี�ยวขอ้งของผู้ให้เช่าได้รบัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงที�ที�
ผูใ้หเ้ชา่ควรได้รบัหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึ�งดงัต่อไปนี� ไม่ถอืว่าเป็น
การผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต ์และ/หรอื บรษิทัที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัการสนับสนุน

รายไดจ้ากการดําเนนิงานสุทธจิากผูข้ายทรพัยส์นิโครงการฯ  (หากม ีแลว้แต่กรณ)ี   
2. กองทรสัต ์และ/หรอื บรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนับสนุน

การชาํระค่าเชา่คงที�จากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง (Reserve Account) ที�บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์

3. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ไดร้บัเงนิสนับสนุน
อื�นๆ จากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

การเลิกสญัญาโดยผูใ้ห้เช่า

โดยไมใ่ช่ความผิดของผูเ้ช่า

และค่าปรบั 

ในกรณีที�ผูใ้หเ้ช่าใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานี�โดยไม่ได้มเีหตุมาจากการกระทําผดิสญัญาของผูเ้ช่าตาม
ขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขภายใต้สญัญาฉบบันี� ผูใ้หเ้ชา่จะชําระเงนิดงัต่อไปนี�ใหแ้ก่ผูเ้ช่าเพื�อเป็นการ
ชดเชยการบอกเลกิสญัญาโดยไมใ่ชค่วามผดิของผูเ้ช่า 
1. เบี�ยปรบัจํานวน 500,000 ดอลลารส์หรฐั  
2. ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวข้องที�เกดิขึ�นจรงิซึ�งผูเ้ช่าต้องชําระใหแ้ก่บุคคลอื�นอนัเนื�องมาจากการถูกบอก

เลกิสญัญาฉบับนี� โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงหรือเป็นผลกระทบโดยตรงอัน
เนื�องมาจากการถูกบอกเลกิสญัญาฉบบันี� 

ผลอนัเกิดจากเหตใุนการ

สิ�นสุดสญัญา 

1. เมื�อสญัญาฉบบันี�สิ�นสดุลงโดยไมม่กีารต่ออายุสญัญา ผูเ้ชา่ตกลงจะดําเนินการตอ่ไปนี� 
1.1 ส่งมอบทรพัยส์นิที�เช่าคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หรอืบุคคลที�ผูใ้หเ้ช่ากําหนดในสภาพที�เหมาะสม

และใชง้านได้ตามวตัถุประสงคด์งัที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี� 
1.2 ชําระคา่เช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญาฉบบันี� โดยคํานวณ

ตามสดัส่วนจากระยะเวลาการเช่าจรงิใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่า ภายใน �� วนั นับจากวนัที�มผีลเป็น
การเลกิสญัญาฉบบันี� 

1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้เช่าได้รบัไว้ล่วงหน้า อาท ิค่าเช่ารบั
ลว่งหน้า และรายไดร้บัล่วงหน้าอื�น ๆ (ถา้ม)ี รวมทั �งเงนิประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ หรอืบุคคลที�
ผูใ้หเ้ชา่กําหนด 

 ทั �งนี� 
(ก) ในกรณีที�ผู้เช่าได้รบัประโยชน์ภายหลงัวนัที�สญัญานี�สิ�นสุดลง ผู้เช่าตกลงที�จะมอบ

ประโยชน์ให้ผู้ให้เช่า หรอื บุคคลที�ผู้ให้เช่ากําหนดตามที�กําหนดไว้ในขอ้สญัญานี� 
และ 

(ข) ในกรณีที�ผู้ให้เช่าได้รบัประโยชน์ ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้เช่าควรได้รบัก่อนวันที�
สญัญานี�สิ�นสุดลง ผูใ้หเ้ชา่ตกลงที�จะคนืผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
โดยทั �งสองกรณดีงักลา่ว คูส่ญัญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่คูส่ญัญา
อกีฝ่ายหนึ�ง ภายใน �� วนั นบัจากวนัที�ได้รบัผลประโยชน์นั �น 

1.4 ให้ความร่วมมือตามจําเป็นและสมควรเพื�อให้บุคคลที�ผู้ใหเ้ช่ากําหนด สามารถดําเนิน
กจิการโรงแรมไดอ้ย่างต่อเนื�องตามกฎหมาย และ/หรอื ตามที�หน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กาํหนดภายในเวลาอนัสมควรหลงัไดร้บัคาํรอ้งขอจากผูใ้หเ้ชา่เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่
เรยีกร้องค่าตอบแทน รวมถึงให้ความช่วยเหลอืผูใ้หเ้ช่า หรอืบุคคลที�ผู้ให้เช่ากําหนดใน
การโอน หรอืการใหไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม หรอืการโอนสทิธิและหน้าที�
ตามสญัญาต่าง ๆ ทั �งนี� ในกรณีที�ผูใ้หเ้ชา่ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาเช่าทรพัยส์นิที�เช่า
แทนได้ ผูเ้ชา่ตกลงที�จะเช่าทรพัยส์นิที�เชา่เพื�อประกอบธุรกจิโรงแรมต่อไปจนกว่า ผูใ้หเ้ช่า
จะสามารถหาผู้เช่ารายอื�นมาเช่าทรพัยส์นิที�เช่าต่อไปได ้โดยที�ระยะเวลาเช่าที�ต่อออกไป
ดงักล่าว จะไม่เกนิ ��� วนั นับจากวนัที�ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรกด็ ีใหถ้อื
ว่าผูเ้ช่าไม่มีหน้าที�จะเช่าทรพัย์สนิที�เช่าต่อไปในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว หากการต่อ
อายสุญัญาเช่ามขีอ้จํากดัหรอืพน้วสิยั 

2. ในกรณีที�สญัญานี�เลกิกนั คู่สญัญายอ่มไม่สิ�นสทิธิในการเรยีกค่าใช้จ่าย และค่าเสยีหายใด ๆ ที�
ไดม้อียูก่่อนมกีารเลกิสญัญา คา่ใชจ่้ายและค่าเสยีหายที�เกดิขึ�นอนัเนื�องจากการเลกิสญัญา และ/
หรอื คา่เสยีหายใดๆ ตามที�กฎหมายกาํหนด 
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อนึ�ง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี� และระยะเวลาใด ๆ ที�ไดข้ยายออกไป ผูใ้หเ้ช่าไม่มี
สทิธบิอกเลกิสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่า หากไมม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาใด ๆ ที�เกดิโดยฝ่ายผูเ้ช่า 

ทรพัยสิ์นเสียหายและการ
ถกูเวนคืน 

1. ในกรณีที�ทรพัย์สนิที�เช่าถูกเวนคนืหรอืเสียหาย ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วนที�สําคญัโดยไม่ใช่
ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด ทาํใหผู้เ้ช่าไมอ่าจใชท้รพัยส์นิที�เช่าเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิ
โรงแรมต่อไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี�สิ�นสุดลงในวนัที�ทรพัยส์นิที�เช่าไดร้บัความเสยีหายหรอืถูก
เวนคนื โดยที�คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย เงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน
อื�นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ�งได ้เวน้แต่ค่าเสยีหายที�เกดิขึ�นเนื�องจากการปฏบิตัผิดิสญัญากอ่น
วนัที�สญัญาฉบบันี�สิ�นสุดลง หรอืค่าใชจ้่ายหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอื�นใดที�คา้งชาํระหรอืเกดิขึ�น
ก่อนวนัที�สญัญาฉบบันี�สิ�นสุดลง 

2. ในกรณทีี�ทรพัยส์นิที�เช่าเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วน และผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่ามคีวามเหน็ร่วมกนั
ว่า ทรพัย์สนิที�เช่าซึ�งเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนยงัสามารถใชเ้พื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกจิโรงแรมต่อไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญานี�ยงัมผีลใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะในส่วนของทรพัย์สนิที�เช่า
ส่วนที�ไม่เสยีหาย และยงัอยู่ในสภาพที�สามารถใชป้ระโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรพัย์สนิดงักล่ าว 
ยงัคงเป็นทรพัย์สนิที�เช่ากนัตามสญัญาฉบบันี�ต่อไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกนัพจิารณาถึงความ
เหมาะสมในการปรบัอตัราค่าเช่าและขอ้สญัญาอื�นๆใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของทรพัย์สนิที�เช่าที�
เสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนตามสมควร 

เหตสุดุวิสยั 1. เพื�อวตัถุประสงค์ของสญัญานี� นอกจากเหตุการณ์ที�กําหนดไวใ้นสญัญานี�แลว้นั �น เหตุสุดวสิยัให้
รวมถงึเหตุสุดวสิยัตามที�ไดใ้หค้วามหมายไวใ้นสญัญาบรหิารโรงแรมของโรงแรมซึ�งบงัคบัใชอ้ยู่
ในขณะนั �น 

2. ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลทาํใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบั
นี�ได้ คู่สญัญาฝ่ายนั �นจะต้องส่งหนังสอืแจง้ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ�งทราบถงึเหตุสุดวสิยัดงักล่าว
ในทนัท ีและในกรณดีงักล่าวใหคู้่สญัญาทั �งสองฝ่ายมสีทิธเิลื�อนการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี�ไปได้
เท่ากบัระยะเวลาที�เกิดเหตุสุดวิสยั โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงร่วมกนักําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยไม่ถอืว่าเป็นความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด อย่างไรกด็ ีคู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ยกเอา
เหตุสุดวสิยันั �นเป็นขอ้อา้งในการชาํระหนี�เงนิใด ๆ ในจาํนวนที�ตอ้งชาํระตามสญัญาฉบบันี� เวน้แต่ 
(ก)  ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิที�เช่าเสยีหายอย่างมนียัสาํคญั จนถงึขนาดที�

ผู้เช่าไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที�เช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วง
ระยะเวลาใด ผูเ้ช่าไม่มหีน้าที�ในการชําระค่าเช่าสําหรบัช่วงระยะเวลาที�ไม่อาจใชป้ระโยชน์
จากทรพัยส์นิที�เช่าไดด้งักล่าว และ/หรอื 

(ข)  ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยัที�ผูเ้ช่าสามารถขอเลื�อนการชําระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่า อนั
เนื�องมาจากเหตุสุดวสิยัตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี�ตามลาํดบั 

3. หากเหตุสุดวิสยัตามที�ระบุขา้งต้น เป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่สามารถปฏบิตัิตาม
สญัญาฉบบันี�ได้ หรอืเป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ได้รบัประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี�  
คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายตกลงที�จะทบทวนขอ้กําหนดของสญัญาฉบบันี�โดยสุจรติ เพื�อใหคู้่สญัญาทั �ง
สองฝ่ายสามารถดาํเนินการใด ๆ เพื�อประโยชน์ของคู่สญัญา และ/หรอื กลบัคนืสู่สถานะเดมิ 

กฎหมาย สญัญาฉบบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี 
การระงบัข้อพิพาท ขอ้พพิาท ขอ้โต้แยง้ หรอืสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ที�เกดิจากหรอืที�เกี�ยวกบัสญัญาฉบบันี� ซึ�งไม่สามารถ

ตกลงกนัไดร้ะหว่างคู่สญัญาใหนํ้าเสนอต่อศาลที�มเีขตอํานาจ 
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2.) ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม Capri by Fraser 
นอกเหนือจากที�ระบุในตารางด้านล่าง ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของสญัญาให้ใช้ทรพัย์สนิเพื�อประกอบ

ธุรกิจโรงแรม ของโรงแรม Capri by Fraser จะมีสาระสําคญัเหมอืนขอ้กําหนดและเงื�อนไขของสญัญาเช่าของ
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park โดยเปลี�ยนคําที�อ้างองิถงึโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็น
โรงแรม Capri by Fraser 

 
ผูใ้ห้เช่า Luxel APT Company Limited ซึ�งเป็นบริษัทที�กองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทั �งหมดผ่าน

บริษทั BBDM Singapore Pte Ltd    
ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึ�งมผีู้ถือหุ้นในระดบับนสุด  (Ultimate Shareholder) เป็น

บุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  
ทรพัยสิ์นที�เช่า (ก) อาคารรวมทั �งสิ�งปลกูสรา้งใด ๆ ซึ�งตั �งอยู่ในโรงแรม Capri by Fraser   (“อาคารของโรงแรม”)    

และ 
(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมที�เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลื�อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสิ�งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ  ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารโรงแรม รวมทั �งสทิธใิด ๆ  ที� เกี�ยวกบัหรอืเกี�ยวเนื�องกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทั �งนี� ทรพัยส์นิตาม (ก) – (ข)ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นที�เช่า” 
เงื�อนไขในการต่อ
อายสุญัญาเช่าเมื�อ
สญัญาเช่าครบ
กาํหนด 

เมื�อสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิที�เช่าจากผูใ้ห้เช่าต่อไปอกีคราวละ 3 ปี  
โดยอัตโนมตัิ (automatic renewal) ภายใต้เงื�อนไขว่าการต่อสัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคับไม่เกิน
ระยะเวลาของสญัญาเช่าที�ดนิที�โรงแรมตั �งอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิ�นสุดลงเมื�อผู้ให้
เช่าขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิที�เช่า  

จาํนวนค่าเช่าพื�นฐาน 1,586,000 ดอลลารส์หรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชาํระในสกุลเงนิทอ้งถิ�นของประเทศนั �น ทั �งนี� ตามอตัรา
แลกเปลี�ยนที�ไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวน
ค่าเช่าพื�นฐานในการ
ต่ออายสุญัญาเช่า 

ค่าเช่าพื�นฐานสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านั �น จะเท่ากบัค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสิ�นสุด
สญัญา 

นบัจากวนัที�กองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณทีี�ผูเ้ช่าไมส่ามารถจ่ายค่าเช่าคงที�ได้
ครบถว้น แต่ผูถ้อืหุน้ที�เกี�ยวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชาํระเงนิครบถว้นตามจํานวนค่าเช่าคงที�ที�ผูใ้หเ้ช่า
ควรไดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึ�งดงัต่อไปนี� ไมถ่อืว่าเป็นการผดิสญัญา
เช่า  
1.   กองทรสัต์ และ บรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนบัสนุนการหรอื 

ชาํระค่าเช่าคงที�จากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง   (Reserve Account) ที�บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี�   
  อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

2.   กองทรสัต์ และ /หรอืบรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน
อื�นๆ จากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูเ้ชา่และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า          

กฎหมาย สญัญาฉบบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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(ค) ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม IBIS Saigon South 
 

นอกเหนือจากที�ระบุในตารางด้านล่าง ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของสญัญาให้ใช้ทรพัย์สนิเพื�อประกอบ
ธุรกจิโรงแรม ของโรงแรม IBIS Saigon South จะมสีาระสาํคญัเหมอืนขอ้กําหนดและเงื�อนไขของสญัญาเช่าของ
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park โดยเปลี�ยนคําที�อ้างองิถึงโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็น
โรงแรม IBIS Saigon South 

 
ผูใ้ห้เช่า Viethan Hotel Corporation ซึ�งเป็นบริษัทที�กองทรัสต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทั �งหมดผ่าน

บริษทั BBVN Singapore Pte Ltd    
ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึ�งมผีู้ถือหุ้นในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็น

บุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  
ทรพัยสิ์นที�เช่า (ก) อาคารรวมทั �งสิ�งปลกูสรา้งใด ๆ ซึ�งตั �งอยู่ในโรงแรม IBIS Saigon South  (“อาคารของโรงแรม”) 

และ 
(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมที�เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ ลฟิต์ บนัไดเลื�อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสิ�ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารโรงแรม รวมทั �งสทิธใิด ๆ ที� เกี�ยวกบัหรอื
เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทั �งนี� ทรพัยส์นิตาม )ข (- )ก (ดงักล่าว รวมเรยีกว่า  “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นที�เช่า” 
เงื�อนไขในการต่ออายุ
สญัญาเช่าเมื�อสญัญา
เช่าครบกาํหนด 

เมื�อสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิที�เช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอกีคราวละ � ปี 
โดยอัตโนมตัิ (automatic renewal)  ภายใต้เงื�อนไขว่าการต่อสัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคบัไม่เกิน
ระยะเวลาของสญัญาเช่าที�ดนิที�โรงแรมตั �งอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิ�นสุดลงเมื�อผู้ให้
เช่าขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิที�เช่า  

จาํนวนค่าเช่าพื�นฐาน 791,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชาํระในสกุลเงนิทอ้งถิ�นของประเทศนั �น ทั �งนี� ตามอตัรา
แลกเปลี�ยนที�ไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวน
ค่าเช่าพื�นฐานในการ
ต่ออายสุญัญาเช่า 

ค่าเช่าพื�นฐานสาํหรบัการต่ออายสุญัญาเชา่นั �น จะเท่ากบัค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสิ�นสุด
สญัญา 

นบัจากวนัที�กองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณทีี�ผูเ้ช่าไมส่ามารถจ่ายค่าเช่าคงที�ได้
ครบถว้น แต่ผูถ้อืหุน้ที�เกี�ยวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชาํระเงนิครบถว้นตามจาํนวนค่าเช่าคงที�ที�ผูใ้ห้
เช่าควรไดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึ�งดงัต่อไปนี� ไมถ่อืว่าเป็นการผดิ
สญัญาเช่า  
1. กองทรสัต ์และ/หรอื บรษิทัที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนบัสนุนการชาํระ

ค่าเชา่คงที�จากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง  ) Reserve Account) ที�บรษิทัสตราทจีกิ พรอ๊พเพอรต์ี� อนิเวสท์
เตอร ์พทีอี ีแอลทดี ี วางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์

2. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน
อื�นๆ จากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูเ้ชา่และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

กฎหมาย สญัญาฉบบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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2.5.3  รายละเอียดของผู้เช่าหลกั และความสมัพนัธต์ามหลกัเกณฑบ์คุคลที�เกี�ยวโยงกนั 
ผู้เช่าหลักคือPT Central Persona Palace ซึ�งเป็นผู้เช่าหลักของประเทศอินโดนีเซีย และ  Strategic 

Hospitality Services Co. Ltd. ซึ�งเป็นผู้เช่าหลักของประเทศเวียดนาม และทั �ง � บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 
 คณุสมบติัและประสบการณ์ของผูเ้ช่าหลกั 
ผู้เช่าหลักจะเป็นบริษัทลูกของผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งมีบุคลากรแยกต่างหากจาก

บุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์ นอกจากนั �น บุคลากรของผู้เช่าหลกัมคีวามเชี�ยวชาญในธุรกิจ โรงแรม และมี
นโยบายในการจดัหารายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรมและ Hospitality โดยการว่าจา้งผูบ้รหิารโรงแรม 
(Hotel Operator) ที�มชีื�อเสยีงและมาตรฐานในระดบัสากล และเป็นที�ยอมรบัในธุรกจิโรงแรมเพื�อมาดําเนินการ
บรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไป 

 
 ความสมัพนัธใ์นเชิงการถือหุ้นและความสมัพนัธใ์นทางธรุกิจกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบรษิทัลูกของบรษิทั Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) โดย บรษิทั 

Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) และผูจ้ดัการกองทรสัต์ มผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate 
Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกนั โดยบริษัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) จะเป็นผู้ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั �งหมดในบริษัท PT Central Pesona Palace และบริษัท Strategic 
Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ซึ�งเป็นผูเ้ช่าหลกัในประเทศอนิโดนีเซยี และเวยีดนามตามลาํดบั 

 
 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
ผูเ้ช่าหลกัจะดาํเนินการว่าจา้งผูบ้รหิารโรงแรม เพื�อดาํเนินกจิการตามระยะเวลาที�มกีารกําหนดในสญัญา

เช่าซึ�งมรีะยะเวลา 3 ปีและสามารถต่อสญัญาไดต้ามเงื�อนไขที�กาํหนด 
 
 ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตต่์อความสามารถของผูเ้ช่าหลกัในการดาํเนินการตามที�ระบุ

ในสญัญาเช่า 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําหน้าที�ผ่านผูใ้หเ้ช่าหลกัซึ�งเป็นคู่สญัญากบัผู้เช่าหลกั  โดยสามารถใชส้ทิธติาม

สญัญาเช่าในการกํากบัดูแลและตดิตามใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขในสญัญาเช่า เมื�อผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที�ในการบงัคบัให้ผู้เช่าหลกั จึงสามารถเชื�อว่าผู้ให้เช่าหลกัจะสามารถ
ควบคุมใหผู้เ้ช่าหลกัจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าได ้ 

การที�ผู้เช่าหลกัไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และหน้าที�ที�กําหนดไว้ในสญัญาเช่าอาจเป็นเหตุให้สญัญาเช่า
สิ�นสุดลง และเป็นเหตุใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิมสีทิธิบอกเลกิสญัญา และเรยีกรอ้งค่าเสยีหายซึ�งเกดิจากการผดิ
สญัญาของผู้เช่าหลกั บรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัยส์นิมสีทิธทิี�จะหาผูเ้ช่ารายอื�นมาสวมสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ 
แทนที�ผู้เช่าหลกั และสามารถตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ภายใต้สญัญาเช่าใหม่ที�มขีอ้กําหนดและเงื�อนไขที� เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ 
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 กลไกหรอืมาตรการที�ใช้ในการกาํกบัดแูลผูเ้ช่าหลกัเพื�อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต ์

ถึงแม้ว่าผู้เช่าหลกัจะเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยตรง เนื�องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
ระดบับนสุด (Ultimate shareholder) ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในระดบับนสุดของผู้เช่าหลกัเป็น
บุคคลเดียวกนั อย่างไรก็ดี ในการจดัทําสญัญาเช่าหลกัสําหรบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของ
กองทรสัต์นั �น ผู้จดัการกองทรสัต์จะใชค้วามพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการเจรจาเขา้ทําสญัญาเช่าและ
จํานวนของค่าเช่า รวมถึงเงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ ในสญัญาเช่ากบัผู้เช่าหลกัเพื�อผลประโยชน์ที�ดทีี�สุดของ
กองทรสัต์ และผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยอยู่บนหลกัการที�ผู้เช่าหลกัและผู้จดัการกองทรสัต์เป็นนิติบุคคลแยกออก
ต่างหากจากกนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเงื�อนไข และขอ้กําหนดในสญัญาเช่าที�บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิเขา้
ทํากบัผูเ้ช่าหลกัสาํหรบัการใหเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัที�ลงทุนครั �งแรกของกองทรสัต์นั �น เป็นเงื�อนไข และขอ้กําหนดที�
สมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบัเงื�อนไขทางการคา้โดยทั �วไปเมื�อเทยีบกบัการประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั ซึ�ง
สญัญาเช่าดงักล่าวไดร้บัการสอบทานโดยทรสัต ีเพื�อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่า
หลกัและกองทรสัต์ ในกรณีที�จะมกีารทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้เช่าหลกั กองทรสัต์จากดําเนินการ เรื�อง
รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัต์กบัท
รสัตแีละบุคคลที�เกี�ยวโยงกบัทรสัต ี

 
ทั �งนี� ในกรณีที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตั �ง 

ทรสัต์ และการเข้าทําสญัญาเช่าหลกัระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินกบัผู้เช่าหลักนั �น ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
ดําเนินการให้แน่ใจว่าผู้จดัการกองทรสัต์จะควบคุมดูแลผู้เช่าหลกัเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดของกองทรสัต์ และการ
ดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกบัการควบคุมผูเ้ช่าหลกั โดยในกรณีที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์
และผูเ้ช่าหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้มีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�เพยีงพอและ
เหมาะสม และอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของทรสัตี เพื�อให้การบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึสญัญาก่อตั �งทรสัต ์สญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต ์และสญัญาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดย
มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที�กฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักล่าวกาํหนด และเป็นไปตามคู่มอืระบบ
การทํางานและระบบควบคุมภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต์ นอกจากนี�ในกรณีที�กองทรสัต์จะต้องเขา้ทํานิตกิรรม
ใดๆกบัผูเ้ช่าหลกั ที�นอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัที�มสีาระสาํคญัตามที�ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ฉบบันี�แล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์จะมีหน้าที�ภายใต้สญัญาก่อตั �งทรสัต์ที�ระบุให้การเข้าทํานิติกรรมดงักล่าวของ
กองทรสัตจ์ะตอ้งมสีาระของรายการตามที�กาํหนด กล่าวคอื 

- เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
- เป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต์ 
- สมเหตุสมผลและใชร้าคาที�เป็นธรรม 
- ค่าใช้จ่ายในการเขา้ทําธุรกรรมที�เรยีกเกบ็จากกองทรสัต์อยู่ในอตัราที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

และ 
- ผู้มีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษจากการเขา้ทําธุรกรรมจะไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในการเขา้ทํา

ธุรกรรม 
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นอกจากนี�ในกรณีที�กองทรสัต์จะต้องเขา้ทํารายการหรอืนิติกรรมใดๆกบัผู้เช่าหลกั ที�นอกเหนือไปจาก
สญัญาเช่าหลกัที�มสีาระสาํคญัตามที�ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี� ซึ�งอาจส่งผลใหส้าระสาํคญัของ
สญัญาเช่าหลกัตามที�ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี�มกีารเปลี�ยนแปลงไปจากที�เปิดเผยไว ้เช่น 

(ก) การเปลี�ยนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัที�ทาํขึ�นระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูใ้หเ้ช่าหลกั 
(ข) การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา และ/

หรอืเกดิขอ้พพิาท 
(ค) การดาํเนินการเกี�ยวกบัการเปลี�ยนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

 
โดยในการดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นนั �น ผูจ้ดัการกองทรสัต์ซึ�งเป็นนิตบิุคคลที�ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหป้ฏบิตัหิน้าที�เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าที�ตาม
พระราชบญัญตัิทรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามหลกัการในการ
ดําเนินธุรกจิ โดยต้องปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัยส์ุจรติ และต้องปฏบิตัิ
ต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง กบัการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื
บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึสญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละสญัญาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ยงัมหีน้าที�ในการปฏบิตังิานด้วยความระมดัระวงัเพื�อไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยใน
กรณีที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที�ตอ้งดําเนินการใหม้ั �นใจไดว้่า ผูล้งทุนไดร้บัการ
ปฏบิตัิที�เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ�งผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการให้มั �นใจว่า การดําเนินการตามกลไกหรือ
มาตรการที�ใชใ้นการกาํกบัดแูลผูเ้ช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปเพื�อการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้
เช่าหลกัและกองทรสัต ์และเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต์ 

 
นอกจากนี� การดาํเนินการดงักล่าวของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของทรสัต ีซึ�งเป็น

นิตบิุคคลที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งทรสัตมีหีน้าที�
ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งในการตดิตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
 
2.5.4 การว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

-ไม่ม-ี 
 

2.5.5 ผลการดาํเนินงานของผู้เช่าหลกั 
ในปี 2561 ผูเ้ช่าหลกัสามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขในสญัญาเช่า ซึ�งสามารถดาํเนินการสง่ค่าเช่าเป็นจาํนวน

เงนิสกุลทอ้งถิ�น ดงันี� 
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ผูเ้ช่าหลกั PT Central Pesona Palace Strategic Hospitality Services Pte. Ltd. 
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park Capri by Fraser IBIS Saigon South 
สกลุเงิน IDR VND VND 
รายได้คงที� 
(Fix Rent) 80,313,180,823 32,173,264,381 16,046,060,605 

รายได้แปรผนั 
(Variable Rent) - 5,580,485,126 2,742,405,555 

รวมรายได ้ 80,313,180,823  37,753,749,506   18,788,466,160  
 

2.5.6 การรบัประกนัรายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์
-ไม่ม-ี 
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2.6    การกู้ยืมเงิน 
 

2.6.1 ข้อมลูเกี�ยวกบัการกู้ยืมเงิน ณ วนัสิ�นรอบบญัชี 
กองทรสัต์มีการทําสญัญากู้ยืมเงินจํานวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ �,���.�� ล้านบาท) จากสถาบนั

การเงนิแห่งหนึ�งในต่างประเทศ เพื�อนําเงนิกูย้มืดงักล่าวมาชาํระหนี�กูย้มืเดมิในสกุลดอลลารส์หรฐัของกองทรสัตท์ี�มี
ต่อสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแห่งหนึ�ง ซึ�งกองทรสัตไ์ดท้าํการกูเ้งนิตั �งแต่วนัที�กองทรสัตเ์ริ�มลงทุนในทรพัยส์นิหลกั
ที�ลงทุนครั �งแรก โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกูด้งักล่าวในวนัที� �� มถุินายน ���� หลงัจากนั �นไดม้กีารแกไ้ขสญัญากูย้มื
เงนิดงักล่าว เพื�อขยายวงเงนิเพิ�มจาํนวน 1,500,000 ยโูร ณ วนัที� �� สงิหาคม ���� เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิ โดย
มกีารเบกิใช้จํานวน 1,165,000 ยูโร ในวนัที� �� สงิหาคม ����  ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของการกู้ยมืเงนิดงักล่าว
เป็นไปตามที�กาํหนดในสญัญาเงนิกูร้ะหว่างกองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้โ้ดยมเีงื�อนไขที�สาํคญัดงัต่อไปนี�

สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมเงิน 
ผูใ้ห้กู้ สถาบนัการเงนิ ซึ�งไมใ่ช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัต ี
ผูก้ ู้ Strategic Hospitality Holdings Limited ซึ�งเป็นบรษิยั่อยที�กองทรสัต์ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
จาํนวนเงินกู้  
ณ วนัที�  
�� ธนัวาคม 2561 

เงนิกูร้ะยะยาว 45.84 ลา้นยโูร  
 

อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ยลอยตวั Euro Interbank Offered Rate 3 เดอืน (3M EURIBOR) โดย 
ในปีที� 1 มอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบี�ย 3.25 ต่อปี 
ในปีที� 2 มอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบี�ย 3.75 ต่อปี 
ในปีที� 3 มอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบี�ย 4.25 ต่อปี 
 

อายสุญัญาเงินกู้ 3 ปี นบัจากวนัที�เบกิเงนิกู ้
การชาํระคืนเงิน
ต้น 

ชาํระคนืเงนิตน้ครั �งเดยีวเมื�อสิ�นสุดอายุสญัญาเงนิกู ้

การชาํระดอกเบี�ย ชาํระรายไตรมาส 
หลกัประกนั - จาํนําหุน้ของบรษิทัย่อยของกองทรสัต์บางบรษิทั 

- จาํนองสนิทรพัยใ์นประเทศอนิโดนีเซยี  
- โอนสทิธกิารรบัผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาหลกัให้กบัผู้ให้กู้ ได้แก่ สญัญาเงนิกู้ระหว่างบรษิัท

ภายใตก้องทรสัต์ สญัญาบรกิาร สญัญาเช่า สญัญาบรหิารสนิทรพัย ์สญัญาประกนัภยั และ/หรอืการสลกั
หลงักรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้  

- คํ�าประกนัโดยบรษิทัย่อยบางแห่งของกองทรสัต์ 
นอกเหนือจากหลกัประกนัที�ระบุขา้งต้น ขอ้กําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ เกี�ยวกบัการใหห้ลกัประกนัการกูย้มืนี�
ใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งซึ�งคู่สญัญาจะ
ไดต้กลงกนั 

เงื�อนไขที�สาํคญั - อตัราส่วนหนี�สนิต่อสนิทรพัยท์ั �งหมดของกองทรสัต์และบรษิทัลกู (Gearing Ratio) ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 
- อตัราส่วนเงนิกูซ้ึ�งมหีลกัประกนัต่อมลูค่าหลกัประกนั (Loan to Value Ratio) ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 
- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยของกองทรสัต์ (Interest Cover Ratio) ไมต่ํ�ากว่า 2.5 เท่า 
- การหา้มจ่ายเงนิปันผลในกรณทีี�มกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

ข้อกาํหนดและ
เงื�อนไขอื�น 

นอกเหนือจากเงื�อนไขที�ระบุขา้งต้น ขอ้กําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ เกี�ยวกบัการให้สนิเชื�อนี�ให้เป็นไปตาม
เงื�อนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิอื�นๆ ซึ�งคู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 
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2.6.2  นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในอนาคตกองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน หรือออกตราสารหรือหลกัทรัพย์หรือ
เข้าทาํสญัญาที�มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เพื�อนําเงินที�ได้มาลงทนุใน
ทรัพย์สนิโครงการฯ ของกองทรัสต์เพิ�มเติม ปรับปรุงทรัพย์สนิโครงการฯ ที�กองทรัสต์ลงทนุ หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�นใดที�
เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยูภ่ายใต้นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 

 
ทั �งนี� การกูย้มืของกองทรสัต ์ใหห้มายความรวมถงึการกู้ยมืเงนิของบรษิทัที�กองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย 
 

1.) วตัถปุระสงคใ์นการกู้ยืมเงิน  
ในการจดัการกองทรสัต์ กองทรสัต์อาจกูย้มืเงนิได ้ทั �งนี� ไม่ว่าจะมกีารใหห้ลกัประกนัไวด้ว้ยหรอืไม่กต็าม 

และผู้จดัการกองทรสัต์สามารถกู้ยืมเงิน เปลี�ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพนัเพื�อการบริหารจดัการกองทรัสต์และ
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ซึ�งรวมถงึเพื�อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี� 

(1) ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์ี�กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า
หรอืสทิธคิรอบครอง ใหอ้ยู่ในสภาพดแีละมคีวามพรอ้มที�จะใชห้าผลประโยชน์ รวมถงึการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของ
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(2) ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืหามาทดแทนซึ�งสงัหารมิทรพัยห์รอือุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์ี�กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าหรอืสิทธคิรอบครอง ใหอ้ยู่ในสภาพดแีละมคีวามพรอ้มที�จะ
ใชห้าผลประโยชน์ 

(3) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิ�มเตมิบนที�ดนิที�มอียู่แลว้ซึ�งเป็นของกองทรสัต์หรอืที�กองทรสัต์มสีทิธกิาร
เช่าหรอืสทิธคิรอบครอง เพื�อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ 

(4) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มเตมิ 
(5) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์หรอืคํ�าประกนัการดําเนินงานที�เกี�ยวเนื�องกบัการประกอบธุรกจิ

ของกองทรสัต ์
(6) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มื หรอืการกูย้มืเพื�อนําไปชาํระหนี�เงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 
(7) ป้องกันความเสี�ยงทางด้านอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา และ/หรือ ป้องกันความเสี�ยงทางด้านอตัรา

ดอกเบี�ยอนัเนื�องมาจากการกูย้มืเงนิหรอืออกตราสารหนี� 
(8) เหตุจําเป็นอื�นใดที�ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควรสําหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ โดยผู้จดัการ

กองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจําเป็นและเหมาะสมเพื�อประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ซึ�งผู้จดัการ
กองทรสัต์จะบอกกล่าวแก่ทรสัตีให้ทราบล่วงหน้า โดยหากเป็นเหตุในการกู้ยืมเงินอื�นที�จะส่งผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัหรอืสถานะทางการเงนิของกองทรสัตอ์ย่างมนียัสาํคญั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีและ/
หรอืที�ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตก์่อนการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

 
เงื�อนไขพิเศษ 

กองทรสัต์อาจจะเขา้ทําสญัญาซื�อขายตราสารอนุพนัธ ์(Derivative) โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อป้องกนัความ
เสี�ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี�ยน และ/หรืออัตราดอกเบี�ย ที�เกิดขึ�นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั �งจํานวนหรือ
บางส่วน เช่น กองทรสัต์อาจเข้าลงทุนทําสญัญาซื�อขายตราสารอนุพนัธ์กบัคู่สญัญาที�เป็นธนาคารพาณิชย์เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลี�ยน 
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2.) วิธีการกู้ยืมเงิน  
กองทรสัต์อาจกําหนดวธิกีารกูย้มืเงนิหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ได ้โดยวธิใีดวธิี

หนึ�งหรอืหลายวธิรี่วมกนัในขณะใดขณะหนึ�งซึ�งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรอืการเขา้ทําสญัญาไม่ว่าใน
รปูแบบใดที�มคีวามหมายหรอืเนื�อหาสาระที�แทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ ดงันี� 

 
(1) การกูย้มืเงนิ ขอสนิเชื�อ เบกิเงนิเกนิบญัชจีากนิตบิุคคล หรอืสถาบนัการเงนิ ทั �งในประเทศ และ/หรอื

ต่างประเทศ ซึ�งรวมถงึบรษิทัประกนัภยัซึ�งจดัตั �งขึ�นตามกฎหมายเกี�ยวขอ้งกบัประกนัภยั และกองทรสัตอ์าจพจิารณา
ใหห้ลกัประกนัในการชาํระเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ย นอกจากนี� กองทรสัตอ์าจทาํสญัญาซื�อขายล่วงหน้า หรอืซื�อขายตรา
สารอนุพนัธท์างการเงนิ (Derivative Product) เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของกองทรสัตจ์ากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรอื 
อตัราดอกเบี�ยที�เกดิขึ�นจากการกูย้มืเงนิไมว่่าทั �งจาํนวนหรอืบางสว่น เช่น สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน (Cross 
Currency Swap) หรอืสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest Rate Swap) เป็นตน้ หรอื 

(2) การออกตราสาร การออกตราสารหนี� ไม่ว่าระยะสั �นและระยะยาว เพื�อจําหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั �ง
ประเภทบุคคลและสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง และ
กองทรสัตอ์าจพจิารณาใหห้ลกัประกนัที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกตราสารดงักล่าวดว้ย 

(3) ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ เปลี�ยนแปลง
หรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัย์สนิของกองทรสัต์ เพื�อประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิ เปลี�ยนแปลงหรอืก่อภาระผูกพนัตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรสัต์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยไม่ต้องขอมตอินุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เท่าที�ไม่ขดักบักฎหมายและสญัญา
ก่อตั �งทรสัต์ อย่างไรกด็ี ในกรณีที�กองทรสัต์นําทรพัย์สนิ ของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงนิกู้ยมืซึ�ง
รวมถึงการเพิ�มวงเงนิหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้้รายเดมิจากหลกัประกนัที�มอียู่แลว้ ตามวธิกีารเกี�ยวกบัการกูย้มืของ
กองทรสัตแ์ละการก่อภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรพัยส์นิของกองทรสัตต์ามที�ระบุในสญัญาก่อตั �งทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

 
โดยทรสัตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรสัต์ในการเขา้ทําสญัญาเพื�อกู้ยมืเงิน เปลี�ยนแปลงหรือก่อภาระ

ผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์หรอือาจมอบอํานาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ลงนามผูกพนักองทรสัต์ตามสญัญา
ดงักล่าวแทนได ้

 
3.) มูลค่าการกู้ยืมเงิน  

การกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์จะมขีอ้จาํกดัใหม้ลูค่าการกูย้มืไมเ่กนิอตัราสว่นอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี� เวน้
แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพิ�มเตมิ 

 
(1) รอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 
(2) ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ในกรณีที�กองทรสัต์มอีนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ใน

อนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ�งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือครั �งล่าสุดที�ได้รบัการจดัอนัดบัโดย
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 

 
การกู้ยืมเงินข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลกัทรพัย์ หรือเข้าทําสญัญาไม่ว่าใน

รปูแบบใดที�มคีวามมุ่งหมายหรอืเนื�อหาสาระที�แทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 
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4.) การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 
การก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์ จํากดัเฉพาะกรณีที�จําเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ

ของกองทรสัตด์งัต่อไปนี� 
 
(1) การก่อภาระผูกพนัซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการทําขอ้ตกลงหลกัที�กองทรสัต์สามารถกระทําได้ เช่น การนํา

ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงนิกูย้มืเป็นตน้ 
(2) การก่อภาระผกูพนัที�เป็นเรื�องปกตใินทางพาณิชยห์รอืเป็นเรื�องปกตใินการทาํธุรกรรมประเภทนั �น 

 
 
3.   ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของประเทศที�เกี�ยวข้องกบัทรพัยสิ์นที�ลงทุน 
 
3.1 ภาพรวมของอาเซียน 
 
3.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียน 

เศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซยีนมกีารเตบิโตอย่างกา้วกระโดดในช่วงทศวรรษผ่านมา โดยผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศในกลุ่มอาเซยีนในปี 2560 อยู่ที�ระดบั 2.8 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั  ซึ�งเพิ�มขึ�น
เกอืบ 2 เท่านับตั �งแต่ปี 2551 หรอืเตบิโตเฉลี�ยรอ้ยละ 5.9 ต่อปี โดย GDP รวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน คดิเป็น
รอ้ยละ 3.4 ของ GDP รวมของโลก ประเทศในกลุ่มอาเซยีนมขีนาดเศรษฐกจิที�ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก รองจาก
สหรฐัอเมรกิา จนี ญี�ปุ่ น และเยอรมนั 

เศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซยีนโดยรวมเตบิโตไดอ้ย่างแขง็แกร่งจากการส่งออกสนิคา้และบรกิาร โดย
ในปี 2560 มูลค่าการส่งออกสนิคา้และบรกิารเท่ากบั 1.6 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมมีลูค่าสงูเป็นอนัดบัสี�ของโลก
รองจากจนี สหรฐัอเมรกิา และเยอรมนันี นอกจากนี� มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีนคดิ
เป็นรอ้ยละ 5.0 ของมลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของโลกในปี 2559 หรอืเตบิโตรอ้ยละ 41.4 จากปี 2550 
โดยภูมภิาคอาเซยีนมกีารไหลเขา้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากเป็นอนัดบั 6 ของโลก 

คาดการณ์อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ) 

 
 ที�มา: International Monetary Fund (IMF) 
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3.1.2 ภาพรวมตลาดการท่องเที�ยวของอาเซียน 
สําหรบัภาพรวมตลาดการท่องเที�ยวของอาเซียนนั �น อ้างอิงจากสภาการเดินทางและการท่องเที�ยวโลก 

(World Travel and Tourism Council : WTTC) ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางตรงจากการเดินทางและการ
ท่องเที�ยว (Travel and Tourism Direct GDP : TTDGDP) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.9 ของ GDP รวมของประเทศ
สมาชกิอาเซยีน นอกจากนี� ภาคการเดนิทางและการท่องเที�ยวมสีดัส่วนรอ้ยละ 4.7 ของการจา้งงานรวมในภูมภิาค
อาเซยีน ทั �งนี� WTTC คาดการณ์ว่าสดัส่วนจาก TTDGDP เมื�อเทยีบกบั GDP จะเพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 4.9 เป็นรอ้ยละ 
5.2 ในปี 2571 และสดัส่วนอตัราการจา้งงานที�มาจากภาคการเดนิทางและการท่องเที�ยวเมื�อเทยีบกบัอตัราการจ้าง
งานรวมจะเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 5.6 เป็นร้อยละ 13.7 ในปี 2571 ทั �งนี� สดัส่วนการใช้จ่ายในปี 2560 มาจากกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาตแิละกลุ่มนกัท่องเที�ยวในภูมภิาคอาเซยีน รอ้ยละ 53.2 และ รอ้ยละ 46.8 ตามลาํดบั 

การใช้จ่ายในภาคการเดินทางและการท่องเที�ยวในภมิูภาคอาเซียน (ล้านดอลลารส์หรฐั) 

 
ที�มา: World Travel and Tourism Council  

ในส่วนของจํานวนนักท่องเที�ยวในภูมิภาคอาเซียนนั �น มีการเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยข้อมูลจากสํานัก
เลขาธกิารอาเซยีนระบุว่านกัท่องเที�ยวในภูมภิาคอาเซยีนเพิ�มขึ�นจาก 73.9 ลา้นคนในปี 2553 เป็น 108.9 ลา้นคนใน
ปี 2558 หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.1 ต่อปี ทั �งนี� คาดการณ์ว่าจํานวนนักท่องเที�ยว จะเพิ�มขึ�นเป็น 187.0 ล้านคน ในปี 
2573 ซึ�งคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี�ยที�รอ้ยละ 11.4 ต่อปี 

จาํนวนนักท่องเที�ยวขาเข้าในอาเซียน (ล้านคน) 

 ที�มา: สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน 
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3.2 ภาพรวมของประเทศเวียดนาม 
  
3.2.1  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

รายงานของศูนย์พยากรณ์และขอ้มูลเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาติ กระทรวงวางแผนและการลงทุนเวยีดนาม 

(MPI) เปิดเผยว่า GDP ของประเทศเวียดนามในปี 2561 มแีนวโน้มที�จะขยายตวัรอ้ยละ 6.8 โดยสํานักงานสถติิ

แห่งชาตขิองเวยีดนามเปิดเผยว่าในช่วงครึ�งแรกของปี 2561 GDP ของเวยีดนามเตบิโตขึ�นรอ้ยละ 7.1 ซึ�งถือเป็น

อตัราการขยายตวัสงูสดุสาํหรบัช่วงครึ�งปีแรก นับตั �งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จากการขบัเคลื�อนของภาคอตุสาหกรรม

และกอ่สรา้ง และธุรกจิภาคบรกิารเป็นสาํคญั ซึ�งสง่สญัญาณการเตบิโตตั �งแต่ชว่งตน้ปีที�ผา่นมา  

นอกจากนี� รายงาน Global Economic Prospects ฉบับเดือนมิถุนายนปี 2561 โดย World Bank นั �น

คาดการณ์วา่ GDP ของประเทศเวยีดนามมแีนวโน้มที�จะเตบิโตขึ�นในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ที�รอ้ยละ 6.8 รอ้ย

ละ 6.6 และรอ้ยละ 6.5 ตามลาํดบั 

อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละ) 

 

อตัราการเติบโตของ GDP  

 

 

 

ที�มา: World Bank 

นอกจากนี� อตัราเงนิเฟ้อของเวยีดนามในชว่ง 1 – 2 ปีหลงัมแีนวโน้มทรงตวัอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 2.7 ถงึ รอ้ยละ 

3.5 เมื�อเทยีบกบัอตัราเงนิเฟ้อเมื�อ 10 ปีก่อน ซึ�งมคีวามผนัผวนสงูมากนั �น แสดงใหเ้หน็ถงึความมเีสถยีรภาพที�มาก

ขึ�นของระบบเศรษฐกจิเวยีดนาม โดยทาง FocusEconomics ไดค้าดการณ์ว่าอตัราเงนิเฟ้อของเวยีดนามในปี 2561 

และ 2562 จะอยู่ที�รอ้ยละ 3.9 และรอ้ยละ 4.2 ตามลาํดบั 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

ที�มา: World Bank, FocusEconomics 
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จาํนวนประชากรของเวยีดนามมกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็จาก 88 ลา้นคน ในปี 2553 เป็นเกอืบ 96 ลา้นคน ใน

ปี 2560 สง่ผลใหเ้วยีดนามกลายเป็นประเทศที�มคีวามหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัที� 3 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้และเป็นประเทศที�มจีํานวนประชากรมากเป็นอนัดบัที� 14 ของโลก โดยประชากรของเวยีดนามเพิ�มขึ�นโดยเฉลี�ย

ระหว่างปี 2554 ถงึ 2560 ที�ประมาณ 1 ลา้นคนต่อปี และคาดว่าจะเตบิโตต่อเนื�องไปถงึ 98 ลา้นคนภายในปี 2563 

(ที�มา : World Bank) 

 
จาํนวนประชากร (ล้านคน) และอตัราการเติบโตของจาํนวนประชากร (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: World Bank 

    

        GDP ต่อประชากรของเวยีดนามมกีารเพิ�มขึ�นอยา่งมากตลอด 10 ปีที�ผา่นมา สง่ผลใหก้าํลงัซื�อของประชากร

สงูขึ�น ซึ�งเป็นผลดตี่อภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของเวยีดนาม 

 
GDP ต่อประชากร (ดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: World Bank 

 

ในสว่นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของประเทศเวยีดนาม มี

การขยายตวัอย่างต่อเนื�องนับตั �งแต่ปี 2554 โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมอีตัราการเตบิโตเฉลี�ยประมาณ

ร้อยละ 4.4 ต่อปี ตลอด 10 ปีที�ผ่านมา ซึ�งเป็นปัจจยัหนึ�งสําหรบัการขบัเคลื�อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

เวยีดนามต่อไปในอนาคต 
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การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (ล้านดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: World Bank 

 

3.2.2 ตลาดการท่องเที�ยวในประเทศเวียดนาม 

 

1) อุปทาน 

ในปี 2558 ประเทศเวยีดนามมจีาํนวนโรงแรมทั �งหมด 747 แหง่ ประกอบไปดว้ยโรงแรมระดบั 5 ดาว 91 แห่ง 

โรงแรมระดบั 4 ดาว 215 แห่ง และโรงแรมระดบั 3 ดาว 441 แห่ง ในขณะที�มจํีานวนหอ้งพกัทั �งหมด 82,325 หอ้ง 

ประกอบไปด้วยโรงแรมระดบั 5 ดาว 24,212 ห้อง โรงแรมระดบั 4 ดาว 27,379 หอ้ง และโรงแรมระดบั 3 ดาว 

30,734 หอ้ง 

จาํนวนโรงแรมและจาํนวนห้องพกัในประเทศเวยีดนาม ปี 2558  

  5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว รวม 

จาํนวนโรงแรม ปี 2558  91 215 441 747 

จาํนวนห้องทั �งหมด ปี 2558  24,212 27,379 30,734 82,325 

ที�มา: VNAT (Vietnam National Administration of Tourism)  

 

2) อุปสงค ์  

ในปี 2560 ประเทศเวยีดนามมนีกัทอ่งเที�ยวชาวต่างชาตปิระมาณ 13 ลา้นคน เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 29 จาก ปี 2559  

ซึ�งมีจํานวนนักท่องเที�ยวราว 10 ล้านคน ทั �งนี�  Colliers International Research คาดว่าสาเหตุของจํานวน

นกัท่องเที�ยวที�เพิ�มสงูขึ�นมาจากการที�รฐับาลเวยีดนามผ่อนปรนเรื�องการทาํวซี่าท่องเที�ยวมากขึ�น  
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จาํนวนนักท่องเที�ยวทั �งหมดในประเทศเวียดนาม (ล้านคน) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 
ที�มา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 
ทั �งนี� นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศในภูมภิาคเอเชยี ซึ�งระหว่างปี 2555-2560 มจีํานวนนักท่องเที�ยว

จากประเทศจนี และประเทศเกาหลเีป็นอนัดบัที� 1 และอนัดบัที� 2 ตามลาํดบั โดยจาํนวนนกัท่องเที�ยวจากประเทศจนี
และเกาหลมีกีารปรบัตวัสูงขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดย Colliers International Research วเิคราะห์ว่าสาเหตุหลกัมาจาก
การเพิ�มขึ�นของเที�ยวบนิของสายการบนิตน้ทุนตํ�าที�ใหบ้รกิารบนิตรงสูเ่มอืงทอ่งเที�ยวต่างๆ ของเวยีดนามเพิ�มมากขึ�น 
ทั �งนี� โรงแรม Capri by Fraser HCMC และ IBIS Saigon South ซึ�งมกีลุ่มลกูคา้หลกัสว่นหนึ�งเป็นชาวจนี และเกาหลี
ใต ้กค็าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากแนวโน้มการเพิ�มขึ�นของนกัท่องเที�ยวดงักล่าวดว้ย 

 
จาํนวนนักท่องเที�ยวแบง่ตามสญัชาติ (ล้านคน) 

 
ที�มา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 
ในดา้นของขอ้มลูประเภทของลูกคา้ตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกันั �น กลุ่มผูเ้ขา้พกัในโรงแรมในเวยีดนาม

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที�ยวอสิระ (Free Individual Traveller : FIT) ซึ�งมสีดัส่วนรอ้ยละ 35.8 รองลงมาเป็นกรุ๊ปทวัร์ 
ซึ�งมสีดัสว่นรอ้ยละ 27.2 ทั �งนี�สดัสว่นของกลุ่มผูเ้ขา้พกัแต่ละประเภทในปี 2560 และ ปี 2559 ไม่ไดม้กีารเปลี�ยนแปลง
อย่างมนียัสาํคญั  
 
 
 

6.8 7.6 7.9 7.9
10.0

12.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0

2555 2556 2557 2558 2559 2560
จาํนวนนกัทอ่งเที�ยว อตัราการเตบิโต

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2555 2556 2557 2558 2559 2560

จนี เกาหลี ไตห้วนั ญี�ปุ่น อเมรกิา



66

2018ANNUAL

REPORT
รายงานประจำป

 
ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื�อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

63 

สดัส่วนตามวตัถปุระสงคก์ารเข้าพกัในประเทศเวียดนาม ปี 2560 

 
ที�มา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018 
 

ในดา้นของจํานวนเงนิที�นักท่องเที�ยวใชจ้่าย (Tourist Spending) ในประเทศเวยีดนามนั �น มกีารเตบิโตเพิ�ม
สูงขึ�นสอดคล้องกบัจํานวนนักท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ�น  โดยในปี 2560 จํานวนเงินที�นักท่องเที�ยวใช้จ่ายเท่ากบั 22.0 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ�งเพิ�มขึ�นร้อยละ 27.9 จากในปี 2559 ซึ�งจํานวนเงินที�นักท่องเที�ยวใช้จ่ายเท่ากบั 17.2 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

จาํนวนเงินที�นักท่องเที�ยวใช้จ่ายในประเทศเวียดนาม (พนัล้านดอลลารส์หรฐั) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 
ที�มา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 
3.2.3 ผลการดาํเนินงาน 
 

1.) อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ย (Average Room Rate) 

ในปี 2560 อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ยต่อปีของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว อยู่ที� 75.2 และ 107.6 ดอลลารส์หรฐั 
เพิ�มขึ�นจากปี 2559 รอ้ยละ 0.8 และรอ้ยละ 4.3 ตามลาํดบั โดยที�อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ยของโรงแรม Capri by Fraser 
HCMC ซึ�งเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนั �น ตํ�ากว่าอตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศ
เวยีดนาม โดยอตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึ�งค่อนขา้งตํ�าส่วนหนึ�งเป็นผลมาจาก 
กลุ่มลูกคา้ของโรงแรมซึ�งประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ Long Stay เป็นส่วนใหญ่ ซึ�งมอีตัราค่าหอ้งพกัโดยเฉลี�ยตํ�ากว่า
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อตัราค่าห้องพกัของกลุ่มลูกค้า Short Stay อย่างไรกต็ามผู้บรหิารโรงแรมมนีโยบายในการเพิ�มลูกค้ากลุ่ม Short 
Stay ใหม้ากขึ�น (ลกูคา้ Long Stay หมายถงึลกูคา้ที�พกัอาศยัตดิต่อกนั 1 เดอืนขึ�นไป) 

 

อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกบั 
โรงแรมที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) 

 
ที�มา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2017, Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018  

2.)  อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (Occupancy Rate) 

อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยในช่วงปี 2558 ถึง 2560 ของโรงแรมระดบั 4 ดาวและโรงแรมระดบั 5 ดาว เพิ�มขึ�น
อย่างต่อเนื�อง ในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 ดาวเท่ากบัรอ้ยละ 72.2 ซึ�งปรบัขึ�นจากรอ้ยละ 
67.4 ในปี 2559  และในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 5 ดาวเท่ากบัรอ้ยละ 75.2 ซึ�งปรบัขึ�นจาก
ร้อยละ 69.2 ในปี 2559 จะเหน็ได้ว่าที�ผ่านมาอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึ�งเป็น
โรงแรมระดบั 4 ดาวนั �น สงูกว่าอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศเวยีดนาม แสดงให้
เหน็ถึงความสามารถในการแข่งขนัที�ดขีองโรงแรม Capri by Fraser HCMC เมื�อเทยีบกบัโรงแรมในระดบัเดยีวกนั
โดยเฉลี�ย 

อตัราการเข้าพกัเฉลี�ยของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกบั 
โรงแรมที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน (ร้อยละ) 

 
ที�มา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018 
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3.) Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวของประเทศเวยีดนามม ีRevPAR เฉลี�ยในปี 2560 เท่ากบั 54.0 ดอลลาร์สหรฐั 
และ 79.1 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ โดยเพิ�มขึ�นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 7.6 และร้อยละ 10.2 ตามลําดับ โดย 
RevPAR ของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึ�งเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนั �น ตํ�ากว่า RevPAR เฉลี�ยของโรงแรม
ระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศเวยีดนาม เนื�องจากอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ยของโรงแรม Capri by Fraser HCMC มา
จากกลุ่มลกูคา้ Long Stay เป็นสว่นใหญ่ดงัรายละเอยีดที�กล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ 3.1 อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ย 

 
รายได้เฉลี�ยต่อห้องพกัของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั) 

 
ที�มา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018 

 
3.2.4 ภาคการท่องเที�ยวของโฮจิมินห ์

 
ภาพรวมธรุกิจโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในโฮจิมินห ์ปี 2560 

  4 ดาว 3 ดาว 
จาํนวนโรงแรม 26 118(1) 

จาํนวนห้องทั �งหมด 3,677 8,186(1) 

อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ย (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) (2) 71.2 43.5 

อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (ร้อยละ) 76.2 65.0 

RevPAR (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) (2) 54.3 28.3 

ที�มา: Colliers International Research, Savills Market Research 
หมายเหตุ :  (1) เป็นขอ้มลูของปี 2559 
             (2) อา้งองิอตัราแลกเปลี�ยน 23,347.50 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก Bloomberg ณ วนัที� 23 พ.ย. 2561 
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1.) อปุทาน 

Colliers International Research คาดการณ์ว่าในปี 2561 - 2563 โฮจมินิหจ์ะยงัไม่มโีรงแรมระดบั 4 ดาวที�
จะเริ�มเปิดดําเนินการขึ�นมาใหม่ อย่างไรกด็จีะมโีรงแรมระดบั 5 ดาว ที�จะเริ�มเปิดดําเนินการขึ�นมาใหม่จํานวน 8 
โรงแรม และมจีํานวนหอ้งพกัของโรงแรมระดบั 5 ดาวเพิ�มขึ�นประมาณ 1,840 หอ้ง ซึ�งเพิ�มขึ�นประมาณรอ้ยละ 32.0 
เมื�อเทยีบกบัจํานวนหอ้งพกัโรงแรมระดบั 5 ดาวในปี 2560 โดยโรงแรมระดบั 5 ดาวที�คาดว่าจะเริ�มเปิดดําเนินการ
ใหม่ประกอบไปดว้ยแบรนดร์ะดบัสากลต่างๆ เช่น Mandarin Oriental และ Hilton Saigon ทั �งนี� โรงแรมใหม่ 7 แห่ง
จากทั �งหมด 8 แห่งนั �น จะตั �งอยู่ที�ใจกลางย่านธุรกจิของโฮจมินิห ์ยกเวน้ Movenpick Hotel ที�จะตั �งอยู่ใน District 7 
ซึ�งอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโรงแรมทั �ง 2 แห่งที�กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุน 

ภาพรวมอปุทานโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในโฮจิมินห ์ 

  5 ดาว 4 ดาว 
จาํนวนโรงแรมในปัจจบุนั 19 26 

จาํนวนห้องในปัจจบุนั 5,750 3,677 

จาํนวนโรงแรมใหม่ (ที�จะเริ�มดาํเนินการภายในปี 2561-2563) 8 0 

จาํนวนห้องใหม่ (ที�จะเริ�มดาํเนินการภายในปี 2561-2563) 1,840 0 

ที�มา: Colliers International Research 

2.) อปุสงค ์

ในปี 2560 โฮจิมินห์มีนักท่องเที�ยวต่างชาติจํานวน 6.4 ล้านคน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.4 ของจํานวน
นักท่องเที�ยวทั �งหมด และนักท่องเที�ยวชาวเวียดนามจํานวน 24.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.6 โดย
นักท่องเที�ยวรวมของทั �งต่างชาตแิละในประเทศ มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 15.9 เมื�อเทยีบกบัปี 2559 ทั �งนี� Colliers 
International Research คาดว่าจํานวนนักท่องเที�ยวของเมอืงโฮจมิินห์จะแตะระดบั 36.5 ล้านคนในปี 2561 โดย
แบ่งเป็นนกัท่องเที�ยวต่างชาต ิ7.5 ลา้นคน และนกัท่องเที�ยวชาวเวยีดนาม 29.0 ลา้นคน  

จาํนวนนักท่องเที�ยวในโฮจิมินห ์(ล้านคน) 

 
ที�มา: Ho Chi Minh City Ministry of Tourism, Colliers International Research 
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3.) ผลการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรม 
 

3.1)  อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ย (Average Room Rate) 

ในส่วนของตลาดโรงแรมระดบั 4 ดาว ในโฮจมินิห์ อตัราค่าห้องพกัโดยเฉลี�ยของไตรมาส 1 ของปี 2561 
ปรบัตวัสงูขึ�น จากปี 2560 ถงึรอ้ยละ 5.9 ในขณะที�อตัราหอ้งพกัเฉลี�ยสาํหรบัโรงแรม 3 ดาว นั �นยงัคงทรงตวัอยู่ใน
กรอบระหว่าง 44.0 – 45.0 ดอลลารส์หรฐัต่อคนื  

โดยโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึ�งเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนั �น มอีตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ยตํ�ากว่าอตัราค่า
หอ้งพกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 ดาวของโฮจมินิห ์อยู่ค่อนขา้งมาก ทั �งนี� อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ยของโรงแรม Capri 
by Fraser HCMC ซึ�งอยู่ในระดบัตํ�ากว่าตลาดโดยเฉลี�ย มาจากปัจจยัที�สําคญัคอื สดัส่วนของลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าประเภท Long Stay ซึ�งมีอัตราค่าห้องพักเฉลี�ยตํ�ากว่าอัตราปกติ ทําให้โรงแรม Capri by Fraser HCMC 
สามารถปรบัอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ยปรบัเพิ�มขึ�นอกีในอนาคต จากกลยุทธใ์นการปรบัเปลี�ยนสดัสว่นของกลุ่มลกูคา้ใหม้ี
ลูกค้า Short-Stay มากขึ�น จากในอดตีที�มกีลุ่มลูกค้า Long-Stay เป็นหลกั (ลูกค้า Long-Stay หมายถึงลูกค้าที�พกั
อาศยัตดิต่อกนัมากกว่า 1 เดอืน) 

ในขณะที�โรงแรม IBIS Saigon South ซึ�งเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวนั �น มอีตัราค่าหอ้งพกัใกลเ้คยีงกบัอตัราค่า
หอ้งพกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 3 ดาวของโฮจมินิห ์ 

อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยของโรงแรม 3 ดาว และ 4 ดาว ในโฮจิมินหเ์ปรียบเทียบกบั 
โรงแรมที�กองทรสัตไ์ด้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐัต่อคืน)(1) 

 
ที�มา: Savills Market Research 
หมายเหตุ : (1) อา้งองิอตัราแลกเปลี�ยน 23,347.50 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก Bloomberg ณ วนัที� 23 พ.ย. 2561 

 
3.2)  อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (Occupancy Rate) 

อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรมแรมระดบั 3 และ 4 ดาว ในโฮจมิ ิในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 65.0 และรอ้ยละ 
76.5 ตามลําดบั สําหรบัอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยในไตรมาส 1 ปี 2561 สําหรบัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวสูงขึ�นเมื�อ
เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2560 

โดยในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึ�งเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนั �น 
ตํ�ากว่าอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 ดาวทั �งหมดของโฮจมินิหอ์ยู่เลก็น้อย ในขณะที�อตัราการเขา้พกั
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เฉลี�ยของโรงแรม IBIS Saigon South ซึ�งเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวนั �น สงูกว่าอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 
3 ดาวของโฮจมินิหอ์ยู่เลก็น้อย 

 
อตัราการเข้าพกัของโรงแรม 3 ดาวและ 4 ดาวในโฮจิมินหเ์ปรียบเทียบกบั 

โรงแรมที�กองทรสัตไ์ด้เข้าลงทุน (ร้อยละ) 

 
ที�มา: Savills Market Research 

3.3) Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 3 ดาว และโรงแรมระดบั 4 ดาวในโฮจมินิห์ม ีRevPAR เฉลี�ยในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 
31.2 ดอลลารส์หรฐั และ 62.0 ดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั ซึ�งปรบัตวัเพิ�มขึ�นจากไตรมาสที� 1 ปี 2560 รอ้ยละ 6.7 และ
รอ้ยละ 18.3 ตามลาํดบั  

โดย RevPAR เฉลี�ยของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึ�งเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนั �น ตํ�ากว่า RevPAR 
เฉลี�ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวของโฮจิมินห์อยู่ ค่อนข้างมาก อันเนื� องมาจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของ 
โรงแรมที�เป็นกลุ่มลูกคา้ประเภท Long-Stay เป็นหลกัดงัรายละเอยีดที�กล่าวมาแล้วใน หวัขอ้ 3.1 อตัราค่าหอ้งพกั
เฉลี�ย 

ในขณะที�โรงแรม IBIS Saigon South ซึ�งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวนั �น มี RevPAR เฉลี�ยใกล้เคียงกับ 
RevPAR เฉลี�ยของโรงแรมระดบั 3 ดาวของโฮจมินิห ์
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รายได้เฉลี�ยต่อห้องพกัของโรงแรม 3 ดาวและ 4 ดาวในโฮจิมินห์เปรียบเทียบกบั 
โรงแรมที�กองทรสัตไ์ด้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั)(1) 

 
ที�มา: Savills Market Research 
หมายเหตุ : (1) อา้งองิอตัราแลกเปลี�ยน 23,347.50 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก Bloomberg ณ วนัที� 23 พ.ย. 2561 

3.4) มุมมองในอนาคต 

ภาพรวมการท่องเที�ยวของเวยีดนามนั �นมแีนวโน้มเตบิโต จากจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�เพิ�มมากขึ�นอย่างต่อเนื�อง 
นอกจากนี� ทางรฐับาลยงัใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ และความสามารถ
ในการรองรบันกัท่องเที�ยว เช่นโครงการขยายสนามบนินานาชาต ิTan Son Nhat เพื�อใหส้ามารถรองรบัผูโ้ดยสารได ้
50 ลา้นคนต่อปี ซึ�งเพิ�มขึ�นจากเดมิ 35 ลา้นคนต่อปี (ที�มา : globthailand) แผนสรา้งรถไฟความเรว็สงูเหนือ-ใต ้ซึ�ง
จะเชื�อมต่อ 4 เมอืงใหญ่ของเวยีดนาม (ฮานอย-วงี-ญาจาง-โฮจมินิห)์ เพื�อรองรบัการเดนิทางระหว่างเมอืงที�เพิ�มมาก
ขึ�นในอนาคต โดยคาดว่าจะเริ�มดําเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2564 ถงึปี 2573 แผนสาํหรบัโครงการสรา้งถนนเพื�อ
เชื�อมต่อไปยงัเมอืงสาํคญัต่างๆ ระหว่างเวยีดนาม ลาว และไทย (ที�มา : ผูจ้ดัการออนไลน์) รวมถงึแผนพฒันาการ
คมนาคมในโฮจมินิหใ์หม้คีวามสะดวกสบายและเชื�อมต่อกนัยิ�งขึ�น เช่น แผนสรา้งทางด่วน แผนสรา้งรถไฟฟ้าใตด้นิ
เป็นตน้ (ที�มา : Wikipedia)  

นอกจากนี�คาดว่าจะมีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า Monorail No.2 ซึ�งมีเส้นทางรถไฟฟ้าตั �งอยู่บนถนน 
Nguyen Van Linh ซึ�งอยู่ใกล้กับทรัพย์สินของโครงการคือโรงแรม Capri by Fraser HCMC และ IBIS Saigon 
South อย่างไรกต็ามโครงการ Monorail No.2 ปัจจุบนัอยู่ในช่วงของการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และยงั
ไม่มกีารเปิดเผยที�ตั �งของสถานีอย่างเป็นทางการว่าจะอยู่ตําแหน่งใด โดยที�มแีผนที�จะเชื�อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้า 
Metro Line 3a ในอนาคต (ที�มา : Management Authority for Urban Railways Ho Chi Minh City) 
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3.3 ภาพรวมของประเทศอินโดนีเซีย 

 

3.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

นับตั �งแต่พน้วกิฤตการณ์ทางการเงนิในช่วงปี 2533 อนิโดนีเซยีมกีารเตบิโตของ GDP อยา่งต่อเนื�อง โดยใน

ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศต่อประชากร (Gross Domestic Product per Capita) เท่ากบัประมาณ 

4,000 ดอลลารส์หรฐั และคาดวา่จะเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องในอกี 2 ถงึ 3 ปีขา้งหน้า ขณะนี�อนิโดนีเซยีอยู่ในระยะที� 3 

ของแผนพฒันาเศรษฐกจิ 20 ปีโดยมุ่งเน้นไปยงัการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานเป็นหลกั  

ในปี 2560 และในไตรมาสที�หนึ�งของปี 2561 อนิโดนีเซยีมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิที�แขง็แกรง่ขึ�น โดยอตัรา

การเตบิโตทั �งปีของ GDP เท่ากบัรอ้ยละ 5.1 ในปี 2560 เพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 5.0 ในปี 2559 ซึ�งอตัราการเตบิโตของ 

GDP ในปี 2560 นั�น สงูที�สดุในรอบกวา่ 4 ปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 อตัราการเตบิโตของ GDP จะเพิ�มเป็นรอ้ย

ละ 5.3 และอตัราเงนิเฟ้อจะอยูท่ ี�ระดบัรอ้ยละ 4.4 

อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละ) 

 

 

 

 

     ที�มา: International Monetary Fund (IMF) 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

      

     ที�มา: Economist Intelligent Unit (EIU) 

อนิโดนีเซยีมจีาํนวนประชากรประมาณ 260 ลา้นคน โดยคาดว่ารอ้ยละ 42.5 ของจํานวนประชากรอยู่ในวยั

ทํางาน ซึ�งมอีายรุะหว่าง 25 ถงึ 54 ปี และประชากรของประเทศมอีายเุฉลี�ยที� 30 ปี ซึ�งการที�มปีระชากรวยัทาํงานใน

สดัส่วนที�สงู และประชากรมอีายุเฉลี�ยที�ค่อนขา้งตํ�าดงักล่าว จะส่งผลดใีนการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของอนิโดนีเซีย 

นอกจากนี� GDP ต่อประชากรของอนิโดนีเซียมีแนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนื�องในช่วงระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา 

เฉลี�ยที�รอ้ยละ 7.6 ซึ�งแสดงใหเ้หน็ถงึความมั �งคั �งและการเตบิโตของประชากรที�มรีายไดท้ี�เพิ�มสงูขึ�น สง่ผลใหก้าํลงัซื�อ

ของประชากรสงูขึ�น 
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GDP ต่อประชากร (ดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

     ที�มา: World Bank 

 

ในสว่นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ในไตรมาสที� 1 ปี  2561 

มีการลงทุนเพิ�มขึ�นมากเมื�อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 โดยนักลงทุนที�มีสดัส่วนการลงทุนที�สงู ได้แก่ 

สงิคโปร ์ญี�ปุ่ น จนี ฮ่องกงและเกาหลี ทั �งนี� ภาคอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นการลงทุนที�ไดร้บัความนิยมสาํหรบัการลงทุน

จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั นิคมอตุสาหกรรม และอาคารสาํนกังาน ซึ�งการลงทนุ

โดยตรงจากต่างประเทศเป็นปัจจยัหนึ�งสําหรบัการขบัเคลื�อนการขยายตวัทางเศรษฐกจิของอนิโดนีเซียต่อไปใน

อนาคต 

 
การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (พนัล้านดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: World Bank 

 

3.3.2 ตลาดการท่องเที�ยวในอินโดนีเซีย 

ในปี 2560 ประเทศอนิโดนีเซยีมนีักท่องเที�ยวชาวต่างชาตปิระมาณ 14.0 ลา้นคน  เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 21.9 จาก 

ปี 2559  ซึ�งมจีํานวนนักท่องเที�ยว 11.5 ลา้นคน จากการที�รฐับาลส่งเสรมิและพฒันาสถานที�ท่องเที�ยวในอนิโดนีเซยี 

สง่ผลใหป้ระเทศอนิโดนีเซยีมจีาํนวนแหลง่ท่องเที�ยวเพิ�มขึ�น และสง่ผลใหจ้าํนวนเงนิโดยรวมที�นกัท่องเที�ยวใชจ่้ายใน

ประเทศอนิโดนีเซยี เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง (ที�มา : Colliers International Research) 
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จาํนวนนักท่องเที�ยวทั �งหมดในประเทศอินโดนีเซีย (ล้านคน) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 

ที�มา: Colliers International Research, Ministry of Tourism Republic of Indonesia 

จาํนวนเงินที�นักท่องเที�ยวใช้จ่ายในประเทศอินโดนีเซีย (พนัล้านดอลลารส์หรฐั) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 

ที�มา: Colliers International Research, Ministry of Tourism Republic of Indonesia 

ทั �งนี� นักท่องเที�ยวต่างชาต ิ3 อนัดบัแรกที�เขา้มาท่องเที�ยวในประเทศอนิโดนีเซยีมากที�สุด คอืนักท่องเที�ยว
ชาวจนี สงิคโปร ์และมาเลเซยี โดยจาํนวนนักท่องเที�ยวจากประเทศจนีปรบัตวัสงูขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2560 มี
จํานวนนักท่องเที�ยวจากประเทศจนีมากกว่าจาํนวนนักท่องเที�ยวจากประเทศสงิคโปรซ์ึ�งเ ป็นอนัดบั 1 มาโดยตลอด
ในอดตี 

จาํนวนนักท่องเที�ยวแบง่ตามสญัชาติ (ล้านคน)  

 
ที�มา: Colliers International Research, Ministry of Tourism Republic of Indonesia 
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3.3.3 ภาคการท่องเที�ยวในจาการต์า 
 

ภาพรวมธรุกิจโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในจาการต์า ปี 2560 

  5 ดาว 4 ดาว 
จาํนวนโรงแรม 39 72 

จาํนวนโรงแรมที�คาดว่าจะเพิ�มขึ�นทั �งหมดในปี 2561 - 2563 8 3 

จาํนวนห้อง ประมาณ 12,500 ประมาณ 15,500 

จาํนวนห้องที�คาดว่าจะเพิ�มขึ�นทั �งหมดในปี 2561 - 2563 1,721 770 

อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ย (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) 78.2 
อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (ร้อยละ) 59.0 
RevPAR (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) 46.09(1) 

ที�มา: Colliers International Research 
หมายเหตุ : (1) RevPAR เป็นการคํานวณจากข้อมูลอัตราค่าห้องพักเฉลี�ย  และอัตราการเข้าพักเฉลี�ย  ที�อ้างอิงจาก Colliers 
International Research 

(1) อปุทาน 

ในปี 2560 ที�ผ่านมา จํานวนหอ้งพกัของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในจาการต์ามอีตัราการเพิ�มขึ�น แต่เป็น
การเพิ�มขึ�นในลักษณะที�ชะลอตัวลง เมื�อเทียบกับการเพิ�มขึ�นในอดีตที�ผ่านมา โดยทาง Colliers International 
Research คาดการณ์ว่าการเพิ�มขึ�นของจาํนวนหอ้งพกัโรงแรมจะเริ�มฟื�นตวัในปี 2561 โดยในปัจจุบนัจาํนวนหอ้งพกั
ส่วนใหญ่ในจาการต์ายงัคงเป็นของโรงแรมระดบั 4 ดาว ทั �งนี� คาดว่าจะมจีํานวนหอ้งพกัรวมเพิ�มขึ�นในปี 2561 อกี
จํานวน 3,471 หอ้ง ซึ�งประกอบดว้ย 964 หอ้งสาํหรบัโรงแรมระดบั 3 ดาว 1,647 หอ้งสาํหรบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
และ 860 หอ้งสาํหรบัโรงแรมระดบั 5 ดาว 

จาํนวนโรงแรมในจาการต์า  

 
ที�มา: Colliers International Research 

(2) อปุสงค ์

จาการ์ตาเป็นหนึ�งในเมอืงสําคญัที�รองรบันักท่องเที�ยวจากต่างประเทศของอนิโดนีเซยี ในช่วงปี 2555 ถึง 
2559 จํานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติที�เขา้มาในจาการ์ตาคิดเป็นร้อยละ 25.0 ถึง 26.0 ของจํานวนนักท่องเที�ยว
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ต่างชาติทั �งหมดที�เดินทางเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย โดยตั �งแต่ปี 2544 ถึงปี 2559 จํานวนนักท่องเที�ยวใน
จาการต์าเพิ�มขึ�นคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 6.4 ต่อปี ทั �งนี� ในปี 2559 มนีักท่องเที�ยวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาในจาการ์ตา
ทั �งสิ�น 2.6 ลา้นคน  

เมื�อพจิารณาตามสญัชาติ นักท่องเที�ยวจากเอเชยีเป็นกลุ่มนักท่องเที�ยวหลกัที�เดนิทางเขา้มาในจาการ์ตา 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งนักท่องเที�ยวจากมาเลเซยี จนี สงิคโปร ์ญี�ปุ่ น และ ซาอุดอีาระเบยี ทั �งนี� คาดการณ์ว่าในปี 2562 
จํานวนนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�เข้ามาในจาการ์ตาจะอยู่ที�ประมาณ 3.3 ล้านคน อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
นักท่องเที�ยวที�มากที�สุดยงัคงเป็นนักท่องเที�ยวภายในประเทศ โดยมจีํานวนถงึ 23.7 ลา้นคนในปี 2559 เพิ�มขึ�นรอ้ย
ละ 6.6 จากปี 2558  

 
ทั �งนี� ในช่วงปี 2549 ถงึ 2559 จํานวนนักท่องเที�ยวในประเทศเพิ�มขึ�นเฉลี�ยคดิเป็นรอ้ยละ 5.6 ต่อปี หากนํา

อตัราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที�ยวในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ จะพบว่าจํานวน
นกัท่องเที�ยวจากในประเทศของจาการต์าจะเพิ�มขึ�นเป็น 27.9 ลา้นคนภายในปี 2562 

จาํนวนนักท่องเที�ยวขาเข้าในจาการต์า (พนัคน) 

 
ที�มา: Colliers International Research 

อนึ�ง ทาง Colliers International Research คาดการณ์ว่า อุปสงค์ของการท่องเที�ยวในจาการ์ต้าจะเพิ�มขึ�น
จาก การเลอืกตั �งที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในปี 2562 ซึ�งสง่ผลใหจ้ะมกีารจดัการประชุมตามโรงแรมระดบั 5 ดาวในปี 2561-
2562 ในจาการต์า 

(3) ผลการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรม 

(3.1) อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ย (Average Room Rate) 

อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยของโรมแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการ์ตา ในปี 2559 และ 2560 เท่ากบั  81.4 
ดอลลารส์หรฐัต่อคนื และ 78.2 ดอลลารส์หรฐัต่อคนืตามลําดบั ซึ�งคดิเป็นการปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.2 แตกต่างจาก
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ที�ยงัคงมอีตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ยที�เพิ�มขึ�นเลก็น้อย 
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อตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 
โรงแรมที�กองทรสัตไ์ด้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐัต่อคืน) 

 
ที�มา: Colliers International Research 

(3.2) อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (Occupancy Rate) 

  ในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในจาการต์ามแีนวโน้มที�เพิ�มสูงขึ�น โดย
เพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ 59.0 จากเดิมในปี 2559 ที�ร้อยละ 57.6 ในขณะที�โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ก็มี
อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยที�เพิ�มขึ�นเช่นเดยีวกนั 

อตัราการเข้าพกัเฉลี�ยของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 
โรงแรมที�กองทรสัตไ์ด้เข้าลงทุน (ร้อยละ) 

 

ที�มา: Colliers International Research 

 

(3.3) Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าม ีRevPAR เฉลี�ยในปี 2560 เท่ากบั 46.1 ดอลลาร์สหรฐั ซึ�งลดลง
รอ้ยละ 1.2 จากปี 2559 ที�เท่ากบั 46.9 ดอลลารส์หรฐั ขณะที�โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ม ีRevPAR ที�
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.3 ซึ�งเป็นผลจากอตัราการเขา้พกัที�เพิ�มขึ�น 
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รายได้เฉลี�ยต่อห้องพกัของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 
โรงแรมที�กองทรสัตไ์ด้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั)  

 
ที�มา: Colliers International Research 
หมายเหตุ : (1) RevPAR เป็นการคํานวณจากขอ้มลูอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี�ย และอตัราการเขา้พกัเฉลี�ย ของโรงแรมระดบั 4 และ 5 
ดาว ในจาการต์าที�อา้งองิจาก Colliers International Research 

(4) มุมมองในอนาคต 

จาํนวนโรงแรมในจาการต์าที�เพิ�มขึ�นทาํใหก้ารแขง่ขนัในตลาดโรงแรมเพิ�มสงูขึ�นเช่นกนั ธุรกจิโรงแรมโดยรวม
มผีลการดําเนินงานที�ค่อนขา้งถดถอยนับตั �งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 ทั �งนี� Colliers International Research คาดว่า
ตลาดการท่องเที�ยวจะเริ�มฟื�นตวัขึ�นตั �งแต่ปี 2561 และ 2562 เป็นต้นไปจากการเลอืกตั �งประธานาธบิดทีี�คาดว่าจะ
เกดิขึ�นในปี 2562 นอกจากนี�ทางการอนิโดนีเซยีไดม้แีผนการพฒันาโครงการรถไฟฟ้า หรอื MRT ในจาการต์า โดยมี
การเดินรถใน 2 เส้นทางหลักได้แก่ สายเหนือ-ใต้ และสายตะวนัออก-ตะวันตก (ที�มา: Indonesia-investment 
website) ซึ�งทรพัยส์นิของโครงการคอืโรงแรม Pullman Jakarta Central Park คาดว่าตั �งอยู่ใกลก้บัเสน้ทางรถไฟฟ้า
สายตะวนัออก-ตะวนัตก ทั �งนี� สว่นแรกของรถไฟฟ้า MRT สายเหนือ-ใต ้คาดว่าจะเริ�มเปิดทาํการไดใ้นเดอืนมนีาคม 
ปี 2562 (ที�มา: Jakarta MRT website) และรถไฟฟ้า MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตก ยงัอยู่ในระหว่างการศึกษา 
(ที�มา: Wikipedia) 

 
ทั �งนี� ทําเลที�ตั �ง ผูบ้รหิารโรงแรม และกลยุทธท์างการตลาดจะเป็นปัจจยัสาํคญัของการดําเนินธุรกจิโรงแรมที�

จะสามารถสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั เมื�อเทยีบกบัคู่แขง่รายอื�นๆ ในตลาดได ้ 
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4.    ปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการลงทุน 
 
4.1  ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบักองทรสัตห์รือการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

 
(1) ความสําเรจ็ของกองทรสัต์ขึ�นอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้เช่าหลกั และผู้บริหาร

โรงแรมในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ  ซึ�งหากไม่สามารถดาํเนินการหรือ
จดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อ
มูลค่าของทรพัยสิ์นโครงการฯ  ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรสัต ์

 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะบรหิารกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต ์การที�ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูเ้ช่าหลกั 

และผู้บริหารโรงแรม บริหารโรงแรมอย่างไม่มีประสทิธิภาพจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สนิ
โครงการฯ ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนของกองทรสัต์ โดยผลการดําเนินงานของ
กองทรสัต์จะขึ�นอยู่กบัค่าตอบแทนที�ได้รบัจากบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซึ�งได้รบัค่าเช่ามาจากผูเ้ช่าหลกั ทั �งนี� ผู้เช่า
หลกัไม่ได้เป็นผู้บรหิารโรงแรมโดยตรง แต่ได้เขา้ทําสญัญาการบรหิารโรงแรมกบัผู้บรหิารโรงแรม ซึ�งกําหนดให้
ผูบ้รหิารโรงแรมรบัผดิชอบในการดําเนินงานต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใต้การกํากบัดแูล
ของผู้เช่าหลกั รวมถึงความรบัผิดชอบในการให้บริการแก่ลูกค้า การรบัจองห้องพกั การบริหารจดัการ การทํา
การตลาด การบาํรุงรกัษา การรกัษาความมั �นคงและความปลอดภยัของอาคาร และการบรหิารจดัการทางการเงนิ 

 
ทั �งนี� หากผู้บริหารโรงแรมไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ให้ประสบความสําเร็จได้ อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อมลูค่าของทรพัยส์นิโครงการฯ  และ/หรอื รายไดค้่าเช่าแปรผนัที�บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิควรจะไดร้บั ซึ�ง
จะมผีลต่อผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
ตลอดจนการชาํระคนืหนี�ที�ถงึกาํหนดชาํระ นอกจากนี� การเปลี�ยนแปลงในทางลบใดๆ ที�มผีลกระทบต่อความสมัพนัธ์
ของผู้เช่าหลักและบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สิน หรือ ของผู้เช่าหลักและผู้บริหารโรงแรม อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของผูบ้รหิารโรงแรมในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้นอกจากนี� หากผูเ้ช่าหลกัไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะผูเ้ช่าหลกัภายใต้สญัญาเช่าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ/หรอื ผูบ้รหิารโรงแรมซึ�งแต่งตั �งโดยผู้
เช่าหลกัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะผูบ้รหิารโรงแรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบ
ต่อการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกองทรสัต์ 
 
(2) รายได้ของกองทรสัตข์ึ�นอยู่กบัฐานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้เช่าหลกั และการตดัสินใจต่อ

อายุสญัญาเช่าเมื�อสญัญาเช่าของผูเ้ช่าหลกัสิ�นสุดลง 
 

ฐานะการเงินและผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ�นอยู่กับค่าเช่าทรัพย์สินโครงการฯ ซึ�งบริษัทผู้ให้เช่า
ทรพัย์สนิ ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลกั (ซึ�งมผีู้ถือหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกบัผู้ถอืหุน้ใน
ระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ โดยเงนิที�ใหแ้ก่กองทรสัตส์ว่นใหญ่จะมาจากเงนิปันผล
ที�สง่ขึ�นมาจากบรษิทั Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) และบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ และการจ่ายเงนิโดย
วธิทีี�เป็นไปตามสญัญาและไม่ขดัแยง้กบัประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี� รายไดข้องบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ
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ซึ�งจะถูกจ่ายไปที�กองทรสัตน์ั �น มทีี�มาจากค่าเช่าคงที� ค่าเช่าแปรผนั ดงันั �น ในขณะใดขณะหนึ�ง หากผูเ้ช่าหลกัมฐีานะ
การเงนิที�ดอ้ยลง อาจทําใหผู้เ้ช่าหลกัชาํระเงนิล่าชา้หรอืเกดิการผดินัดชําระเงนิค่าเช่าของผูเ้ช่าหลกัและทําใหผู้เ้ช่า
หลกัไม่สามารถชําระหนี�ได้ และ/หรอื บรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิอาจไม่ได้รบัค่าเช่าตามที�ประมาณการไว้ ซึ�งส่งผล
กระทบต่อรายไดข้องบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผลประโยชน์ที�จะสามารถจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด้  

 
รายได้ของกองทรสัต์ขึ�นกบัการได้รบัค่าเช่าคงที� ค่าเช่ าแปรผนั ภายใต้สญัญาเช่าระหว่างบริษัทผู้ให้เช่า

ทรพัย์สนิและผู้เช่าหลกัเป็นอย่างมาก ดงันั �น หากมีการผิดสญัญาเช่าโดยบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิหรือผู้เช่าหลกั 
อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อผลดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต์ 

 
นอกจากนี� ถงึแมว้่าสญัญาเช่าหลกัที�ผูเ้ช่าหลกัเขา้ทํากบัผูใ้หเ้ช่าหลกัจะกําหนดใหเ้มื�อมกีารครบกําหนดอายุ

ของสญัญาเช่าหลกัในแต่ละคราว (ทุกๆ สามปี) คู่สญัญาตกลงจะเช่าทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวต่อไปจนกว่าผูใ้หเ้ช่าหลกั
จะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิที�เช่าภายใตเ้งื�อนไขและขอ้กําหนดเดมิของสัญญาเช่าหลกั เวน้แต่วธิกีารคาํนวณอตัรา
ค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนัซึ�งจะเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาเช่าหลกั กองทรสัต์ยงัอาจมคีวามเสี�ยงจากการที�ผู้
เช่าหลกัอาจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาเช่าหลกัเรื�องการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว อย่างไรกด็ ีหากผูเ้ช่าหลกั
และผูบ้รหิารโรงแรมยงัคงดําเนินกจิการไดต้ามปกตแิละไม่มเีหตุการณ์ความผนัผวนทางเศรษฐกจิหรอืการแขง่ขนัที�
สงูขึ�น รวมทั �งความจําเป็นที�ต้องปิดโครงการบางส่วนหรอืทั �งหมด เพื�อปรบัปรุงทรพัยส์นิ จนกระทบกบัการดําเนิน
กจิการตามปกตขิองผูเ้ช่าหลกัอย่างมนียัสาํคญั รวมทั �ง หากผูเ้ช่าหลกัไม่มเีจตนาที�ผดินัดการชาํระค่าเช่าคงที� และ/
หรือ ค่าเช่าแปรผนั บริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิจะได้รบัค่าเช่าคงที�ตามที�ระบุไว้ในสญัญาเช่า นอกจากนี� ผู้จดัการ
กองทรสัต์มหีน้าที�ที�จะตอ้งควบคุมและดูแลใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามเงื�อนไขของสญัญาเช่า ซึ�งรวมถงึการตดิตามการ
จ่ายค่าเช่าใหต้รงตามเวลาที�กําหนด เพื�อประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวจะช่วยลดความเสี�ยงที�ผูเ้ช่าหลกัจะไม่ต่อสญัญาเช่า หรอืไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าได้ 

 
(3) ผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นอาจไม่ได้รบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นอนัเนื�องมาจากเหตุสุดวิสยัภายใต้สญัญา

เช่าทรพัยสิ์น 
 

ภายใต้สญัญาเช่าทรพัยส์นิระหว่างผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัประกอบไปดว้ยค่าเช่า � ส่วน ไดแ้ก่ (�) 
ค่าเช่าคงที� ซึ�งแบ่งเป็นค่าเช่าพื�นฐานและค่าเช่าพื�นฐานส่วนเพิ�ม (หากม)ี และ (�) ค่าเช่าแปรผนั  โดยฐานะการเงนิ
และผลประกอบการของกองทรสัตจ์ะขึ�นอยู่กบัค่าเช่าที�จะไดร้บัชําระจากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกั 
(ซึ�งมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate 
Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์) อย่างไรกด็ ีเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมอื�นๆ ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิโรงแรมตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นสญัญาเช่าทรพัยส์นิที�เกี�ยวขอ้ง
เป็นขอ้ยกเวน้ในการชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่าหลกั ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซึ�งการยกเวน้การชําระค่าเช่าอนัเนื�องมาจาก
เหตุสุดวสิยันั �นจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของผู้ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัตไ์ด ้
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(4) ค่าเช่าพื�นฐานในการต่ออายุสญัญาเช่าอาจแตกต่างจากประมาณการค่าเช่าพื�นฐาน 
 

ค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัประกอบไปดว้ยค่าเช่า 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ค่าเช่า
คงที� ซึ�งแบ่งเป็นค่าเช่าพื�นฐานและค่าเชา่พื�นฐานส่วนเพิ�ม (หากม)ี และ (2) ค่าเช่าแปรผนั สาํหรบัค่าเช่าพื�นฐานใน
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัแรกซึ�งมรีะยะเวลา 3 ปีนั �น ไดม้กีารกําหนดจํานวนที�แน่นอนต่อปีไวใ้นสญัญา
เช่าทรพัยส์นิแลว้ อย่างไรกด็ ีสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว ค่าเช่าพื�นฐานสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านั �น 
จะเท่ากบัค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้า (3 ปี) ในการนี� ดว้ย
วธิกีารคํานวณค่าเช่าพื�นฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปตามที�ได้กล่าวมานั �น หากผลการดําเนินงานของ
ช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านั �นแตกต่างจากที�ประมาณการไวจ้ะสง่ผลใหค้่าเช่าคงที�
ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าต่ออายุนั �นแตกต่างจากที�ประมาณการไวด้ว้ย ทั �งนี� เนื�องจากค่าเช่าพื�นฐาน
สว่นเพิ�มซึ�งเป็นสว่นหนึ�งในการคาํนวณค่าเช่าคงที�นั �นจะแปรผนัตามรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) ดว้ยเหตุนี� 
ค่าเช่าพื�นฐานสาํหรบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัที�มกีารต่ออายุมานั �นจะแตกต่างจากที�ประมาณ
การไวด้ว้ยเช่นกนั โดยเป็นผลอนัเนื�องมาจากการคาํนวณค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญา
เช่าฉบบัก่อนหน้านั �น 

 
ทั �งนี� หากค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านั �นตํ�ากว่าที�

ประมาณการไว ้จะสง่ผลใหค้่าเช่าพื�นฐานในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิที�มกีารต่ออายุมานั �นตํ�ากว่าค่า
เช่าพื�นฐานที�ประมาณการไว้สําหรบัระยะเวลาการเช่านั �นๆ ซึ�งจะก่อให้เ กิดผลกระทบต่อผลประกอบการของ
กองทรสัต์ และกองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืไดผ้ลตอบแทนตามที�ประมาณการไวไ้ด ้ซึ�งอาจ
สง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที�ไดป้ระมาณการไวเ้ช่นกนั 

 
ในทางกลบักนั หากค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านั �น

สงูกว่าที�ประมาณการไว ้จะสง่ผลใหค้่าเช่าพื�นฐานในระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาเชา่ฉบบัต่อมาสงูกวา่ค่าเช่าพื�นฐาน
ที�ประมาณการไวส้าํหรบัระยะเวลาการเช่านั �นๆ ดว้ยเหตุนี� ผูเ้ช่าหลกัมคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งทาํใหผ้ลประกอบการสงู
กว่าที�ประมาณการไว้เพื�อจะสามารถชําระค่าเช่าพื�นฐานที�สูงขึ�นได้ ซึ�งหากเหตุที�ทําให้ผลประกอบการของช่วง
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านั �นเป็นเพยีงเหตุชั �วคราวหรอืไมไ่ดส้ง่ผลต่อการเตบิโตในเชงิ
รายไดข้องทรพัยส์นิโครงการฯ นั �นๆ ในระยะยาว ย่อมอาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่าหลกั
ต่อไปในอนาคต ซึ�งอาจรวมถงึการคา้งชาํระค่าเช่าหรอืการไม่ต่ออายุสญัญาเชา่ ซึ�งหากกองทรสัตไ์ม่สามารถหาผูเ้ชา่
หลกัรายใหม่ที�สามารถจ่ายค่าเช่าไดเ้ท่ากบัผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการ
ของกองทรสัตแ์ละการไดร้บัผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดเ้ช่นกนั 
 
(5) ความเสี�ยงในการที�กองทรสัตอ์าจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการเปลี�ยนผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยมิได้เกิดจาก

ความผิดโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

สญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์ที�กองทรสัต์โดยทรสัตี เขา้ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ภายหลงัจากการก่อตั �ง 
ทรสัต์จะมีข้อกําหนดและเหตุในการเปลี�ยนผู้จดัการกองทรสัต์ไว้ เช่น (1) กรณีที�กองทรสัต์สิ�นสุดลงและได้เลิก
โครงการตามที�ได้กําหนดไว้ในหนังสือชี�ชวนของกองทรัสต์และได้มีการดําเนินการชําระบัญชีกองทรัสต์ ตาม
หลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง (2) สาํนักงาน ก.ล.ต. สั �งเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืสั �งพกัการ
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ปฏบิตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิ 90 วนั (3) การให้ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์สิ�นอายุ 
และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ยื�นคาํขอต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบ (4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิ�นสภาพความเป็นนิตบิุคคล 
หรอืชําระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นคําสั �งพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้�นฟู
กจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์(5) ทรสัตบีอกเลกิสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในกรณีที�ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งใจ
หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง มไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าที�ใหถู้กตอ้งและครบถ้วน โดยทรสัตเีหน็ว่าการไม่
ปฏบิตัหิน้าที�นั �นเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัตแ์ละ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถ
เยียวยาความเสยีหายนั �นได้ภายในระยะเวลา 90 วนั หรือในกรณีที�ผู้จดัการกองทรสัต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี�กฎหมาย หรอืกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนด หรอืในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าการใหค้วามเหน็ชอบ
เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. สิ�นสุดลงและผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ได้รบัการต่ออายุการให้ความ
เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. (6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ใชส้ทิธลิาออกตามวธิกีารที�กําหนดในสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ ซึ�งในกรณีดงักล่าวล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้มกีารเปลี�ยนผู้จดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ ซึ�งผู้จดัการ
กองทรสัต์จะไม่ไดร้บัค่าชดเชยใดๆจากกองทรสัต์ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที�ครบกําหนดชําระ และค่าใชจ้่ายที�
ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ชําระแทนกองทรัสต์ ทั �งนี�ตามเงื�อนไขและข้อตกลงที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั �งผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ 

 
อย่างไรกด็ ีสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ขีอ้กาํหนดว่า ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์

ด้วยสาเหตุใด อนัมไิด้เนื�องมาจากสาเหตุในขอ้ (1) ถึง (6) ขา้งต้น และมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของผู้จดัการ
กองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัที�เขา้ทําสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัต ี(โดยทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์) ตกลงจะชําระค่าชดเชยการเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในอตัราเท่ ากบั
ค่าธรรมเนียมพื�นฐาน และค่าธรรมเนียมพเิศษของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคํานวณจากอตัรา
ค่าธรรมเนียมพื�นฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษเฉลี�ยที�ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้รบัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า หรอื
ตามสดัสว่นที�เทยีบเท่า) โดยกาํหนดชาํระในวนัที�การเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั ดงันั �น ในกรณีที�มี
การเปลี�ยนผู้จดัการกองทรสัต์โดยสาเหตุอื�นซึ�งมไิด้เกดิจากความผิดโดยตรงของผู้จดัการกองทรสัต์ ภายในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว จะส่งผลให้กองทรสัต์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการชําระค่าชดเชยการเปลี�ยนแปลงผู้จดัก าร
กองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราตามที�ระบุขา้งตน้  
 
(6) ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นเมื�อต้องมีการปรบัปรงุทรพัยสิ์นโครงการฯ และความเพียงพอของเงินสาํรองสาํหรบั

การปรบัปรงุ 
 

ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละแห่งจะตอ้งซ่อมแซมและปรบัปรุงใหด้ใูหม ่ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของลูกคา้อยู่เสมอ เพื�อดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี� โดยปกตกิารปรบัปรุง หรอืการซ่อมแซม
บํารุงรกัษาประจําปี จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงแรมมากนัก ยกเว้นในกรณีที�เป็นการ
ปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ เช่น การปรบัปรุงเพื�อเปลี�ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการ
เปลี�ยนแปลงงานระบบที�สําคญั ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ลิฟต์ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษา
ทรพัยส์นิโครงการฯ และความเสี�ยงจากการบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมที�ไม่อาจคาดการณ์ไดม้แีนวโน้มที�จะเพิ�มขึ�นเมื�อ
ทรพัยส์นิโครงการฯ มรีะยะเวลาดําเนินการเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ นอกจากนี� ทรพัยส์นิอาจจะต้องมกีารปรบัปรุง หรอืการ
ซ่อมแซมบํารุงรกัษานอกเหนือจากตามแผนที�วางไว ้ในกรณีที�มปัีญหาที�อาจจะเกดิขึ�นเนื�องจากมกีารบงัคบัใชข้อง
กฎเกณฑห์รอืกฎหมายใหม่ ซึ�งอาจทําใหต้้องมกีารลงทุนเพิ�มเติมเกนิกว่าที�คาดการณ์ไว ้อนึ�ง การดําเนินธุรกจิของ
ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา และยงัอาจส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงาน
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ของผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ นั �น ซึ�งส่งผลต่อความสามารถที�จะจ่ายค่าเช่าไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนดไว้
ในสญัญาเช่า หรอือาจทําใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิไม่ไดร้บัรายได้ค่าเช่าอย่างเตม็ที�สาํหรบัพื�นที�ที�อยู่ระหว่างการ
ซ่อมบาํรุงรกัษา 

 
ทั �งนี� สญัญาบริหารโรงแรมของทรพัย์สนิโครงการฯ มีข้อกําหนดให้ผู้เช่าหลกัจดัสรรเงินสํารองเพื�อการ

ซ่อมแซมบํารุงรกัษาเฟอรน์ิเจอร ์ตกแต่ง และอุปกรณ์ (FF&E Reserve) (ถ้าม)ี และผูใ้หเ้ช่าจะกนัสาํรองไวเ้พื�อเป็น
ค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิจากการลงทุน (Capital Expenditure Sinking Fund) อย่างไรกต็าม เงนิสาํรองดงักล่าวอาจจะไม่
เพยีงพอต่อการซ่อมแซม บาํรุงรกัษา หรอืการต่อเตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ ในอนาคตเพื�อเพิ�มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนั ในกรณีที�เงนิสาํรองไม่เพยีงพอ กองทรสัตจ์ะตอ้งพจิารณาแหล่งเงนิทุนอื�นๆ เพื�อใชใ้นการปรบัปรุงและต่อ
เตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ เพื�อไม่ใหก้ารที�เงนิสาํรองไม่เพยีงพอส่งผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้โดยการที�เงนิ
สาํรองไม่เพยีงพอนั �นอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของทรพัยส์นิโครงการฯ ได้ 

 
การดําเนินการปรบัปรุงและซ่อมแซมจะเป็นไปตามระยะเวลาที�ผูบ้รหิารทรพัยส์นิโครงการฯ หรอืบรษิทัผูใ้ห้

เช่าทรพัยส์นิ หรอืผูเ้ช่าหลกัเหน็สมควร และไดร้บัความเหน็ชอบจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ�งโดยปกต ิการดาํเนินงาน
ของทรัพย์สินโครงการฯ จะต้องไม่หยุดชะงักในระหว่างการซ่อมแซมบํารุงรักษา นอกจากนี�  การปรับปรุง
อสงัหารมิทรพัยจ์ะดาํเนินงานเฉพาะสว่นพื�นที�ที�ตอ้งการปรบัปรุง โดยพื�นที�สว่นอื�น ยงัคงเปิดใหด้าํเนินการปกต ิเวน้
แต่หากจําเป็นที�จะต้องซ่อมแซมหรือปรบัปรุงใหญ่ ซึ�งหากเปิดดําเนินการแล้วลูกค้าที�เขา้พกัอาจไม่ได้รบัความ
สะดวก และอาจทําให้มกีารร้องเรยีนหรือไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกจิในการเปิดให้บริการ ณ ขณะนั �น ผู้เช่าหลกัหรือ
ผูบ้รหิารโรงแรมอาจพจิารณาที�จะหยุดการใหบ้รกิารชั �วคราวเพื�อทาํการปรบัปรุงครั �งใหญ่ 
  
(7) การพึ�งพิงผู้บริหารโรงแรม และการใช้เครื�องหมายการค้า หรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรมสําหรบั

ทรพัยสิ์นโครงการฯ 
 

ผูบ้รหิารโรงแรมเป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใตส้ญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิาร
โรงแรม ซึ�งผู้บรหิารโรงแรมหรอืบุคคลที�สามจะให้สทิธแิก่ผูเ้ช่าหลกัในการใช้เครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมาย
บรกิารของผูบ้รหิารโรงแรมเพื�อหรอือนัเกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีที�สญัญาระหว่าง
ผู้เช่าหลกัและผู้บรหิารโรงแรม หรอืบุคคลที�สามที�ใหส้ทิธดิงักล่าว ได้สิ�นสุดลง โดยไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม การใช้
เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบรกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยส์นิโครงการฯจะสิ�นสดุลง เครื�องหมายหรอืวตัถุใดๆ ที�มี
เครื�องหมาย หรอืเครื�องบ่งชี�ที�แสดงให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างทรพัย์สนิโครงการฯกบัผู้บรหิารโรงแรม หรอื
บุคคลที�สามนั �น จะต้องถูกถอดออกไปจากโรงแรม และผูบ้รหิารโรงแรมหรอืบุคคลที�สามนั �นจะไม่ใหก้ารบรกิารอกี
ต่อไป นอกจากนี� เมื�อสญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมสิ�นสดุลง อาจทาํใหส้ญูเสยีช่องทาง
การจําหน่ายหอ้งพกั และการเขา้ถงึระบบการจองส่วนกลางได ้รวมไปถงึการสญูเสยีฐานลูกคา้ประจําของผูบ้รหิาร
โรงแรมและสมาชกิดว้ย  

 
นอกจากนี� หากเกดิความเสื�อมเสยีต่อชื�อหรอืแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรม หรอืแบรนดข์องเครอืเดยีวกนั  อาจ

ส่งผลต่อชื�อเสยีงของทรพัย์สนิโครงการฯ และความสามารถในการดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาพกั ซึ�งอาจเกดิผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน ทั �งในปัจจุบนัและในอนาคตของกองทรสัต์ 
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อย่างไรกด็ ีทรพัยส์นิโครงการฯตั �งอยู่ในทําเลที�ตั �งที�ด ีและไดร้บัการปรบัปรุงและดูแลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดี
อย่างอย่างสมํ�าเสมอ ดงันั �น หากสญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมปัจจุบนัสิ�นสุดลงไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูบ้รหิารโรงแรมใหม่กจ็ะสามารถบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไปได ้ 

 
นอกจากนี� เนื�องจากทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละแห่งจะมกีารบรหิารจดัการโดยผูบ้รหิารโรงแรมที�ต่างกนัไป

และอยู่ในหลายประเทศ ในกรณีเกดิความเสื�อมเสยีต่อแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมรายใดรายหนึ�ง ความเสี�ยงที�ความ
เสื�อมเสยีต่อแบรนด์ของผู้บรหิารโรงแรมหนึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรสัต์โดยรวมอย่างมี
นยัสาํคญัจงึเป็นไปไดน้้อย ทั �งนี� ผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละราย เป็นผูบ้รหิารโรงแรมที�มกีารประกอบธุรกจิภายใตแ้บรนด์
ของตนมาเป็นระยะเวลานานในตลาดของการบรหิารจดัการโรงแรม อกีทั �งผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละรายมมีาตรฐานการ
บรกิาร หรอื Brand Standards ที�เป็นสากลและเป็นที�ยอมรบัในแวดวงธุรกจิโรงแรมและสามารถสรา้งเสรมิและดํารง
ชื�อเสยีงของแบรนด์ของตนได้อย่างสมํ�าเสมอซึ�งเป็นที�รู้จกัทั �วโลก ซึ�งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงแรมเหล่านี�มี
ความสามารถและมาตรการในการดแูลชื�อเสยีงและมาตรฐานของแบรนดข์องตนไดเ้ป็นอย่างด ีดงันั �น ความเสี�ยงที�จะ
เกดิความเสื�อมเสยีต่อแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมจงึเป็นไปไดน้้อย 
 
(8) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นอนัเป็นผลจากการที�กองทรสัตก์ู้ยืมเงิน 

 
เนื�องจากกองทรสัต์มกีารทําสญัญากู้ยมืเงนิจํานวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ 1,724.43 ล้านบาท) จาก

สถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในต่างประเทศ เพื�อนําเงินกู้ยืมดงักล่าวมาชําระหนี�กู้ยืมเดิมในสกุลดอลลาร์สหรัฐของ
กองทรสัตท์ี�มต่ีอสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแห่งหนึ�ง ซึ�งกองทรสัตไ์ดท้าํการกู้เงนิตั �งแต่วนัที�กองทรสัตเ์ริ�มลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักที�ลงทุนครั �งแรก ทั �งนี�เงินกู้ปัจจุบันกําหนดอัตราดอกเบี�ยของเงินกู้อ้างอิงอัตราดอกเบี�ยลอยตัว 
(EURIBOR + รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ในปีแรก โดยตลอดอายุสญัญา อตัราดอกเบี�ยจะไม่เกนิ EURIBOR + รอ้ยละ 4.25 
ต่อปี) และมภีาระในการชําระคนืเงนิต้นครั �งเดยีวทั �งจํานวนเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาเงนิกู ้ 3 ปี โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกู้
ดงักล่าวในวนัที� 29 มถุินายน 2561 ซึ�งเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาเงนิกู้ที�บรษิัทย่อยของกองทรสัต์เขา้ทํากบั
สถาบนัการเงนิดงักล่าว หลงัจากนั �นไดม้กีารแกไ้ขสญัญากูย้มืเงนิดงักล่าว เพื�อขยายวงเงนิเพิ�มจาํนวน   1,500,000  
ยูโร ณ วนัที� 17 สงิหาคม 2561 เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมีการเบิกใช้จํานวน 1,165,000 ยูโร ในวนัที� 20 
สงิหาคม 2561 

 
กองทรสัต์อาจมคีวามเสี�ยงจากการปรบัตวัของอตัราดอกเบี�ยในช่วงอายุสญัญาเงนิกู้ ตลอดจนภาระในการ

ชาํระคนืเงนิตน้ ซึ�งอาจจะกระทบกบัผลการดําเนินงานของกองทรสัตแ์ละความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายเงนิ
ผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

 
นอกจากนี� สญัญาเงนิกูส้าํหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที�ลงทุนครั �งแรกอาจมเีงื�อนไขบางประการสําหรบั

กองทรสัต ์โดยหากกองทรสัตไ์ม่สามารถจ่ายดอกเบี�ยหรอืเงนิตน้ และปฏบิตัติามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาเงนิกูไ้ด ้อาจ
เป็นเหตุใหผู้ใ้หกู้ด้ําเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัตห์รอืบงัคบัตามสทิธขิองตนภายใต้สญัญากู้ยมืเงนิ เช่น ผูใ้หกู้้
อาจเรยีกใหช้ําระเงนิต้นคนืในทนัทไีม่ว่าจะทั �งหมดหรอืเพยีงบางส่วน หรอือาจบงัคบัเอาหลกัประกนัภายใต้สญัญา
กูย้มืเงนิ อย่างไรกด็ ีเมื�อเงนิกูย้มืของกองทรสัต์ครบกําหนดการชําระคนืเงนิต้น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาหา
แหล่งเงินทุนอื�น ซึ�งอาจรวมถึงการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม การออกหุ้นกู้ หรือการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย ์และ/หรอื สถาบนัการเงนิ และ/หรอื บรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอื บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื นิตบิุคคล
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ประเภทอื�นซึ�งได้รับอนุญาตในการให้เงินกู้ยืมแก่กองทรัสต์ได้  เพื�อนํามาชําระหนี�เงินกู้ยืมเดิม ทั �งนี�ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์จะจดัหาแหล่งเงนิทุนที�ดีที�สุดสําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทรสัต์ โดยจะคํานึงถึงหลกัประกนัและ
ความสามารถในการคนืเงนิต้นของกองทรสัต์ประกอบการพจิารณา อย่างไรกด็ ีในกรณีที�มกีารกูย้มืเงนิใหม่เพื�อมา
ชําระหนี�เงนิกู้ยมืเดมิ (Refinancing) กองทรสัต์อาจมคีวามเสี�ยงที�ขอ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัใหม่อาจมคีวาม
แตกต่างจากขอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิฉบบัเดมิ หรอืในกรณีที�มกีารกูย้มืเงนิเพิ�มเตมิอาจมขีอ้สญัญาบางประการซึ�ง
แตกต่างจากเดมิ และอาจจาํกดัการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

 
ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งบรหิารจดัการกองทรสัตโ์ดยคาํนึงถงึความเสี�ยงดงักล่าวโดยจะมมีาตรการในการ

ติดตามผลการดําเนินงานของกองทรสัต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ รวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบี�ยอย่างสมํ�าเสมอ 
นอกจากนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาใชเ้ครื�องมอืทางการเงนิเพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าว เช่น การทําธุรกรรม
เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยหรอืการดําเนินการใดๆ กบัเจ้าหนี� เช่น การขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี� หรอืการผ่อนผนัเงื�อนไขที�เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นต้น โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะดาํเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถงึกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าความเสี�ยงที�กองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายชําระดอกเบี�ย และ/หรอืคนืเงนิต้น

ไดน้ั �นมน้ีอย เนื�องจากอตัราสว่นหนี�ต่อทุนของกองทรสัตจ์ะยงัอยู่ในระดบัที�สามารถบรหิารจดัการได ้และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี�สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด  อกีทั �ง สญัญาเงนิกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาคนืเงนิกูค้รั �งเดยีวเมื�อสิ�นสดุ
ระยะเวลาเงนิกู ้โดยตลอดระยะเวลากูย้มื กองทรสัตม์ภีาระในการชําระดอกเบี�ยเท่านั �น ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาด
ว่า เมื�อถึงกําหนดเวลาชําระเงนิกู้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่เพื�อชําระคนืเงนิกู้ดงักล่าว 
นอกจากนี� ทรพัยส์นิโครงการฯ มศีกัยภาพที�จะสรา้งรายไดใ้หก้บักองทรสัต ์ทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชื�อวา่กองทรสัต์
จะมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยอย่างต่อเนื�อง  

 
ทั �งนี� ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณีที�มกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

 
(9) กองทรสัตต้์องพึ�งพาบุคคลภายนอกสาํหรบัการให้บริการบางประการ 

 
เนื�องจากผูเ้ช่าหลกัจะมกีารว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื�อใหบ้รกิารบางประการต่อทรพัยส์นิโครงการฯ  อาทเิช่น 

การให้บรกิารนํ�าประปา ไฟฟ้า ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และการบรกิารกําจดัขยะ ผู้ จดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถ
รบัประกนัไดว้่าบุคคลภายนอกนั �นจะปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัของตนตามสัญญาในการใหบ้รกิารใดๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
อนึ�ง ถึงแม้จะมขีอ้กําหนดในสญัญาในกรณีที�คู่สญัญาปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุแห่งการ
เลิกหรือผิดสญัญา ซึ�งให้สทิธแิก่ผู้เช่าหลกัที�จะบอกเลิกสญัญาหรอืเรียกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาฝ่ายที�ปฏบิตัิผดิ
สญัญาได ้แต่เหตุการณ์ที�คู่สญัญาผดิสญัญาดงักล่าว อาจทําใหก้ารใหบ้รกิารใดๆ ต่อทรพัยส์นิโครงการฯ หยุดชะงกั 
อนัอาจเป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิ และมผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อกจิการ ฐานะการเงนิ ผลการ
ดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตไ์ด ้  

 
อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า บรกิารจากบุคคลภายนอกที�ต้องใหบ้รกิารต่อทรพัยส์นิโครงการฯ นั �น

เป็นบรกิารที�สามารถหาผูใ้หบ้รกิารรายอื�นในตลาดมาทดแทนไดโ้ดยไม่ลําบากมากนัก เนื�องจากเป็นบรกิารที�ตอ้งมี
การดาํเนินการในโรงแรมเป็นการทั �วไป ดงันั �น ความเสี�ยงที�การหยุดชะงกัของบรกิารบางประการที�จะเป็นอุปสรรคใน
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การดาํเนินธุรกจิ และมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อกจิการ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงานของทรพัย์สนิ
โครงการฯ นั �นน่าจะมคีวามเป็นไดค้่อนขา้งน้อย 
 
(10) กองทรสัตไ์ม่มีอาํนาจควบคมุผูบ้ริหารโรงแรมได้โดยตรง 
 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิของกองทรสัต ์ซึ�งรวมถงึการจ่ายเงนิปันสว่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ขึ�นกบัการ
จ่ายค่าเช่าของผูเ้ช่าหลกั ทั �งนี� ความสามารถของผูเ้ช่าหลกัในการจ่ายค่าเช่าขึ�นกบักาํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน ของ
แต่ละทรพัยส์นิโครงการฯ โดยบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิเขา้ทาํสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัซึ�งมอีํานาจเตม็ที�ในการบรหิาร
ทรพัยส์นิโครงการฯ ซึ�งผูเ้ช่าหลกัแต่ละรายจะเขา้ทาํสญัญาบรหิารโรงแรมกบัผูบ้รหิารโรงแรม โดยที�กองทรสัตไ์ม่ได้
เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผูบ้รหิารโรงแรมเหล่านี� แต่ผลประกอบการของกองทรสัต ์จะยงัขึ�นอยู่กบัการดาํเนินงานของ
ผู้เช่าหลกัและผู้บริหารโรงแรมอยู่ ดงันั �น จึงอาจไม่สามารถรบัรองได้ว่าทรพัย์สนิโครงการฯ จะยงัคงดําเนินการ 
บรหิาร และไดร้บัการบาํรุงรกัษา ตามที�คาดไวต่้อไปในอนาคต ซึ�งอาจจะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผล
การดาํเนินงานของกองทรสัตไ์ด ้ 

 
อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารโรงแรมของทรพัยส์นิโครงการฯ ซึ�งไดร้บัการว่าจา้งจากผูเ้ช่าหลกัเหล่านี�ถอืไดว้่าเป็น

ผู้บรหิารโรงแรมที�มคีวามเชี�ยวชาญ มชีื�อเสยีง และมปีระสบการณ์ในการบรหิารโรงแรมเป็นอย่างด ีนอกจากนั �น 
ผู้บริหารโรงแรมยังมีหน้าที�ในการปฏิบัติตามเงื�อนไขและข้อกําหนดตามสญัญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel 
Management Agreement) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของผูจ้ดัการ
กองทรสัตผ์่านผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและสญัญาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไป

(11) ความเสี�ยงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัได้ในอนาคต 
 

ภายใตส้ญัญาเช่า บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิมแีละผูเ้ช่าหลกัตกลงทาํสญัญาเช่าซึ�งมรีะยะเวลาการเช่า � ปี และ
เมื�อสญัญาเช่าครบกาํหนด บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัตกลงจะใหผู้เ้ช่าหลกัเช่าทรพัยส์นิต่อไปอกีคราวละ 
� ปีโดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) จนกว่าบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิ
ในทรพัยส์นิที� 

 
ในกรณีที�สญัญาเช่าของทรพัย์สนิโครงการฯ สิ�นสุดลงโดยมกีารบอกเลิกสญัญาเช่าดงักล่าวก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจตอ้งใชเ้วลาหาบุคคลอื�นเพื�อเข้ามาเป็นผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิ
โครงการฯ รายใหม่แทนผูเ้ช่าหลกัเดมิ ซึ�งบุคคลดงักล่าวอาจมคีุณสมบตัหิรอืความสามารถไม่เทยีบเท่ากบัผูเ้ช่าหลกัเดมิ 
หรอือาจไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ที�สามารถจ่ายค่าเช่าไดเ้ท่ากบัผูเ้ช่าหลกัรายเดมิได ้ซึ�งอาจสง่ผลกระทบโดยตรง
ต่อรายไดข้องกองทรสัตแ์ละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามลาํดบั 

 
นอกจากนี� หากผู้เช่าหลกัมขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอืขาดคุณสมบตัิบางประการที�กฎหมายกําหนดไว้ซึ�ง

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเล่อของผูเ้ช่าหลกั อนัทําใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถต่อสญัญาเช่านี�ได ้ผู้
เช่าหลกัไม่มีหน้าที�รบัผิดตามสญัญา แต่จะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดที�อาจเป็นเหตุให้เลิกสญัญา ซึ�งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัตแ์ละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ช่นกนั  
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อย่างไรกด็ ีหากผูเ้ช่าหลกัยงัสามารถเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ นั �น เพื�อบรหิารต่อไปไดอ้กีระยะเวลาหนึ�งเป็น
การชั �วคราว ผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะตอ้งร่วมกนัหาแนวทางเพื�อใหม้ผีูเ้ช่ารายอื�นเขา้มาเช่าทรพัยส์นิ
โครงการฯ เพื�อบรหิารแทนผูเ้ช่าหลกั ในกรณีนี� ผูเ้ช่าหลกัตกลงที�จะต่อระยะเวลาการเช่าเพื�อบรหิารต่อไปจนกว่าจะ
สามารถหาผูเ้ช่าอื�นเขา้มาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯได ้ทั �งนี� บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัจะร่วมกนักําหนด
เงื�อนไขของสญัญาเช่าที�ขยายระยะเวลาออกไป 

 
ทั �งนี� เนื�องจากทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นทรพัย์สนิที�ได้รบัการดูแลและปรบัปรุงให้อยู่ในสภาพที�ด ีและจาก

ข้อมูลในอดีตนั �นทรัพย์สินโครงการฯ มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื�อง สถานที�ตั �งนั �นตั �งอยู่ในบริเวณที�มี
ความสามารถในการดงึดูดผู้มาใช้บรกิาร ประกอบกบัทรพัย์สนิโครงการฯ แต่ละแห่งมผีู้บรหิารโรงแรมที�มคีวาม
เชี�ยวชาญในการประกอบธุรกจิโรงแรมดําเนินการบรหิารจดัการโรงแรมอยู่และมชีื�อเสยีงเป็นที�รู้จกัเป็นอย่างดใีน
บรเิวณนั �นๆ ดว้ยเหตุดงักล่าว ความเสี�ยงที�จะไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่เพื�อมาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ ไดน้ั �น
น่าจะมคีวามเป็นไปค่อนขา้งตํ�า นอกจากนี� ในกรณีที�ไม่สามารถหาผู้เช่าหลกัมาเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ ไดน้ั �น ยงั
สามารถพจิารณาทางเลอืกอื�นโดยการนําทรพัยส์นิโครงการฯ ออกขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกได ้เนื�องด้วยลกัษณะ 
สภาพ จํานวนผู้ใช้บริการ และที�ตั �งของทรัพย์สินโครงการฯ นั �นน่าจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน
อสงัหารมิทรพัยไ์ดไ้ม่ยาก อย่างไรกด็ ีในกรณีที�เป็นการขายทรพัยส์นิโครงการฯ อนัเนื�องมาจากเหตุดงักล่าวขา้งต้น 
ซึ�งจะต้องดําเนินการขายในระยะเวลาที�จํากดั อาจส่งผลให้ราคาซื�อขายทรพัย์สนิโครงการฯตํ�ากว่ามูลค่าการเข้า
ลงทุนของทรพัยส์นิโครงการฯที�กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในตอนแรก 

 
(12) กองทรสัต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทผู้ขายฯ ในการดาํเนินงานของ       

ทรพัยสิ์นโครงการฯ ภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาห้ามขายหน่วยทรสัต ์ 
 

 ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั �งแรกเสรจ็สิ�น บรษิทัผูข้ายทรพัยส์นิหลกัที�ลงทุนครั �งแรกและบรษิทัที�
เกี�ยวข้องซึ�ง ได้แก่ บริษัท  PT Agung Podomoro Land Tbk. และบริษัท Leebro Holding Pte Ltd ได้เข้าถือ
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์นี� ในสดัส่วนตามที�ไดต้กลงกนัไว ้ซึ�งเท่ากบั 63,928,100 หน่วย (หรอืรอ้ยละ 18.12 ของ
จาํนวนหน่ายทรสัตท์ี�ออกและเสนอขายในครั �งแรก) และ 4,417,200 หน่วย (หรอืรอ้ยละ 1.25 ของจาํนวนหน่วยทรสัต์
ที�ออกและเสนอขายในครั �งแรก) ตามลําดบั โดยบรษิทัดงักล่าวตกลงที�จะไม่ขายหน่วยทรสัต์ของตนที�ไดจ้องซื�อตาม
สญัญาซื�อขายหุน้ในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัแรกที�มกีารซื�อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย์ (วนัที� 27 ธนัวาคม 
2560) 

 
การที�บรษิัทผู้ขายฯ เขา้มาถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์จะทําใหผ้ลประโยชน์ของบรษิัทผู้ขายฯ ดงักล่าว

สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์จากการมสี่วนได้เสยีในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนของ
หน่วยทรสัตท์ี�ถอืโดยผูข้ายฯ นอกจากนี� ภายในระยะเวลาที�บรษิทัผูข้ายฯ ดงักล่าวตกลงที�จะไม่ขายหน่วยทรสัตท์ี�ตน
จองซื�อตามสญัญา ผู้จดัการกองทรสัต์จะติดตามความครบถ้วนของจํานวนหน่วยทรสัต์ที�ถือโดยบริษัทผู้ขายฯ 
ดงักล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงที�ระบุไว้ในสญัญา โดยจะตรวจสอบรายชื�อจากทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ที�มีอยู่
ทั �งหมดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั �ง ทั �งนี�หากพบว่า ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการ
ตามความเหมาะสม และ/หรอื ตามสทิธทิี�มตีามกฎหมาย อย่างไรกต็าม ไม่มสีิ�งใดรบัประกนัได้ว่าบรษิัทผู้ขายฯ 
ดงักล่าวจะไม่จําหน่าย หรอืโอนหน่วยทรสัต์ที�ตนถอือยู่ดงักล่าวไม่ว่าทั �งหมดหรอืแต่บางส่วนภายหลงัสิ�นระยะเวลา
หา้มขายหน่วยทรสัต์ของบรษิทัผู้ขายฯ ที�จองซื�อตามสญัญา ในกรณีที�บรษิทัผูข้ายฯ ดงักล่าวตดัสนิใจโอนหรอืขาย
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หน่วยทรสัต์ ทําให้บริษัทผู้ขายฯ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัต์ และอาจขาดแรงจูงใจในการ ใช้
ประสบการณ์ของบรษิัทผู้ขายฯ ให้เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์ในการจดัการทรัพย์สินโครงการฯ เช่น การให้
คาํแนะนําต่อกองทรสัตใ์นดา้นกฎหมาย แนวปฏบิตัแิละขั �นตอนการดาํเนินการต่างๆ ในประเทศที�ทรพัยส์นิตั �งอยู่ ซึ�ง
อาจส่งผลกระทบต่อการจดัการทรัพย์สินโครงการฯ และอาจจะส่งผลถึงผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และ
ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

 
อย่างไรกด็ ีเนื�องจากทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัตจ์ะยงัคงบรหิารโดยผูบ้รหิารโรงแรมผูม้ปีระสบการณ์

ในระดบัสากลและมปีระสบการณ์ในประเทศที�เกี�ยวขอ้งนั �นๆ จงึน่าจะสามารถลดความเสี�ยงจากผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและสภาพทางการเงนิของทรพัยส์นิโครงการฯ ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทรสัตไ์ดภ้ายหลงัจาก
ที�พนัธมติรทางธุรกจิตดัสนิใจโอนหรอืขายหน่วยทรสัตแ์ลว้  

 
(13) กองทรสัต์อาจเข้าทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา ซึ�ง

อาจจะจาํกดัผลประโยชน์ที�กองทรสัตจ์ะได้รบัจากทรพัยสิ์นโครงการฯ และการเข้าทาํธุรกรรมดงักล่าว
ไม่สามารถคุ้มครองความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราทั �งหมด 

 
การลงทุนของกองทรสัต์ประกอบดว้ยการลงทุนในหลายประเทศ ซึ�งรายไดท้ี�กองทรสัต์จะไดร้บันั �นเ ป็นสกุล

เงนิต่างประเทศ เช่น เงนิสกุลดอลลารส์หรฐั นอกจากนี� รายไดแ้ละรายจ่ายของบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและบรษิทัโฮ
ลดิ�งต่างประเทศจะเป็นสกุลเงนิของประเทศที�เกี�ยวข้องนั �นๆ ในขณะที�เงินที�ได้รบัจากการระดมทุนและการจ่าย
ผลประโยชน์ให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์จะเป็นสกุลเงนิบาท ทําให้กองทรสัต์ต้องรบัความเสี�ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี�ยน 

 
โดยรายได้ที�เกดิจากทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยี จะอยู่ในรูปของเงนิสกุลดอง

เวยีดนามและรูเปียอนิโดนีเซยี แต่จะเทยีบเคยีง (benchmark) จากเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั โดยผูเ้ช่าหลกัจะชาํระเงนิ
ใหก้บับรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิในรูปของเงนิสกุลเวยีดนามดอง และ รูเปียอนิโดนีเซยี ตามลําดบั และบรษิทัผูใ้หเ้ช่า
ทรพัย์สนิจะจ่ายผลประโยชน์ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรฐัให้กบับริษัทโฮลดิ�งต่างประเทศ และให้กบับริษัท 
Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) ต่อไป ด้วยลักษณะรายรับที�อยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาดําเนินการใหก้องทรสัต์เขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง หรอืเขา้ทําสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้าสาํหรบัอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัและเงนิบาท โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถึง
ความเหมาะสมของกลไกและเครื�องมอืในการลดความเสี�ยง รวมถงึพจิารณาปัจจยัอื�น ๆ ประกอบ เช่น กฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง อตัราดอกเบี�ย และค่าใชจ้่ายในการดําเนินการ เป็นต้น นอกจากนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะคอย
ตรวจสอบอตัราแลกเปลี�ยน (Swap Point Rate) ทุก ๆ 3 เดอืนเพื�อพจิารณาความเหมาะสมในการเขา้ทําธุรกรรม
ป้องกนัความเสี�ยง  

 
อย่างไรกด็ ีกองทรสัต์อาจจะไม่สามารถเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงไดเ้สมอไป และการป้องกนัความ

เสี�ยงอาจไม่ใหผ้ลตอบแทนตามที�คาดหวงัต่อผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ หรอืต่อสถานภาพทางการเงนิของ
กองทรัสต์ นอกจากนี� ไม่มีการป้องกนัความเสี�ยงใดที�จะป้องกันกองทรัสต์ จากความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการ
เปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย และอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทั �งหมดได ้ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อมูลค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได ้อนึ�ง การทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงอาจไม่สามารถคุม้ครองกองทรสัต์จาก
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ความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นไดท้ั �งหมด หรอือาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อกองทรสัตเ์นื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี�  
 
 ธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงที�มอียู่อาจไม่สอดคลอ้งโดยตรงกบัความเสี�ยงที�ตอ้งการไดร้บัความคุม้ครอง  
 ระยะเวลา หรอืจํานวนเงนิที�ตั �งไวส้าํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงอาจไม่สมัพนัธก์บัระยะเวลาของความ

ตอ้งการใชท้ี�เกี�ยวขอ้ง  
 คู่สญัญาภายใตธุ้รกรรมป้องกนัความเสี�ยงอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญาในหน้าที�ที�ตอ้งชาํระ  
 ความน่าเชื�อถอืของคู่สญัญาที�คา้งชาํระเงนิตามธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงอาจถูกลดระดบัลงจนถงึระดบั

ที�ทาํใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถขายใชห้รอืโอนสทิธใินฝั �งของตนในธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงนี�ได้ 
 มูลค่าของตราสารอนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงอาจถูกปรบัปรุงในอนาคตเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานทางบญัชใีนการสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรม  
 การปรบัลดลงของมลูค่าของตราสารป้องกนัความเสี�ยงอย่างมนียัสาํคญั อนัเกดิจากการลดมลูค่าเพื�อให้

เท่ากบัมูลค่ายุตธิรรม จะส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ของกองทรสัตล์ดลงได ้และการทําธุรกรรม
ป้องกนัความเสี�ยงโดยทั �วไปจะมค่ีาใช้จ่ายในการดําเนินการ ซึ�งอาจจะส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวม
ลดลง โดยค่าใชจ้่ายเหล่านี�อาจจะเพิ�มขึ�นเมื�อระยะเวลาของการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงเพิ�มขึ�น 
หรอืในช่วงเวลาที�อตัราดอกเบี�ยปรบัตวัขึ�นและมคีวามผนัผวน ซึ�งค่าใชจ้่ายเหล่านี�อาจจะจํากดัจํานวน
ผลตอบแทนที�จะสามารถจ่ายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาประโยชน์
การเขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการทาํธุรกรรม 

 

(14) การจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยสิ์นโครงการฯ แก่กองทรสัตข์ึ�นอยู่กบัรปูแบบในการ
ส่งเงิน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง และอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการควบคุม 
การเคลื�อนย้ายเงินทุน หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการส่งเงิน และการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงินในแต่ละ
ประเทศที�กองทรสัตล์งทุน 
 
การเข้าลงทุนเพื�อให้ได้มาซึ�งทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ประกอบด้วยการลงทุนทั �งทางตรงและทางอ้อมใน

ทรพัยส์นิในหลายประเทศ รวมถงึการใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ ดงันั �น การที�บรษิทัที�กองทรสัต์ลงทุน
ตั �งอยู่ในแต่ละประเทศ จงึมรีปูแบบในการสง่เงนิระหว่างบรษิทัที�แตกต่างกนั โดยมรีปูแบบในการสง่เงนิต่างๆ ดงันี� 1) 
การชําระเงนิต้นของเงนิกู้ยมืผู้ถือหุ้น 2) การชําระดอกเบี�ยของเงนิกู้ยมืผูถ้ือหุ้น 3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารและ
ค่าบริการ และ 4) เงินปันผล เป็นต้น ซึ�งรูปแบบในการส่งเงนิแต่ละวธิีมผีลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมที�
แตกต่างกนั นอกจากนี� การลงทุนจงึต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคุมการเคลื�อนยา้ยเงนิทุน กฎเกณฑเ์กี�ยวกบั
การส่งเงนิ และการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงนิในแต่ละประเทศ ซึ�งทําใหก้องทรสัตอ์าจจะไดร้บัผลกระทบจากความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการสง่เงนิแก่กองทรสัต์ 

 
ยกตวัอย่างเช่น 1) การส่งเงนิโดยการจ่ายเงนิปันผลในบางประเทศ เช่น ในประเทศอนิโดนีเซยี บรษิัทจะ

สามารถจ่ายเงนิปันผลจากกาํไรสะสม และสามารถจ่ายไดใ้นกรณีที�มกีาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละหกัค่าเสื�อมราคา (ซึ�ง
เป็นค่าใชจ้่ายที�ไม่ใช่เงนิสด) แล้วเท่านั �น และเนื�องจากบรษิทัมคี่าใชจ้่ายที�ไม่ใช่เงนิสดเหล่านี�จงึทําใหบ้รษิทัอาจมี
สภาพคล่องส่วนเกนิที�ไม่สามารถจ่ายออกมาในรูปของเงนิปันผลได ้2) การส่งเงนิในรูปของการชาํระเงนิต้นของเงนิ
กูย้มืผูถ้อืหุน้นั �นมขีอ้จาํกดั โดยจะสามารถกระทาํไดใ้นกรณีที�มกีารกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทั และมยีอดเงนิตน้คงเหลอื
เท่านั �น โดยหากมกีารชาํระเงนิตน้ของเงนิกูย้มืครบตามจาํนวน กองทรสัตอ์าจมคีวามจาํเป็นในการเปลี�ยนรปูแบบใน
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การส่งเงนิระหว่างบรษิัทที�เขา้ลงทุน ซึ�งอาจมผีลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมที�แตกต่างจากเดมิ และอาจมี
ผลกระทบต่อการจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัต ์ 

รายละเอยีดตามแผนภาพผลประโยชน์ ภาษ ีและค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งของทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นดงันี� 

แผนภาพผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  
โครงสรา้งการถือหุ้นของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
 

 

 
ชั �นที� 1 ประเทศอินโดนีเซีย 
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia 

รายไดค้่าเช่า ภาษสีุดทา้ย (Final Tax) รอ้ยละ 
10 (4) 

หกั : ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิ  
หกั : ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมในการบรหิารและค่าบรกิาร
ให ้บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd   

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอ้ยละ �� 

หกั : ดอกเบี�ยจ่ายสาํหรบัเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ บรษิทั SHR 
Indonesia Pte.Ltd  

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอ้ยละ �� 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(�)  -ไมม่ ี 
รายการอื�น 
จ่ายชาํระคนืเงนิตน้ให ้บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd (1) -ไมม่-ี 
เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธ ิ(ถา้ม)ี  ให ้บรษิทั SHR 
Indonesia Pte.Ltd (3)  

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอ้ยละ ��  

 
 



92

2018ANNUAL

REPORT
รายงานประจำป

 
ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื�อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

89 

หมายเหตุ :   
(1) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  มเีงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเหลอือยู่จาํนวนประมาณ 1,110,059 ลา้นรเูปีย

อนิโดนีเซยี (ประมาณ 78.17 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ซึ�งคาดวา่เงนิกูย้มืดงักล่าวจะถูกชาํระคนืทั �งหมดในระยะเวลาประมาณ 11 ปี (โดยคํานวณ
จากรายไดท้ี�ไดร้บัจากคา่เชา่พื�นฐานในปัจจบุนั) ยกเวน้ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้จะใหเ้งนิกูย้มืเพิ�มเตมิ ทั �งนี�ระยะเวลาชาํระคนืเงนิกูด้งักลา่วจะขึ�นอยู่
กบัผลการดําเนินงานของโรงแรมที�จะเกดิขึ�นจรงิในอนาคตและความเหมาะสมในการชาํระคนืเงนิกูเ้พื�อสง่เงนิกลบัใหม้ปีระสทิธภิาพมากที�สุด 
โดยเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ดงักลา่วเป็นส่วนหนึ�งในวธิกีารสง่เงนิกลบั นอกเหนือไปจากการส่งเงนิกลบัโดยวธิอีื�น เชน่ เงนิปันผล ดอกเบี�ย รายไดใ้น
การบรหิารและการบรกิาร เป็นตน้ ซึ�งแตล่ะวธิจีะมภีาระภาษทีี�แตกต่างกนั 

(2) ไมเ่สยีภาษนีิตบิคุคล หากเป็นกจิการที�ไดร้บัรายไดค้่าเชา่ที�ตอ้งเสยีภาษสีดุทา้ย (Final Tax) ไปแลว้ 
(3) เงนิปันผลจะถูกใชเ้มื�อบรษิทัมกีําไรในอนาคต 
(4) ภาษมีลูค่าเพิ�มจะคดิในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเชา่ ในกรณีของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษซีื�อที�

เกดิจากการซื�อทรพัยส์นิโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เพื�อมาหกัภาษขีาย โดยภาษซีื�อ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ของบรษิทั PT SHR 
Hotel Indonesia อยู่ที�ประมาณ 119,411 ล้านรูเปียอนิโดนีเซยี (ประมาณ 8.41 ล้านดอลลารส์หรฐั) ซึ�งคาดว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ภาษีซื�อดงักล่าวไดป้ระมาณ 14 ปี (โดยคํานวณจากรายไดท้ี�ไดร้บัจากค่าเช่าพื�นฐานในปัจจุบนั) ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัผลการดําเนินงานที�จะเกดิขึ�น
จรงิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในอนาคต โดยหากภาษซีื�อดงักล่าวหมดลง โรงแรมจะมภีาระภาษมีลูค่าเพิ�มในอตัรารอ้ยละ 
10 ของค่าเชา่  

 
ชั �นที� 2 บีวีไอ 
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd  

รายไดด้อกเบี�ยรบัจาก บรษิทั PT SHR Hotel 
Indonesia 

 

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั PT SHR Hotel 
Indonesia 

 

รายไดใ้นการบรหิารและการบรกิารจาก บรษิทั PT 
SHR Hotel Indonesia 

 

หกั : รายจ่ายอื�น ๆ  
กาํไรสุทธ(ิ�) -ไมม่-ี 
รายการอื�น 
รบัคนืเงนิกูจ้าก บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  
เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใิห ้บรษิทั Strategic 
Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไมม่-ี 

หมายเหตุ :  
(1) บรษิทัที�ตั �งอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 
(2) บวีไีอ จา่ยเงนิปันผลสามารถทาํไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัยส์นิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝั �งทรพัยส์นิยงัมากกว่า

หนี�สนิ จะสามารถจา่ยเงนิสดส่วนเกนิออกมาจากกําไรสุทธใินรปูการจา่ยเงนิปันผลได ้ 
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ชั �นที� 3 บีวีไอ 
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

บรษิทั Strategic Hospitality 
Holdings Limited  

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั SHR Indonesia 
Pte.Ltd   
หกั : รายจ่ายอื�น ๆ  
กาํไรสุทธ(ิ�)  -ไมม่-ี 
รายการอื�น 
เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใิหก้องทรสัต์ (�) -ไมม่-ี 

หมายเหตุ :  
(1) บรษิทัที�ตั �งอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 
(2) บวีไีอ จา่ยเงนิปันผลสามารถทาํไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัยส์นิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝั �งทรพัยส์นิยงัมากกว่า

หนี�สนิ จะสามารถจา่ยเงนิสดส่วนเกนิออกมาจากกําไรสุทธใินรปูการจา่ยเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ที�จา่ยจากเงินปันผล 
 
ชั �นที� 4 ประเทศไทย 
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

กองทรสัต ์

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Strategic Hospitality 
Holdings Limited  
หกั : รายจ่ายที�เกี�ยวกบัการบรหิารกองทรสัต์  
กาํไรสุทธ(ิ�) -ไมม่-ี 
รายการอื�น 
เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใิหผู้ถ้อืหน่วย   

หมายเหตุ : กองทรสัตไ์ดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 
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แผนภาพผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS 
Saigon South 

โครงสรา้งการถือหุ้นของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

 
 
ชั �นที� 1 ประเทศเวียดนาม 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

บรษิทั Luxel APT Company Limited 
และ บรษิทั Viethan Hotel 

Corporation 

รายไดค้่าเช่า  
หกั : ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิ  
หกั : ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมในการบรหิารและ
การบรกิารให ้บรษิทั BBDM Singapore Pte 
Ltd และ บรษิทั BBVN Pte Ltd 

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอ้ยละ 10 

หกั : ดอกเบี�ยจ่ายสาํหรบัเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั SHR Finco Pte Ltd และ บรษิทั SHR 
IBIS Pte Ltd  

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอ้ยละ 5 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ ภาษนีิตบิุคคลรอ้ยละ 20 
รายการอื�น 
จ่ายชาํระคนืเงนิตน้ให ้บรษิทั SHR Finco Pte 
Ltd และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd (1) 

-ไมม่-ี 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธ ิ(ถา้ม)ี  ให ้บรษิทั 
BBDM Singapore Pte Ltd และ บรษิทั BBVN 
Pte Ltd (2) 

-ไมม่-ี 
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หมายเหตุ :  
(1) ณ วันที� �� ธนัวาคม ���� บริษัท Luxel APT Company Limited และ บริษัท Viethan Hotel Corporation มีเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

เหลอือยู่ จาํนวนประมาณ 9.33  ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 3.48 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามลําดบั ซึ�งคาดว่าเงนิกูย้มืดงักลา่วจะถูกชาํระคนืทั �งหมด
ในระยะเวลาประมาณ �  ปี และ �  ปี ตามลําดบั (โดยคํานวณจากรายไดท้ี�ไดร้บัจากค่าเชา่พื�นฐานในปัจจบุนั) ยกเวน้ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้จะให้
เงนิกูย้มืเพิ�มเตมิ ทั �งนี�ระยะเวลาชาํระคนืเงนิกูด้งักล่าวจะขึ�นอยู่กบัผลการดําเนินงานของโรงแรมที�จะเกดิขึ�นจรงิในอนาคตและความเหมาะสม
ในการชําระคืนเงินกู้เพื�อส่งเงินกลับให้มีประสิทธิภาพมากที�สุด โดยเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ�งในวิธีการส่งเงินกลับ 
นอกเหนือไปจากการส่งเงนิกลบัโดยวธิอีื�น เชน่ เงนิปันผล ดอกเบี�ย รายไดใ้นการบรหิารและการบรกิาร เป็นตน้ ซึ�งแต่ละวธิจีะมภีาระภาษีที�
แตกต่างกนั 

(2) เงนิปันผลจะถูกใชเ้มื�อบรษิทัมกีําไรในอนาค 
 
ชั �นที� 2.1 บีวีไอ 
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

บรษิทั SHR Finco Pte Ltd. 
 และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd. 

รายไดด้อกเบี�ยรบัจาก บรษิทั Luxel APT 
Company Limited และ บรษิทั Viethan Hotel 
Corporation 

 

หกั : ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ  
กาํไรสุทธ ิ(�) -ไมม่-ี 
รายการอื�น 
รบัคนืเงนิกูจ้าก บรษิทั Luxel APT Company 
Limited และ บรษิทั Viethan Hotel 
Corporation 

 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใิห ้บรษิทั 
Strategic Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไมม่-ี 
 

หมายเหตุ :  
(1) บรษิทัที�ตั �งอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 
(2) บวีไีอ จา่ยปันผลโดยวธิ ีSolvency Test ซึ�งจะทดสอบจากฝั �งทรพัยส์นิ และฝั �งหนี�สนิ ซึ�งหากฝั �งทรพัยส์นิยงัมากกว่าหนี�สนิ จะสามารถ

จา่ยเงนิสดสว่นเกนิออกมาจากกาํไรสุทธใินรปูการจา่ยเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษีหกั ณ ที�จา่ยจากเงนิปันผล 
 

ชั �นที� 2.2 ประเทศสิงคโปร ์
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

บรษิทั BBDM Singapore Pte Ltd. 
และ บรษิทั BBVN Pte Ltd. 

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Luxel APT 
Company Limited และ บรษิทั Viethan Hotel 
Corporation 

 

รายไดใ้นการบรหิารและค่าบรกิารจาก บรษิทั 
Luxel APT Company Limited และ บรษิทั 
Viethan Hotel Corporation 

 

หกั : ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ  
กาํไรสุทธ(ิ�) -ไมม่-ี 
รายการอื�น 
เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใิห ้บรษิทั 
Strategic Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไมม่-ี 
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หมายเหตุ :  
(1) ไมม่เีนื�องจากเป็นรายไดป้ระเภทที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีเชน่รายไดเ้งนิปันผลที�ไดร้บัจากการลงทนุในต่างประเทศ เป็นตน้ 
(2) ประเทศสงิคโปร ์ยกเวน้ภาษหีกั ณ ที�จา่ยจากเงนิปันผล 

 
ชั �นที� 3 บีวีไอ 
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

บรษิทั Strategic Hospitality 
Holdings Limited  

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั SHR Finco Pte 
Ltd และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd  และ 
บรษิทั BBDM Singapore Pte Ltd และ บรษิทั 
BBVN Pte Ltd  
หกั : ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ  
กาํไรสุทธ(ิ�) -ไมม่-ี 
รายการอื�น 
เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใิหก้องทรสัต์ (�) -ไมม่-ี 

หมายเหตุ :  
(1) บรษิทัที�ตั �งอยู่ในบวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 
(2) บวีไีอ จา่ยเงนิปันผลสามารถทาํไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัยส์นิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝั �งทรพัยส์นิยงัมากกว่า

หนี�สนิ จะสามารถจา่ยเงนิสดส่วนเกนิออกมาจากกําไรสุทธใินรปูการจา่ยเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ที�จา่ยจากเงนิปันผล 

ชั �นที� 4 ประเทศไทย 
 

บริษทั รายการ ภาษีที�เกี�ยวข้อง 

กองทรสัต ์

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Strategic 
Hospitality Holdings Limited   
หกั : รายจ่ายที�เกี�ยวกบัการบรหิารกองทรสัต์  
กาํไรสุทธ(ิ�) -ไมม่-ี 
รายการอื�น 
เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใิหผู้ถ้อืหน่วย   

หมายเหตุ : กองทรสัตไ์ดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 

 
(15) อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ อาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนในปีแรกที�กองทรสัต์เข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นโครงการฯ เนื�องจากการสิ�นสุดเงื�อนไขการสนับสนุนรายได้จากการดาํเนินงาน
สุทธิ (NOI Support)  

สาํหรบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศอนิโดนีเซยี บรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park ไดแ้ก่ บรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk ตกลงที�จะใหก้ารสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงาน
สุทธ ิ(NOI Support) แก่กองทรสัต์ ในกรณีที�รายได้จากการดําเนินงานสุทธติามที�กําหนดไว้ในขอ้ตกลงสนับสนุน
รายได้ รวมระยะเวลา 12 เดอืนน้อยกว่า 8.25 ล้านดอลลาร์สหรฐั เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ�มตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 
2561 โดยบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตกลงชําระส่วนขาดในแต่ละปีไม่เกิน 2.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ในช่วงระยะเวลา 3 ปีดงักล่าว ดงันั �น ตลอดระยะเวลาการสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 
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(NOI Support) จากบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park หากรายได้จากการดําเนินงานสุทธิที�
เกิดขึ�นจริงจากการดําเนินงานตํ�ากว่ารายได้จากการดําเนินงานสุทธิที�ได้รบัการสนับสนุน บริษัทผู้ ขายโรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park ตกลงที�จะชําระส่วนต่างดงักล่าว ทั �งนี� การสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสทุธิ 
(NOI Support) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนั �นจะช่วยให้ผลตอบแทนของกองทรสัต์ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก ไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการผนัผวนหรอืความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกจิมากนกัเนื�องจากมกีารสนบัสนุนจากบรษิทัผูข้ายโรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park เพื�อใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินการเป็นไปตามที�ประมาณไว ้

 
นอกจากนี� บรษิัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตกลงว่าในระหว่างระยะเวลา 2 ปี นับจาก

วนัที�หน่วยทรสัตข์องบรษิทัผูข้ายฯ  ที�จองซื�อตามสญัญาซื�อขายหุน้เริ�มมกีารซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยเ์มื�อวนัที�  
27 ธนัวาคม 2560 บรษิัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park หรอืบรษิัทในเครอืหรอืบุคคลที�เกี�ยวข้อง
ของบรษิทัดงักล่าว ซึ�งถอืครองหน่วยทรสัต์ จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจาก
การลดทุนของกองทรสัต ์สาํหรบัหน่วยทรสัตข์องบรษิทัผูข้ายฯ ที�จองซื�อตามสญัญาซื�อขายหุน้ นอกจากนี� ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์มีข้อตกลงในลกัษณะเดียวกนันี�กบับริษัทผู้ขายโรงแรม Capri by Fraser และ IBIS Saigon South ใน
ประเทศเวยีดนาม เช่นกนั ดงันั �น ตลอดระยะเวลาที�บรษิทัดงักล่าวไม่ไดร้บัสทิธใินการได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน
และเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุนของกองทรสัตด์งักล่าว ผลประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักล่าวจะถูกนํามาจดัสรรใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอื�น ซึ�งจะทําใหอ้ตัราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอื�นนั �นสูงขึ�น เมื�อเทยีบกบักรณีที�
บรษิทัดงักล่าวมสีทิธใินการไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุนสาํหรบัหน่วยทรสัตข์องบรษิทั
ผูข้ายฯ ที�จองซื�อตามสญัญาซื�อขายหุน้ ทั �งนี� เมื�อระยะเวลาดงักล่าวสิ�นสุดลง อาจส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื�องจากผลประโยชน์ตอบแทนและเงินสดที�จ่ายจากการลดทุนจะต้องจดัสรรให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ทุกราย รวมถงึบรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park และบรษิทัผูข้ายโรงแรม Capri by 
Fraser และ IBIS Saigon South ดว้ย 

 
อย่างไรกต็าม ผู้จดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าความเสี�ยงที�อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์จะลด

ตํ�าลงอย่างมนีัยสําคญันั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งน้อย เนื�องจาก อตัราส่วนหนี�ต่อทุนของกองทรสัต์จะยงัอยู่ใน
ระดบัที�สามารถบรหิารจดัการได ้และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  อกีทั �ง สญัญาเงนิกูด้งักล่าว
มกีําหนดระยะเวลาคนืเงนิกู้ครั �งเดยีวเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาเงนิกู้ โดยตลอดระยะเวลากู้ยมื กองทรสัต์มภีาระในการ
ชําระดอกเบี�ยเท่านั �น ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่า เมื�อถงึกําหนดเวลาชําระเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะสามารถ
จดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่เพื�อชําระคนืเงนิกู้ดงักล่าว นอกจากนี� ทรพัย์สนิหลกัที�ลงทุนครั �งแรก มีศกัยภาพที�จะสรา้ง
รายไดใ้หก้บักองทรสัต ์ทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชื�อว่ากองทรสัตจ์ะมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยอย่างต่อเนื�อง 
 
(16) ผูถื้อหน่วยทรสัตล์งทุนหรอืบุคคลอื�น ๆ อาจไม่ได้รบัค่าเสียหายซึ�งตนเรียกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัต์

ได้ เนื�องจากผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความรบัผิดแบบมีข้อจาํกดัในบางกรณี 
 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืบุคคลอื�นๆ อาจมกีารฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการกระทาํใดๆ ซึ�ง
เกี�ยวเนื�องกบัหน้าที�ในการดาํเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในอนาคต ภายใตข้อ้สญัญาของสญัญาก่อตั �งทรสัต์ 
ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรสัต์ สญัญาแต่งตั �ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์ หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที�ของผูจ้ดัการกองทรสัต์
ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืปฏบิตัหิน้าที�ด้วยความประมาทเลนิเล่อ หรอืจงใจกระทําผดิ
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หน้าที� ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องรบัผดิต่อค่าปรบัหรอืค่าเสยีหายใดๆที�เกดิขึ�นแก่กองทรสัต์และต้องรบัผดิอย่างไม่มี
ขอ้จาํกดั  

 
อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจไม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายที�เกดิขึ�นแก่กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์

หรือบุคคลใด ๆ จากการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทรสัต์ หากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความ
ซื�อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัเยี�ยงผูม้วีชิาชพี รวมทั �งดว้ยความชาํนาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม
เพื�อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์ สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรั สต์ 
ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้ผูกพนัที�ไดใ้หไ้วเ้พิ�มเตมิแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ถ้าม)ี รวมถงึไม่ต้องรบัผดิต่อผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ หากการกระทําหรอืงดเวน้การกระทําของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) เป็นไปตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอื คําสั �งศาล คําพพิากษาของศาล หรอื คําสั �งอื�นใดของหน่วยงานราชการ 
ไม่ว่าจะมผีลบงัคบัเป็นกฎหมายหรอืไม่ และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ต้องรบัผดิในกรณีที�ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถ
ปฏบิตัติามขอ้สญัญาขอ้ใดขอ้หนึ�งตามสญัญานี�ไดเ้นื�องจากเหตุสดุวสิยั 
 
4.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ  
 
(1) กองทรัสต์มีความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเที�ยวในประเทศที�

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตต์ั �งอยู่ 
 

ทรพัยส์นิโครงการฯ ที�กองทรสัตจ์ะลงทุนมคีวามเสี�ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม
ท่องเที�ยว ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอยหรอืชะงกังนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา ซึ�ง
อาจส่งผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของนักท่องเที�ยวในประเทศต่าง ๆ ที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั �ง การชะลอตวัของ
ธุรกจิขา้มชาตใินประเทศที�ทรพัยส์นิโครงการฯ ตั �งอยู่ ตลอดจนปรมิาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง ไม่
ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ กต็ามอาจทําให้จํานวนนักธุรกจิที�เป็นลูกค้าของโรงแรมและนักท่องเที�ยวที�เดินทางเขา้มาใน
ประเทศที�ทรพัยส์นิโครงการฯ ตั �งอยู่มจีาํนวนลดลงจากภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิที�ถดถอย 

 
เนื�องดว้ยปรมิาณลูกคา้ส่วนใหญ่ที�มาเขา้พกัในทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นนักธุรกจิ และ/หรอื นักท่องเที�ยวชาว

ต่างประเทศ ดงันั �น การดาํเนินกจิการของผูเ้ช่าหลกั หรอื ผูบ้รหิารโรงแรมอาจไดร้บัผลกระทบจากความแปรผนัของ
จาํนวนและประเภทของผูเ้ขา้พกัตามการเปลี�ยนของฤดกูาลท่องเที�ยว และจากภาพพจน์ในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ 
ที�กระทบความน่าสนใจของประเทศที�ทรพัยส์นิโครงการฯ ตั �งอยู่ อาท ิเหตุการณ์ที�อาจกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 
การประกอบกจิการ สถานที�ท่องเที�ยวสาํหรบัชาวต่างประเทศ รวมถงึกาํลงัซื�อของชาวต่างชาต ิความนิยม และ/หรอื 
ความเชื�อมั �นในการท่องเที�ยวในประเทศที�ทรพัยส์นิโครงการฯ ตั �งอยู่ ซึ�งจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของกองทรสัตด์ว้ย  

 
อย่างไรกต็าม ความเสี�ยงดงักล่าว ผูเ้ช่าหลกั และ/หรอื ผูบ้รหิารโรงแรม อาจบรรเทาไดจ้ากการกระจายกลุ่ม

ลกูคา้โดยไม่จาํกดัเพยีงภูมภิาคใดภูมภิาคหนึ�ง หรอืสญัชาตใิดสญัชาตหินึ�ง สาํหรบันํามาทดแทนซึ�งกนัและกนั ในแต่
ละฤดกูาลท่องเที�ยวอย่างสอดคลอ้งกนั หากกรณีที�เกดิปัญหากบัภูมภิาคหรอืกลุ่มลกูคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึ�งกย็งัมอีกีกลุ่ม
ลูกคา้ที�สามารถมาทดแทนได ้นอกจากนี� การที�กองทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ที�ตั �งอยู่ในหลายประเทศก็
จะช่วยลดความเสี�ยงดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 



99

ทรัสตเพ�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพ�อธุรกิจโรงแรมและสิทธิเชาสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

 
ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื�อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

96 

(2) ทรพัย์สินโครงการฯ อาจต้องเผชิญกบัความเสี�ยงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการ
ท่องเที�ยวที�สูงขึ�น 

 
การแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที�ยว อาท ิการเพิ�มขึ�นของจาํนวนผูป้ระกอบการในตลาด 

อุปทานของหอ้งพกัที�มมีากขึ�นทั �งในทําเลเดยีวกนั และ/หรอื ในแหล่งท่องเที�ยวอื�นๆ ซึ�งอาจเป็นทางเลอืกทดแทน
การเขา้พกัในทรพัย์สนิโครงการฯ ซึ�งอาจทําให้เกดิการแข่งขนัมากขึ�น ทั �งในด้านราคาและคุณภาพการให้บรกิาร 
รูปลกัษณ์ และสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั �งกําลงัซื�อ การใชจ้่ายเฉลี�ยสาํหรบัการเขา้พกั และความผนัผวน
ของจํานวนนักท่องเที�ยวและนักธุรกจิกลุ่มเป้าหมาย ซึ�งจะมผีลต่อรายได้และค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของผูเ้ช่า
หลกัอนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่า ทั �งส่วนที�เป็นค่าเช่าคงที� และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั ของผู้
เช่าหลกัอย่างมนีัยสาํคญั โดยเฉพาะอย่างยิ�งหากคู่แขง่มกีารพฒันาปรบัปรุงตกแต่งโรงแรมของตน รวมทั �งคุณภาพ
ในการใหบ้รกิาร ใหม้ขีดีความสามารถที�เหนือกว่าและสามารถดงึดูดผูเ้ขา้พกัไดม้ากกว่า ซึ�งมผีลต่อศกัยภาพในการ
ดงึดดูผูเ้ขา้พกัของโรงแรม 

 
อย่างไรกต็าม ความเสี�ยงดงักล่าว อาจบรรเทาไดเ้นื�องจากทรพัยส์นิโครงการฯ โดยทั �วไปตั �งอยู่ในทาํเลที�เป็น

ศูนยก์ลางการเดนิทางของผูเ้ขา้พกัต่างชาต ิที�สะดวกสบาย และแวดลอ้มดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวสําคญั ศนูยก์ารค้า 
อาคารสํานักงาน การคมนาคม รวมทั �งการออกแบบห้องพกัที�สวยงามและมสีิ�งอํานวยความสะดวกพื�นฐาน เพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดทุ้กประเภท 
  
(3) ความเสียหายหรือความสูญเสียที�อาจเกิดขึ�นต่อทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจไม่ได้รบัความคุ้มครองเตม็

จาํนวนจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

จํานวนเงนิที�สามารถเอาประกนัภยัไดห้รอืจาํนวนเงนิที�ไดร้บัเป็นค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
อาจไม่เพยีงพอต่อความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นต่อทรพัย์สนิโครงการฯ ในการนี�กองทรสัต์จะจดัหาคําปรกึษาจากที�
ปรกึษาในด้านประกนัภยัเพื�อจดัใหม้กีรมธรรมป์ระกนัภยัที�ครอบคลุมความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและความรบัผดิที�
เกี�ยวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์เชื�อว่าเงื�อนไขความคุม้ครองและจํานวนเงนิเอาประกนัภยัของ
กองทรสัต์เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิั �วไปในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ทั �งนี� ภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัที�เกี�ยวขอ้งอาจมี
เงื�อนไขการรบัประกนัภยัที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต ์หรอือาจมกีารจาํกดัขอบเขตความคุม้ครองภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืมขีอ้จาํกดัเกี�ยวกบัการจดัหากรมธรรมท์ี�มอีตัราเบี�ยประกนัภยัที�เหมาะสม นอกจากนี� ความ
ชํารุดบกพร่องในการออกแบบ การก่อสร้าง หรอืความชํารุดบกพร่องที�มองไม่เหน็ของทรพัยส์นิหรอือุปกรณ์ หรอื
ความบกพร่องในทรพัย์สนิโครงการฯ อาจทําใหก้องทรสัต์ต้องมคี่าใชจ้่ายในการลงทุนเพิ�มเตมิ มคี่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและบํารุงรกัษาเป็นพเิศษ หรอืต้องมกีารชดใชค้่าเสยีหาย หรอืภาระหน้าที�อื�น ๆ ต่อบุคคลภายนอก และ
อาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองเตม็จาํนวนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� กองทรสัต์มคีวามเสี�ยงในการ
ถูกดาํเนินคดหีรอืถูกเรยีกรอ้งโดยลกูคา้ ผูร้บัเหมา หรอืผูม้าใชบ้รกิารในทรพัยส์นิโครงการฯ ซึ�งอาจเกดิขึ�นจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเกดิอุบตัิเหตุหรอืการบาดเจบ็ที�อาจได้รบัในขณะที�อยู่ ณ ทรพัย์สนิโครงการฯ การที�ผู้เช่าหลักไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิโครงการฯ ตามเงื�อนไขการเช่าหลกัได้ และการที�กองทรสัต์ไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที�ของตนตามสญัญาเช่า สญัญาก่อสรา้ง หรอืสญัญาอื�น ๆ ที�ทํากบัผูร้บัเหมา ผูเ้ช่าหลกั หรอืบุคคลภายนอกได ้
อนึ�ง ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายบางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การระบาดของโรคติดต่อ หรอื
ความสญูเสยีใด ๆ ที�เป็นผลมาจากเรื�องดงักล่าว อาจไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้หรอืเบี�ยประกนัภยัอาจสงูเกนิกว่า



100

2018ANNUAL

REPORT
รายงานประจำป  
ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื�อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

97 

ความเหมาะสมที�จะเอาประกนัภยันั �น เป็นเหตุใหก้องทรสัต์อาจตอ้งเอาประกนัภยัโดยจ่ายค่าเบี�ยประกนัภยัเพิ�มขึ�น
หรือลดความคุ้มครองลง นอกจากนี� เมื�อเกิดความเสยีหายที�ร้ายแรง ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัที�
กองทรสัต์มอียู่อาจไม่เพยีงพอที�จะชดเชยความเสยีหายตามที�ไดม้กีารเรยีกรอ้ง หรอืครบถ้วนตามมลูค่าตลาด หรอื
เตม็มลูค่าทดแทน (Replacement Cost) ใหเ้ท่ากบัเงนิลงทุนของกองทรสัต ์หรอืของผูเ้ช่าหลกัที�เสยีไป ยิ�งไปกว่านั �น 
การสูญเสยีหรอืความเสยีหายบางอย่างอาจไม่สามารถเอาประกนัภยัทั �งหมด ดงันั �น กองทรสัต์อาจสูญเสยีเงนิทุน
บางส่วนหรือทั �งหมดที�ได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงการฯ รวมถึงรายได้ในอนาคตที�คาดว่าจะได้รบัจากทรพัย์สนิ
โครงการฯ  แต่ทั �งนี� กองทรสัต์อาจยงัมหีน้าที�ปฏบิตัติามภาระหนี�สนิ หรอืภาระทางการเงนิอื�นที�เกี�ยวกบัทรพัย์สนิ
โครงการฯ  

 
นอกจากนี� กรมธรรม์ประกนัภยัของกองทรสัต์และเงื�อนไขความคุ้มครองจะอยู่ภายใต้การต่ออายุและการ

เจรจาในอนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า กองทรสัต์จะไดร้บัความคุม้ครองภายใต้เงื�อนไข
ทางธุรกจิเดมิ และ/หรอื ที�เหมาะสมในอนาคต ค่าเบี�ยประกนัภยัที�เพิ�มขึ�นหรอืความคุม้ครองที�ลดลงอย่างมนียัสําคญั 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์

 
(4) ทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจมีความชาํรดุบกพร่อง หรอือาจมีการปฏิบติัที�ผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรือ

อาจมีความบกพรอ่งอื�น 
 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) รวมถงึจดัใหม้ผีูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งในการ
ตรวจสภาพทรพัย์สนิโครงการฯ และส่วนต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในประเทศที�ทรพัย์สนิโครงการฯ ตั �งอยู่ ก่อนการเขา้
ลงทุน เพื�อใหม้ั �นใจว่าทรพัยส์นิโครงการฯอยู่ในสภาพที�ด ีมคีวามพรอ้มที�จะลงทุน และไม่พบว่าทรพัยส์นิโครงการฯ 
มคีวามชาํรุดบกพร่อง หรอืขาดตกบกพร่องอย่างมนียัสาํคญัที�ตอ้งไดร้บัการซ่อมแซมหรอืบาํรุงรกัษา (นอกเหนือจาก
เรื�องการออกแบบ การก่อสรา้ง หรอืความชํารุดบกพร่องหรอืขาดตกบกพร่องที�มองไม่เหน็อื�น ๆ ของทรพัยส์นิหรอื
อุปกรณ์ของทรพัยส์นิโครงการฯ ซึ�งอาจต้องมค่ีาใชจ้่ายเพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น หรอืต้องมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
หรอืบาํรุงรกัษาพเิศษหากพบเหน็ภายหลงัจากที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน) 

 
อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถรบัประกนัไดว้่าการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) จะ

สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความชาํรุดบกพร่องเกี�ยวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ในทุกกรณี  อนัรวมถงึความชาํรุดบกพร่อง
ที�ต้องการการซ่อมแซมและดูแลรกัษา หรือสามารถแสดงให้เห็นถึงการไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิโครงการฯ หรอืนิตบิุคคลที�ถอืทรพัยส์นิโครงการฯ นั �นอยู่  และอาจจะมกีารปฏบิตัผิดิกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ หรือความขาดตกบกพร่องอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ที�ไม่ได้ตรวจพบ รวมทั �ง
รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที�ผู้ก่อตั �งทรัสต์ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินโครงการฯ  รายงานการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร และรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิอาจมขีอ้จํากดัในการตรวจสอบ ซึ�งอาจทําใหเ้กดิความ
คลาดเคลื�อนได ้ 

 
ทั �งนี� ความชํารุดบกพร่องหรอืการขาดตกบกพร่องที�ยงัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจทําให้กองทรสัต์ต้องลงทุน

เพิ�มเติมอย่างมีนัยสําคญั หรือมีภาระหน้าที�ต่อบุคคลภายนอกที�ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในลกัษณะและจํานวนที�มไิด้
คาดการณ์ไว ้ซึ�งอาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายได้ และกระแสเงนิสดของกองทรสัต์อย่างมนีัยสําคญัในกรณีที�
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ทรพัยส์นิโครงการฯ และสว่นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืกฎหมาย กองทรสัตอ์าจจะตอ้งรบัภาระ
ในดา้นการเงนิและดา้นอื�น ๆ ซึ�งเกดิจากการละเมดิหรอืไม่ปฏบิตัติามนั �น ๆ 

 
นอกจากนี� ขอบเขตของการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ทรพัยส์นิโครงการฯ จาํกดัอยู่เพยีง (1) 

ขอ้มลูหรอืเอกสารใด ๆ ที�ถูกเปิดเผยระหว่างการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) นี� (2) ขอ้มลูที�เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และ (3) การลงพื�นที�สาํรวจสภาพทรพัยส์นิ (Physical Due Diligence) ดงันั �น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่
สามารถรบัประกนัไดว้่าเอกสารที�สาํคญัทั �งหมดและขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดไดถู้กเปิดเผยเพื�อตรวจสอบหรือสอบ
ทานระหว่างการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) อกีทั �ง การตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ดา้น
กฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงให้เหน็ถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อสญัญาของสญัญาทั �งหมดของ
ทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้

 
เพื�อบรรเทาความเสี�ยง ผู้เช่าหลกัจะมีการสํารองเงนิสดไว้ส่วนหนึ�งเพื�อใช้สําหรบัค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถ

คาดการณ์ได ้เพื�อใหแ้น่ใจว่าทรพัยส์นิโครงการฯจะยงัคงอยู่ในสภาพที�ด ีนอกจากนี� โรงแรมซึ�งบรหิารโดยผูบ้รหิาร
โรงแรม จะมีข้อกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบทางโครงสร้างและอาคารว่าได้มีการดําเนินการตามกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งและอยู่ในสภาพที�ด ีตามที�กําหนดไวใ้นสญัญาบรหิารโรงแรม อกีทั �ง ในการเจรจาสญัญาซื�อขายทรพัยส์นิ
โครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้าํการเจรจากบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารใหค้ํารบัรอง
และคํารบัประกนัโดยทั �วไป ซึ�งรวมถงึคาํรบัรองและคํารบัประกนัเกี�ยวกบัสภาพทรพัยส์นิ ดงันั �น ในกรณีที�ทรพัยส์นิ
โครงการฯ มขีอ้ชํารุดบกพร่องหรอืมกีารไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย และการมขีอ้ชาํรุดบกพร่องหรอืมกีารไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมายของทรพัยส์นิโครงการฯ ดงักล่าวอยู่ภายใตข้อบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ 
ภายใต้เงื�อนไขสญัญาซื�อขายทรพัยส์นิโครงการฯ ที�เกี�ยวขอ้ง กองทรสัต์ยงัอาจมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายอนั
เกิดจากการผดิคํารบัรองและคํารบัประกนัของบริษัทผู้ขายฯ ทรพัย์สนิโครงการฯ ภายใต้เงื�อนไขสญัญาซื�อขาย
ทรพัยส์นิโครงการฯ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
(5) ความรบัผิดของบริษทัโฮลดิ�งต่างประเทศ และผูใ้ห้เช่าหลกัที�มีอยู่ก่อนที�กองทรสัตจ์ะเข้าไปลงทุน 

 
ในการไดม้าซึ�งทรพัยส์นิของกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะลงทุนทั �งทางตรงและทางออ้มในบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ 

เนื�องจาก บรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัยส์นิได้มกีารดําเนินธุรกจิมาเป็นระยะเวลาหนึ�ง ดงันั �น จงึอาจมคีวามรบัผิดที�เกดิขึ�น
ก่อนที�กองทรสัตจ์ะเขา้ไปลงทุน นอกจากนี� ไม่มสีิ�งใดรบัประกนัไดว้่าเอกสารที�สําคญัทั �งหมดและขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
ทั �งหมดไดถู้กเปิดเผยเพื�อตรวจสอบหรอืสอบทานระหว่างการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) อกีทั �ง การ
ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ด้านกฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์หรอืขอ้สญัญาของสญัญาทั �งหมดของทรพัยส์นิโครงการฯได ้อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดว้่าจา้งที�
ปรกึษาที�มคีวามเชี�ยวชาญในการเขา้ทําการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ ก่อน
การเขา้ลงทุนในหุ้น เพื�อตรวจสอบความรบัผดิต่างๆของนิติบุคคลเหล่านี� นอกจากนี� ในการเจรจาสญัญาซื�อขาย
ทรพัยส์นิโครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้าํการเจรจากบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารให้
คํารบัรองและคํารบัประกนัโดยทั �วไป ซึ�งรวมถึงคํารบัรองและคํารบัประกนัเกี�ยวกบัความรบัผดิของบรษิัทโฮลดิ�ง
ต่างประเทศ และบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิที�มีอยู่ก่อนที�กองทรสัต์จะเข้าไปลงทุน ดงันั �น ในกรณีที�บริษัทโฮลดิ�ง
ต่างประเทศ และบรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิมคีวามรบัผิดอยู่ก่อนที�กองทรสัต์จะเข้าไปลงทุน และการมคีวามรบัผิด
ดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัย์สนิโครงการฯ ภายใต้เงื�อนไขสญัญาซื�อขาย
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ทรพัยส์นิโครงการฯ ที�เกี�ยวขอ้ง กองทรสัต์ยงัอาจมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิคํารบัรองและ
คาํรบัประกนัของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใต้เงื�อนไขสญัญาซื�อขายทรพัยส์นิโครงการฯ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 
(6) การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัทผู้ขายฯ นั �นอยู่ภายใต้ขอบเขต จาํนวน 

และระยะเวลาจาํกดั 
 

การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายโดยบรษิทัผูข้ายฯ ใหก้บักองทรสัตน์ั �น อยู่ภายใตข้อ้จาํกัด
ของขอบเขต จาํนวน และเวลาที�สามารถจะทาํการเรยีกรอ้งนั �นได ้โดยขอบเขต จาํนวน และเวลาที�สามารถจะทาํการ
เรยีกร้องนั �นแบ่งแยกได้ตามความสําคญัของการรบัรอง และการรบัประกนัในแต่ละเรื�อง ซึ�งอยู่ภายใต้เงื�อนไขของ
สญัญาซื�อขายทรพัย์สนิโครงการฯ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งตามนโยบายในการเจรจาสญัญาซื�อขายทรพัย์สนิโครงการฯ ที�
เกี�ยวขอ้งนั �น ผู้จดัการกองทรสัต์แบ่งแยกการจํากดัความรบัผดิของผู้ขายออกเป็นสามประเภทหลกั คอื (1) การ
รบัรอง และการรบัประกนัเกี�ยวกบักรรมสทิธิ �เหนือทรพัยส์นิที�ซื�อขาย ซึ�งหมายถงึการที�ผูข้ายรบัรองว่าตนมกีรรมสทิธิ �
ในทรพัยส์นิที�ซื�อขาย เช่น หุน้ในบรษิทั หรอืที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง ในเวลาที�ทําการซื�อขาย (2) การรบัรอง และการ
รบัประกนัเกี�ยวกบัความรบัผดิทางภาษี ซึ�งหมายถงึการที�ผูข้ายรบัรองว่าทรพัยส์นิที�ทําการซื�อขายไม่มคีวามรบัผดิ
ดา้นภาษี และ (3) การรบัรอง และการรบัประกนัอื�น ๆ นอกเหนือจาก (1) และ (2) ซึ�งหมายถงึการรบัรองโดยผูข้าย
ทรพัย์สนิในเรื�องอื�น ๆ เช่น ใบอนุญาตที�เกี�ยวขอ้งในการดําเนินธุรกจิ คดคีวาม ลูกจ้าง สถานะทางการเงนิ และ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูที�ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตข์ณะทาํการซื�อขาย เป็นตน้   

 
โดยการรบัรอง และการรบัประกนัเกี�ยวกบักรรมสทิธิ �เหนือทรพัย์สนิที�ซื�อขายนั �น ผู้จดัการกองทรสัต์ได้

ดําเนินการเจรจากบัผูข้ายโดยมกีําหนดระยะเวลาสาํหรบัการรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายขึ�นอยู่
กบัทรพัยส์นิโครงการฯ เช่น 10 ปี หรอืไม่มกีาํหนดระยะเวลา สว่นการรบัรอง และการรบัประกนัเกี�ยวกบัความรบัผดิ
ทางภาษี และการรบัรอง และการรบัประกนัอื�นๆนั �น จะมรีะยะเวลาที�แตกต่างกนัไป เช่น 1 ปี ถงึ 5 ปี เป็นต้น ทั �งนี�
ขึ�นอยู่กบัเงื�อนไขทางธุรกจิกบัผูข้ายภายใตส้ญัญาซื�อขายทรพัยส์นิโครงการฯ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
อย่างไรกด็ ีผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากองทรสัต์จะไดร้บัเงนิคนืภายใต้คํารบัรอง การ

รบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหาย สาํหรบัความสญูหายหรอืความรบัผดิอื�นใดอนัเกดิจากการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิ
โครงการฯผ่านทางบรษิทัลงทุน ทั �งนี�ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชค้วามพยายามอย่างดทีี�สดุเพื�อผลประโยชน์ที�ดทีี�สุดของ
กองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
(7) ทางเข้าออกและที�จอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึ�งของทรพัยสิ์น

โครงการฯ ที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน 
 

ทางเข้าออกและที�จอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึ�งของทรัพย์สิน
โครงการฯ ที�กองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยที�ดนิที�ใชเ้ป็นทางเขา้ออกและที�จอดรถดงักล่าวถือครองโดยบรษิทัอื�น ไดแ้ก่ 
บรษิทั PT Central Prima Kelola ซึ�งเป็นบรษิทัในกลุ่มของ บรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk. หรอื APL ซึ�ง
เป็นผูข้ายทรพัยส์นิ และเป็นส่วนพื�นที�ที�มกีารใชร้่วมกนัระหว่างทรพัยส์นิอื�นซึ�งตั �งอยู่ในโครงการเดยีวกนักบัโรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park อย่างไรกต็าม บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัเจา้ของทางเขา้ออกและ
ที�จอดรถนั �นโดยตรงเพื�อให้แน่ใจว่าโรงแรม Pullman Jakarta Central Park และผู้เข้าใช้บริการของโรงแรมจะ
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สามารถใชท้ี�ดนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกและที�จอดรถของโรงแรมนั �นได ้ 
 
ทั �งนี� ถงึแมว้่ากองทรสัตจ์ะไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในทางเขา้ออกและที�จอดรถดงักล่าวกต็าม ความเสี�ยงที�ทางเขา้ออก

และที�จอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะถูกปิดกั �น หรอืหา้มใชน้ั �น มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งตํ�า
เนื�องจากสญัญาที�เขา้ทํากบัเจา้ของที�ดนิที�ใชเ้ป็นทางเขา้ออกและที�จอดรถนั �นเป็นสญัญาที�ไม่กําหนดระยะเวลา และ
การบอกเลกิสญัญาจะต้องทําดว้ยความยนิยอมของคู่สญัญาทั �งสองฝ่าย (เว้นแต่เป็นการผดิขอ้กําหนดในสญัญา) 
นอกจากนั �น ทางเขา้ออกและที�จอดรถดงักล่าวมกีารใชร้่วมกนัระหวา่งทรพัยส์นิอื�นซึ�งตั �งอยู่ในโครงการเดยีวกนัและมี
ประชาชนใชส้อยเป็นจํานวนมาก ดว้ยเหตุดงักล่าวนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า การปิดกั �น หรอืหา้มใชท้างเขา้ออก
และที�จอดรถดงักล่าวนั �นน่าจะมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งตํ�าเนื�องจากการปิดกั �นหรอืหา้มใชท้างเขา้ออกและที�จอดรถ
จะสง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายอื�นในโครงการและประชาชนผูใ้ชบ้รกิารในบรเิวณดงักล่าว 

 
(8) ภยัธรรมชาติและเหตุสุดวิสยัอื�นๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทรสัต ์
 

ความเสี�ยงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาตหิรอืเหตุสุดวสิยัอื�น ๆ ในบรเิวณที�ทรพัยส์นิโครงการฯตั �งอยู่และ
บรเิวณอื�น ๆ ที�มลีูกคา้เป็นจํานวนมาก อาจส่งผลใหก้ารอุปโภคบรโิภคและการท่องเที�ยวลดลง นอกจากนี� การเกดิ
สงคราม การก่อการรา้ย ความไม่สงบทางการเมอืง การประทว้ง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอื�น ๆ ที�เกดิขึ�น
จรงิ หรอืที�มกีารอา้งว่าจะเกดิขึ�น อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทํานองเดยีวกนั เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งหรอืหลาย
เหตุการณ์เหล่านี� อาจทาํใหค้วามตอ้งการเขา้พกัหรอืใชบ้รกิารในทรพัยส์นิโครงการฯ ลดลง ซึ�งจะมผีลต่อรายไดข้อง
ผูเ้ช่าหลกั อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่าทั �งที�เป็นค่าเช่าคงที� และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนัของผู้
เช่าหลกัอย่างมนีัยสําคญั อนัอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัต์ และเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้
ทรพัยส์นิหลกัไดร้บัความเสยีหาย ซึ�งไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
(9) มูลค่าของทรพัยสิ์นหลกัตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์น ไม่ได้เป็นเครื�องแสดงมูล

ค่าที�แท้จริงของทรพัยสิ์นหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาขายของทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว
นั�นจะเป็นไปตามที�ประเมินไม่ว่าในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 

 
โดยทั �วไปการประเมินค่าทรพัย์สนิจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ รวมถึงปัจจยับางประการที�เกี�ยวข้องกบั

ทรพัยส์นิหลกั เช่น สถานะทางการตลาด ความแขง็แกร่งทางการเงนิ ความสามารถในการแขง่ขนั และคุณสมบตัทิาง
กายภาพของทรพัย์สนิ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ในอนาคต เนื�องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรอืเหตุการณ์
ทั �งหมดที�เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ�นตามที�คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที�มิได้
คาดการณ์ไว ้ 

 
นอกจากนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า การประเมนิค่าทรพัยส์นิที�จดัทาํโดยบรษิทัประเมนิ

ค่าทรพัยส์นินั �นสะทอ้นมลูค่าที�แทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัเสมอ หรอืรบัประกนัไดว้่าบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิรายอื�น 
ๆ จะให้ผลการประเมินค่าทรพัย์สนิเช่นเดียวกนัได้ ดงันั �น ผู้จดัการกองทรสัต์จึงไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าข้อ
สมมตฐิานที�ใชอ้า้งองิจะมคีวามถูกตอ้งแม่นยํา ราคาที�กองทรสัตข์ายทรพัยส์นิอย่างใดอย่างหนึ�งในอนาคตอาจจะตํ�า
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กว่ามูลค่าที�บรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิกําหนดไว ้ณ วนัที�กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัดงักล่าว หรอือาจจะตํ�า
กว่าราคาซื�อทรพัยส์นิที�กองทรสัตจ์ดัหามาได ้ยิ�งไปกว่านั �น มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิี�ไดจ้ากการประเมนิค่าทรพัยส์นิใน
เบื�องตน้โดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิอาจจะไม่สะทอ้นมลูค่าที�แทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัไดเ้สมอไป หากกองทรสัตม์ี
การจาํหน่ายทรพัยส์นินั �น หรอืในกรณีที�มกีารชาํระบญัชขีองกองทรสัต์ 

 
สาํหรบัรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นินั �น เป็นเพยีงการประเมนิ ณ วนัที�

ระบุในรายงานการประเมนิเท่านั �น ดงันั �น ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการเสนอขายรายใดๆ หรอืฝ่ายอื�นใดกต็ามไม่ควรพจิารณา
ว่าเป็นคําแนะนําว่าบุคคลใด ๆ ควรจะดําเนินการอย่างใด โดยองิตามการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิค่า
ทรพัย์สนิที�เปิดเผยในแบบแสดงขอ้มูลฉบบันี� ดงันั �น ในการตดัสนิใจลงทุนซื�อหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ ผู้ลงทุนไม่
ควรใชข้อ้มูลการประเมนิค่าทรพัยส์นิดงักล่าว และขอ้มูลในรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิค่า
ทรพัยส์นิที�ปรากฏในแบบแสดงขอ้มลูฉบบันี� แต่เพยีงอย่างเดยีวในการประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

 
(10) การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สินหลกัและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์จะมี

ผลกระทบในทางลบต่อบญัชีกาํไรขาดทุน มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนของกองทรสัต ์

 
ในกรณีที�มลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิและการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยล์ดลง อนัเนื�องมาจากการ

ขาดทุนจากการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สนิและการลงทุนในปีนั �น และมผีลให้มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิลดลง 
รวมทั �ง การที�กองทรสัตอ์าจมสีภาพคล่องสว่นเกนิอนัเกดิจากการขาดทุนจากราคาประเมนิมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าว จะ
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์อย่างไรกต็าม กองทรสัตอ์าจดาํเนินการลดทุน
จดทะเบยีนและคนืสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพื�อใหส้ามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัตไ์ด ้
 
(11) ความเสี�ยงจากการขยายหรอืต่ออายุสิทธิในการใช้ที�ดินที�เกี�ยวข้อง 

ในส่วนของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นั �น มรีูปแบบการถอืครองเป็นกรรมสทิธิ �ประเภท Strata 
Title Certificate หรือเรียกว่า HMSRS ซึ�งสทิธิของ HMSRS ของโครงการดงักล่าวนี�จะต้องอยู่บนที�ดินที�ม ีHGB 
Title (ซึ�งสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนั �นมกีําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสาํหรบั HMSRS จะสอดคลอ้ง
กบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กล่าวคอื จะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัที� 
17 มนีาคม พ.ศ. 2569 ซึ�งไดร้บัการขยายระยะเวลาแลว้ถงึวนัที� � มถุินายน ���� ทั �งนี� สทิธ ิHGB ตามกฎหมาย
อินโดนีเซียจะมีกําหนดอายุเริ�มแรก ( initial term) �� ปี โดยผู้ถือใบอนุญาตจะมีสทิธิขอขยายเวลา (extension) 
ออกไปอกีไม่เกนิ �� ปี และเมื�อครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ ซึ�งเป็นผู้ถือ
ใบอนุญาตดงักล่าว จะมีสทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ได้อีกซึ�งคาดว่าระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะ
เท่ากบักําหนดอายุเริ�มแรกของ HGB คอื �� ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ �� ปีเช่นกนั  
อย่างไรก็ดี เงื�อนไขในการพิจารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาหรือขอต่อระยะเวลานั �น หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ งจะ
พจิารณาว่าการใชท้ี�ดนิเป็นไปตามเงื�อนไขที�กฎหมายกาํหนดไวห้รอืไม่ เช่น ไดม้กีารใชท้ี�ดนิตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 
เงื�อนไขที�กาํหนดไว ้(ถา้ม)ี ไดร้บัการปฏบิตัติามหรอืไม่อย่างไร การใชท้ี�ดนิเป็นไปตามผงัเมอืงหรอืไม่ เป็นตน้ 
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ทั �งนี� ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดต้ํ�าที�โรงแรมจะไม่สามารถต่อสญัญาเช่าได้ใน
อนาคต เนื�องจากการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนัไม่ไดข้ดัต่อเงื�อนไขในการใชท้ี�ดนิแต่อย่างไร 
 
(12) จํานวนค่าธรรมเนียมสําหรบัการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ของทรพัย์สินโครงการฯ ใน

ประเทศอินโดนีเซีย ไม่สามารถกําหนดเป็นจาํนวนที�แน่นอน โดยขึ�นอยู่กบัมูลค่าที�ดินในขณะที�
ดาํเนินการชาํระค่าธรรมเนียมเพื�อขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB  

สาํหรบัทรพัยส์นิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอนิโดนีเซยี นั �นมรีูปแบบการถอืครอง
เป็นกรรมสทิธิ �ประเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซึ�งสทิธขิอง HMSRS ของโครงการดงักล่าวนี�
จะต้องอยู่บนที�ดนิที�ม ีHGB Title (ซึ�งสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนั �นมกีําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลา
สาํหรบั HMSRS จะสอดคลอ้งกบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กล่าวคอืจะ
ครบกําหนดระยะเวลาในวนัที� 17 มนีาคม พ.ศ. 2569 ซึ�งไดร้บัการขยายระยะเวลาออกไปแลว้ถงึวนัที� 9 มถุินายน 
2580 ทั �งนี� สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีจะมกีาํหนดอายุเริ�มแรก (initial term) 30 ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะมี
สทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปี และเมื�อครบกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาด
ว่า กองทรสัต์ (ซึ�งจะเป็นผู้ถือใบอนุญาตดงักล่าว ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในโรงแรม Pullman Jakarta Central 
Park) จะมสีทิธขิอต่อใบอนุญาต (renewal) ไดอ้กีซึ�งคาดว่าระยะเวลาสาํหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักาํหนดอายุ
เริ�มแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเช่นกนั  

 
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดงักล่าวมิได้ถูกระบุชดัเจนไว้ในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และยงัไม่เคยมี

ตัวอย่างการต่ออายุ (renewal) ดงักล่าวมาก่อน สําหรบัการขยายและต่ออายุ HGB นั �น ในทางปฏิบตัิโดยทั �วไป 
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจะพิจารณาการอนุมัติการขยายระยะเวลาหรือต่ออายุ HGB ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อน
หมดอายุ อย่างไรกด็ ีที�ปรกึษากฏหมายทอ้งถิ�นเคยพบกรณีตวัอย่างในอดตีที�ไดร้บัการพจิารณาอนุญาตการขยาย
ระยะเวลา HGB ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปีก่อนหมดอายุ  

 
ในการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ผูย้ื�นคาํรอ้งขอขยายหรอืต่อใบอนุญาตจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที�

รฐักําหนด ซึ�งปัจจุบนัเป็นไปตามขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งว่าดว้ยการกําหนดประเภทและค่าธรรมเนียมที�เรยีกเกบ็โดย
สํานักงานที�ดิน (ประเทศอินโดนีเซีย) (Government Regulation No. 13 of 2010 on Types and Tariffs for the 
Applicable Non-Tax State Income at the National Land Office)  โดยค่าธรรมเนียมจะคาํนวณตามสตูร ดงัต่อไปนี� 
กล่าวคอื ค่าธรรมเนียม (Tariff) = (0.2% x มูลค่าที�ดนิ) + 100,000 รูเปียอนิโดนีเซยี ทั �งนี� มูลค่าที�ดนิดงักล่าวถูก
กําหนดใหใ้ชมู้ลค่าประเมนิที�ดนิซึ�งได้รบัการประเมนิโดยกรมที�ดนิที�กําหนดใหใ้ช้สาํหรบัท้องที�ต่างๆ (Land Value 
Zone Map) แต่หากทอ้งที�ใดไม่มกีารกําหนดมูลค่าดงักล่าว กรมที�ดนิจะประเมนิราคาโดยสะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัของ
ราคาประเมนิที�ดนิ หรอืเรยีกว่าเป็นราคา Sales Value of Taxable Object (NJOP) 

 
ทั �งนี� มลูค่าที�ดนิที�โรงแรม Pullman Jakarta Central Park อาจมกีารปรบัเปลี�ยนขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ รวมถงึ 

สภาพเศรษฐกจิและนโยบายภาครฐัของประเทศอนิโดนีเซยี ซึ�งหากมูลค่าที�ดนิดงักล่าวในช่วงเวลาที�มกีารขอขยาย
หรือต่อใบอนุญาต HGB มีมูลค่าสูงขึ�นกว่าในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จะส่งผลให้กองทรัสต์มีภาระในการชําระ
ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บโดยสํานักงานที�ดินสําหรบัการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB เพิ�มขึ�นและอาจทําให้
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงตามลาํดบั  
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ในการนี� เพื�อเป็นการบรรเทาความเสี�ยง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตดิตามกบัสาํนักงานที�ดนิ  เพื�อตรวจสอบและ
ดาํเนินการใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งในการขยายและต่ออายุ HGB อย่างเคร่งครดัและผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการเพื�อใหแ้น่ใจว่าบรษิัท
ผู้ให้เช่าทรพัย์สนิจะมกีระแสเงนิสดเพยีงพอสําหรบัการชําระค่าธรรมเนียมในการขอขยายหรือต่ออายุระยะเวลา 
HGB (แลว้แต่กรณี) เมื�อถงึกาํหนดเวลาในการต่ออายุดงักล่าว 

(13) ความเสี�ยงจากการลงทุนในที�ดินเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 
 

เนื�องจากทรพัยส์นิหลกัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั �งแรกในประเทศเวยีดนามทั �งสองแห่ง คอื โรงแรม Capri by 
Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ตั �งอยู่บนที�ดนิที�เช่าช่วง โดยเจา้ของที�ดนิคอืหน่วยงานสว่นทอ้งถิ�นโฮจมินิห ์
ซิตี� ซึ�งให้เช่าที�ดินที�ตั �งทรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั �งแรกในประเทศเวียดนามแก่ Phu My Hung 
Development Limited Liability Company (PMH) ผูซ้ึ�งไดร้บัสทิธกิารพฒันาโครงการบนที�ดนิในเขตที� 7 (District 7) 
HCMC ในกรณีดงักล่าว หากสญัญาเช่าหลกัของที�ดนิที�ตั �งทรพัยส์นิหลกัที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั �งแรกในประเทศ
เวียดนามระหว่าง หน่วยงานส่วนท้องถิ�นโฮจิมินห์ ซิตี�  และ Phu My Hung Development Limited Liability 
Company (PMH) ถูกยกเลิก หรือสิ�นสุดลง ก็จะส่งผลให้การเช่าช่วงที�ดินระหว่าง Phu My Hung Development 
Limited Liability Company (PMH) และบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซึ�งเป็นบรษิทัลูกของกองทรสัต์สิ�นสุดลงไปดว้ย อนั
เป็นผลใหท้รพัยส์นิทั �งหมดที�ปลูกสรา้งบนที�ดนิที�เช่าช่วงจะตกเป็นของเจา้ของที�ดนิ ซึ�งในปัจจุบนัคอืหน่วยงานสว่น
ทอ้งถิ�นโฮจมินิห ์ซติี� โดยไม่ต้องชําระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วงตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงของสญัญาเช่าช่วงที�ดนิ 
อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ และส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกองทรสัต์อย่างมี
นัยสําคญั โดยการลงทุนครั �งแรกของกองทรสัต์ในโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ซึ�ง
ตั �งอยู่บนที�ดนิเช่าช่วงมสีดัสว่นคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 28 ของมลูค่าทรพัยส์นิที�ลงทุนครั �งแรกของกองทรสัต์ 

 
ในกรณีนี� ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่าโอกาสที�สญัญาเช่าหลกัของที�ดนิที�ตั �งทรพัย์สนิหลกัที�กองทรสัต์เข้า

ลงทุนครั �งแรกในประเทศเวยีดนามระหว่าง หน่วยงานส่วนทอ้งถิ�นโฮจมินิห ์ซติี� และ Phu My Hung Development 
Limited Liability Company (PMH) จะถูกยกเลกิ หรอืสิ�นสุดลงก่อนระยะเวลาที�กําหนดในสญัญานั �น มคีวามเป็นไป
ได้ตํ�า เนื�องจาก Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) เป็นผู้ได้รบัสทิธจิากหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ�นโฮจิมินห์ ซิตี�  ให้พัฒนาโครงการบนที�ดินในเขตที� 7 (District 7) HCMC อีกทั �ง Phu My Hung 
Development Limited Liability Company (PMH) ยังเป็นบริษัทที�ก่อตั �งขึ�นจากการร่วมทุนของหน่วยงานส่วน
ท้องถิ�นโฮจมินิห ์ซติี� (Ho Chi Minh City People’s Committee) และ Central Trading & Development Group ซึ�ง
เป็นบริษัทที�มีสํานักงานใหญ่ในประเทศไต้หวนั (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Phu My Hung Development Limited 
Liability Company (PMH))  
 
4.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์ 
 
(1) ความเสี�ยงโดยทั �วไปในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเสี�ยงหลายด้าน เช่น (�) การเปลี�ยนแปลงในทางลบด้านการเมอืงและ
ภาวะเศรษฐกจิ เช่น ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทั �งในประเทศและต่างประเทศ และความต้องการในการบรโิภคโดยรวม
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ลดลง (�) สภาวะด้านลบของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศที�ทรพัยส์นิหลกัตั �งอยู่ (�) การเปลี�ยนแปลงในอตัรา
ดอกเบี�ย อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (�) การเปลี�ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือ
นโยบายทางเศรษฐกิจอื�น ๆ ในประเทศและต่างประเทศ (�) การเพิ�มค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี� ยวกับ
อสงัหารมิทรพัยท์ี�ไม่ไดค้าดการณ์ไว ้(�) การเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม กฎหมายผงั
เมอืง และกฎระเบยีบอื�น ๆ ของรฐั ตลอดจนนโยบายทางการคลงั (�) การเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบดา้นสิ�งแวดลอ้ม
ที�เกี�ยวกบัอสงัหารมิทรพัย ์(�) การเปลี�ยนแปลงของค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนัที�จะได้รบัจากอสงัหารมิทรพัยท์ี�
ลงทุน (�) การเปลี�ยนแปลงของราคานํ�ามนัและเชื�อเพลิงอื�น ๆ (��) การเปลี�ยนแปลงความนิยมในประเภทของ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสถานที�ตั �ง ซึ�งนําไปสู่การมจีํานวนหอ้งพกัมากเกนิความต้องการ หรอือาจทําใหค้วามต้องการ
ของนักท่องเที�ยวในกลุ่มตลาดเป้าหมายใด ๆ ลดลงสาํหรบัห้องพกับางประเภทหรอือสงัหารมิทรพัยท์ี�ลงทุน (��) 
ความสามารถของผูบ้รหิารโรงแรม หรอื ผูเ้ช่าหลกั ที�อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิและชื�อเสยีงของโรงแรม (��) ความ
ไม่สามารถดําเนินการต่ออายุสญัญาเช่า (��) ความไม่สามารถในการเกบ็ค่าเช่าจากผูเ้ช่าหลกัภายในระยะเวลาที�
กําหนด หรอืไม่สามารถเรยีกเกบ็ได้ เนื�องจากผู้เช่าหลกัล้มละลาย หรอืมหีนี�สนิล้นพ้นตวั หรอืในกรณีอื�นๆ (��) 
ความไม่พอเพยีงของความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที�ม ีหรอืค่าเบี�ยประกนัภยัที�เพิ�มสงูขึ�น (��) การที�ผูเ้ช่ า
หลกัไม่สามารถใหบ้รกิารหรอืจดัหาการบรกิารเกี�ยวกบัการบํารุงรกัษาและการใหบ้รกิารอื�นๆ ไดอ้ย่างพอเพยีง (��) 
ความชํารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งต้องได้รับการแก้ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงรักษา
อสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งก่อใหเ้กดิรายจ่ายลงทุนทไีม่ไดค้าดการณ์ไว้ล่วงหน้า (��) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(��) การพึ�งพงิกระแสเงนิสดอย่างมากในการบํารุงรกัษาและปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์ี�มอียู่ (��) 
การเพิ�มขึ�นของค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน รวมถงึภาษีอากรที�เกี�ยวขอ้ง (��) ส่วนไดเ้สยีหรอืภาระผูกพนัต่างๆ ซึ�ง
ไม่สามารถพบไดห้รอืไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบที�ดนิ ณ สาํนกังานที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งในขณะที�ทาํการตรวจสอบ (��) 
เหตุสดุวสิยั ความเสยีหายที�ไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้และปัจจยัอื�นๆ และ (��) การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายและ
ระเบยีบดา้นภาษอีากรและดา้นอื�น ๆ  

 
ปัจจยัหลายอย่างตามที�กล่าวขา้งตน้อาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราค่าเช่าหอ้งพกั อตัราการเขา้

พกัและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายดา้นภาษทีี�เกี�ยวขอ้งในการจ่ายผลประโยชน์ 
ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดค้่าเช่าคงที� และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนัที�จะไดร้บั
จากอสงัหารมิทรพัย ์

 
การประเมนิค่าทรพัยส์นิหลกัประจาํปีจะสะทอ้นปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว และสง่ผลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิหลกัเพิ�ม

สงูขึ�นหรอืลดตํ�าลงได ้อย่างไรกด็ ีมลูค่าเงนิลงทุนของทรพัยส์นิหลกัอาจลดลงอย่างมนียัสาํคญั หากเกดิวกิฤตในทาง
ลบอย่างฉับพลนัต่อราคาอสงัหารมิทรพัยห์รอืต่อเศรษฐกจิในประเทศทรพัยส์นิหลกัตั �งอยู่ในปัจจุบนัหรอืทรพัยส์นิที�
จะมใีนอนาคต 

 
(2) กองทรสัตอ์าจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

การขาดทางเลือกอื�นในการใช้ประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 
 

กองทรสัต์จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และทรพัย์สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั โดยทั �วไปการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์โดยเฉพาะการลงทุนในทรพัยส์นิที�มมีูลค่าสงู เช่นที�กองทรสัต์ประสงคท์ี�จะเขา้ลงทุนอาจมี
สภาพคล่องตํ�า การที�มสีภาพคล่องตํ�าดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการปรบัเปลี�ยน
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พอรต์การลงทุน (Investment Portfolio) หรอืความสามารถในการเปลี�ยนทรพัยส์นิบางสว่นเป็นเงนิสด เพื�อรองรบักบั
การเปลี�ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัอื�น ๆ เช่น กองทรสัต์อาจไม่สามารถขาย
ทรพัยส์นิโครงการฯไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั �น หรอือาจถูกบงัคบัใหต้้องลดราคาลงอย่างมาก เพื�อใหส้ามารถขายได้
ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ นอกจากนี� กองทรสัต์อาจประสบปัญหาในการหาแหล่งเงนิกู้ในระยะเวลาที�ทนัท่วงทแีละ
ภายใต้เงื�อนไขทางการคา้ที�ดใีนกรณีที�เป็นการกูย้มืเงนิที�ใชท้รพัยส์นิโครงการฯเป็นหลกัประกนั เนื�องจากทรพัยส์นิ
ประเภทอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสีภาพคล่อง นอกจากนี� ทรพัยส์นิโครงการฯอาจไม่สามารถเปลี�ยนแปลงลกัษณะการใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว หากทรพัย์สนิโครงการฯเหล่านั �นไม่สามารถสร้างกําไรได้ อนัเนื�องมาจากสภาวะการ
แข่งขนั อายุของทรัพย์สิน ปริมาณความต้องการที�ลดตํ�าลง หรือปัจจัยอื�น ๆ การเปลี�ยนแปลงลักษณะการใช้
ประโยชน์ของทรพัยส์นิโครงการฯโดยทั �วไปแล้ว จะต้องมกีารลงทุนใชเ้งนิเพิ�มเตมิ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี�อาจส่งผล
กระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ และส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ
กองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
อย่างไรกต็าม การที�กองทรสัต์ลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิโครงการฯ ในหุ้นของบรษิัทลงทุนแทนการลงทุน

ทางตรงในกรรมสทิธิ �หรอืสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิโครงการฯโดยตรง จะทําใหก้องทรสัตส์ามารถขายการลงทุนโดยการ
ขายหุน้ในบรษิทัลงทุนนั �นได ้ซึ�งมสีภาพคล่องมากกว่าการขายทรพัยส์นิโครงการฯ 

 
(3) กลยุทธ์ของกองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจนํามาซึ�งความ

เสี�ยงที�สูงกว่าเมื�อเทียบกบักองทรสัตป์ระเภทอื�นที�มีรปูแบบการลงทุนที�หลากหลายกว่า 
 

กลยุทธห์ลกัในการลงทุนในทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมจะทาํใหก้องทรสัตม์คีวามเสี�ยงจากการ
มุ่งเน้นลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งระดบัของความเสี�ยงอาจจะสงูกว่าเมื�อเทยีบกบักองทรสัต์ประเภทอื�นที�มรีปูแบบ
การลงทุนที�หลากหลายกว่าในธุรกจิดา้นอื�น 

 
การมุ่งเน้นลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี�ใชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมในภูมภิาคอาเซยีน ทําให้

กองทรสัต์มคีวามเสี�ยงในกรณีที�เกดิวกิฤตหรอืเหตุการณ์ในทางลบของอุตสาหกรรมท่องเที�ยว และธุรกจิโรงแรมใน
ภูมภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะในประเทศที�ทรพัยส์นิโครงการฯ ตั �งอยู่ วกิฤตการณ์ดังกล่าวอาจนําไปสู่การลดลงของ
อตัราค่าห้องพกั หรอือตัราการเขา้พกัของทรพัยส์นิโครงการฯ ซึ�งจะมผีลกระทบต่อเงนิปันส่วนแบ่งกําไรที�จะจ่าย
ใหก้บัผูห้น่วยลงทุน หรอืผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต์ 

 
กองทรสัต์อาจหามาตรการที�จะบรรเทาความเสี�ยงได้ โดยการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยซ์ึ�งตั �งอยู่ในประเทศ

ต่าง ๆ และอยู่ในระดบัที�ต่างกนั รวมถึงมกีารกําหนดตลาดเป้าหมายที�ต่างกนั ซึ�งจะทําให้เหตุการณ์ที�อาจส่งผล
ในทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของประเทศใดประเทศหนึ�งไม่สง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมของ
กองทรสัตม์ากนกั 

 
(4) ทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจถกูเวนคืน 
 

ทรัพย์สินโครงการฯ มีความเสี�ยงที�อาจถูกเวนคืนตามนโยบายของรัฐ โดยค่าชดเชยที�อาจได้รับอัน
เนื�องมาจากความเสยีหายจากการถูกเวนคนืจะตกเป็นของเจา้ของที�ดนิ และ/หรอืผูใ้ชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าว 
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โดยเงนิชดเชยที�ไดร้บัอาจไม่เท่ากบัจํานวนเงนิที�กองทรสัต์ไดช้ําระไปเพื�อซื�อทรพัยส์นิซึ�งอาจสง่ผลใหผ้ลตอบแทนที�
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที�ไดป้ระมาณการไวท้ั �งในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและการ
คนืเงนิทุน ทั �งนี� กองทรสัต์อาจไดร้บัเพยีงเงนิชดเชยจากรฐับาล  หรอืหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งในประเทศนั �น ๆ 
ตามกฎวธิกีารที�กฎหมายในประเทศนั �นๆ กําหนดไว้ โดยจํานวนเงนิที�กองทรสัต์ได้รบัจะขึ�นอยู่กบัเงื�อนไขตามที�
กําหนดในกฎหมายและสญัญาที�เกี�ยวขอ้งและระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯที�เหลอือยู่ภายหลงั
จากการถูกเวนคนื 

 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถประเมนิถงึโอกาสในการถูกเวนคนืได ้เนื�องจากการเวนคนืที�ดนิเป็นนโยบาย

และความจําเป็นในการใช้พื�นที�ของรฐับาลของประเทศที�เกี�ยวขอ้งนั �นๆ การถูกเวนคนืดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ ซึ�งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ
ของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

 
อย่างไรกด็กี่อนที�กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ทางผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการตรวจสอบจากขอ้มลูที�เปิดเผย

ใหบุ้คคลทั �วไปสามารถตรวจสอบไดใ้นประเทศที�เกี�ยวขอ้งแลว้นั �น ยงัไม่พบว่าทรพัยส์นิโครงการฯ อยู่ระหว่างหรอื
อาจจะถูกเวนคนืโดยหน่วยงานของรฐั 

 
(5) กองทรสัตจ์ะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ซึ�งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลา

เช่าที�เหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามส่วนไปด้วย 
 

กองทรสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งมลูค่าของสทิธกิารเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที�
เหลืออยู่ (ยกเว้นกรณีโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ที�เป็นการถือกรรมสทิธิ �ประเภท Strata Title) อนั
เนื�องมาจากการประเมนิค่าของสทิธกิารเช่า การเปลี�ยนแปลงในอตัราการเช่าพื�นที� และ/หรอื อตัราค่าเช่า และ/หรอื
ค่าบรกิารสาธารณูปโภค หรอืเนื�องจากสาเหตุอื�นใดที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต ์ทั �งนี� การเปลี�ยนแปลง
ในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์ มูลค่า
หน่วยทรสัต ์และ/หรอื การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัตใ์นทา้ยที�สดุ 

 
(6) การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชีหรอืกฎหมายที�เกี�ยวข้อง หรอืแนวทางการปฏิบติัของหน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้อง 
 

กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ หรือการปรบัปรุง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อาจมีการ
เปลี�ยนแปลง เช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชีที�ได้รบัการปรบัปรุงเพิ�มเติมให้ตรงกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) งบการเงนิของกองทรสัตอ์าจไดร้บั
ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชทีี�ได้มกีารแก้ไขปรบัปรุง โดยเงื�อนไขและเวลาในการเปลี�ยนแปลง
มาตรฐานการบญัชนีี�ไม่สามารถทราบไดแ้ละขึ�นอยู่กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั �น ผูก้่อตั �งทรสัตจ์งึไม่อาจรบัประกนั
ไดว้่าการเปลี�ยนแปลงเหล่านี�จะไม่มผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อการจดัทาํงบการเงนิของกองทรสัต ์หรอืต่อผลการ
ดําเนินงานและมาตรฐานการเงินของกองทรัสต์ การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนี� ยงัไม่อาจรบัประกนัได้
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ว่าการเปลี�ยนแปลงกฎขอ้บงัคบัใด ๆ จะไม่มผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ในการ
ดาํเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของกองทรสัต ์หรอืต่อการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรสัต ์

 
นอกจากนี� กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชขีองประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม 

รวมถงึการปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมาตรฐานการบญัชขีองประเทศดงักล่าว เนื�องจาก
การคาํนวณรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) สาํหรบัการชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิของผูเ้ช่าหลกั 
ซึ�งอาจมผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

 
นอกจากนี� สาํหรบัประเทศเวยีดนาม ในการคํานวณภาษีเงนิได้นั �นจะพจิารณาจากรายไดห้ลงัหกัค่าใช้จ่ าย

ต่างๆ รวมถึงการพิจารณารายได้และการกําหนดราคาหรือค่าตอบแทนระหว่างกนั ทั �งนี� การพิจารณาในเรื�อง
ดงักล่าวจะขึ�นอยู่กบัแนวทางการปฏิบตัิและดุลพินิจของหน่วยงานที�ดูแลเรื�องการจดัเก็บและประเมินภาษีของ
ประเทศนั �น ๆ ซึ�งแนวทางการปฏบิตัแิละดุลพนิิจนั �นอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ในกรณีที�หน่วยงานที�ดูแลเรื�องการ
จดัเกบ็และประเมนิภาษีของประเทศนั �นๆ เปลี�ยนแนวทางการปฏบิตัหิรอืมดีุลพนิิจว่ารายจ่ายบางรายการไม่ถอืเป็น
ค่าใชจ้่าย รวมถงึมเีปลี�ยนแนวทางการปฏบิตัเิรื�องการกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนระหว่างกนัแลว้นั �น ผลต่างจาก
การหกักลบลบหนี�ระหว่างรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) และเงนิไดจ้ากค่าเช่าของผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจจะถูก
ประเมินโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการคํานวนภาษีได้ อาจส่งผลให้กองทรัสต์มีภาระภาษีเพิ�มขึ�น ซึ�งอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
(7) ความเสี�ยงจากการลงทุนของกองทรสัตโ์ดยการลงทุนในทรพัยสิ์นที�ตั �งอยู่ในต่างประเทศ 

 
เนื�องจากการลงทุนของกองทรัสต์ประกอบด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที�ตั �งอยู่ในประเทศเวียดนามและ

อนิโดนีเซยี ซึ�งการลงทุนในทรพัยส์นิที�ตั �งอยู่ต่างประเทศนั �น ส่งผลใหก้องทรสัตม์คีวามเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุน
ในต่างประเทศ ซึ�งประกอบดว้ย (1) การบรหิารจดัการที�เกี�ยวกบัการเงนิระหว่างประเทศของกองทรสัต์ (2) ความ
เสี�ยงที�เกี�ยวกบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และธุรกจิท่องเที�ยวในประเทศที�ทรพัยส์นิที�กองทรสัตล์งทุนตั �งอยู่ ซึ�ง
แตกต่างกนัออกไป และ (3) ความเสี�ยงที�เป็นประเดน็ทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศ 

 
เนื�องจากรายไดท้ี�กองทรสัต์จะไดร้บันั �นเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ อกีทั �งรายไดแ้ละรายจ่ายของบรษิทัผูใ้หเ้ช่า

ทรพัยส์นิและบรษิทัโฮลดิ�งต่างประเทศจะเป็นสกุลเงนิของประเทศที�เกี�ยวขอ้ง ในขณะที�เงนิที�ไดร้บัจากการระดมทุน
และการจ่ายผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะเป็นสกุลเงนิบาท ทําใหก้องทรสัต์มคีวามเสี�ยงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา นอกจากนี� เนื�องจากการลงทุนของกองทรสัต์ ประกอบด้วยการลงทุนในทรพัย์สนิ
โครงการฯ ในหลายประเทศ โดยการจ่ายผลประโยชน์จากการดําเนินงานของทรพัย์สนิโครงการฯ แก่กองทรสัต์ 
ขึ�นอยู่กบัรูปแบบในการส่งเงนิ ซึ�งรูปแบบในการส่งเงนิแต่ละวธิมีผีลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมที�แตกต่างกนั 
นอกจากนี� กองทรสัต์ยงัต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคุมการเคลื�อนยา้ยเงนิทุน หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการส่งเงนิ 
และการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงนิในแต่ละประเทศที�กองทรสัตล์งทุน เป็นผลใหก้องทรสัตม์คีวามเสี�ยงในการบรหิาร
จดัการที�เกี�ยวกบัการเงนิระหว่างประเทศของกองทรสัต ์ 

 
สาํหรบัความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และธุรกจิท่องเที�ยวในประเทศที�อสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัตต์ั �งอยู่ซึ�งมคีวามแตกต่างกนัออกไปนั �น เนื�องจากแต่ละประเทศที�ทรพัยส์นิที�กองทรสัตจ์ะลงทุนตั �งอยู่มี
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ความเสี�ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมท่องเที�ยวต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
ประเทศ ซึ�งอาจส่งผลใหก้ารอุปโภคบรโิภคและการท่องเที�ยวลดลง นอกจากนี� ความเป็นไปไดใ้นการเกดิสงคราม 
การก่อการรา้ย ความไม่สงบทางการเมอืง การประทว้ง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอื�นๆ ของแต่ละประเทศกม็ี
ความแตกต่างกนั โดยอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาํนองเดยีวกนัซึ�งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งหรอืหลายเหตุการณ์
เหล่านี� อาจทําใหค้วามต้องการเขา้พกัหรอืใชบ้รกิารในทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศใดประเทศหนึ�งลดลง ซึ�งจะมี
ผลต่อรายได้ของผู้เช่าหลัก อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าอย่างมีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือ
ผลตอบแทนของกองทรสัตต่์อไป  

 
ในสว่นของความเสี�ยงที�เป็นประเดน็ทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศนั �น เนื�องจากการลงทุนในประเทศ

อนิโดนีเซยีเป็นรูปแบบการถือครองกรรมสทิธิ �ประเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซึ�งสทิธขิอง 
HMSRS ของโครงการดงักล่าวนี�ตั �งอยู่บนที�ดนิที�ม ีHGB Title (ซึ�งสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนั �นมกีาํหนด
ระยะเวลา) โดยในการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ผู้ยื�นคําร้องขอขยายหรือต่อใบอนุญาตจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที�รฐับาลอนิโดนีเซยีกําหนด นอกจากนั �น การโอนกรรมสทิธิ �ในทรพัยส์นิประเภท Strata Title ของ
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศอนิโดนีเซยีนั �นคู่สญัญาจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�
เกี�ยวขอ้ง เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัการโอนกรรมสทิธิ �ต่อหน่วยงานที�รบัจดทะเบยีนของประเทศ
อินโดนีเซียก่อนซึ�งเป็นเงื�อนไขบงัคบัก่อนที�เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�รบัจดทะเบียนของประเทศอินโดนีเซยีจะ
ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ �ประเภท Strata Title ให้แก่คู่สญัญา ดังนั �น เนื�องด้วยลักษณะเฉพาะและ
ขอ้กําหนดของประเทศอนิโดนีเซยีดงักล่าว กองทรสัต์จงึมคีวามเสี�ยงเกี�ยวกบัทรพัยส์นิที�จะลงทุนอนัเนื�องมาจาก
ลกัษณะของกฎหมายที�เกี�ยวกบัการถอืกรรมสทิธิ �ที�มกีาํหนดระยะเวลา  

 
สําหรับการลงทุนทรัพย์สินโครงการฯ ในประเทศเวียดนามนั �นตั �งอยู่ตั �งอยู่บนที�ดินที�เช่าช่วง ส่งผลให้

กองทรัสต์มีความเสี�ยงที�สญัญาเช่าหลักของที�ดินที�ตั �งทรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั �งแรกในประเทศ
เวียดนามระหว่าง หน่วยงานส่วนท้องถิ�นโฮจิมินห์ ซิตี�  และ Phu My Hung Development Limited Liability 
Company (PMH) ถูกยกเลกิ หรอืสิ�นสุดลง ซึ�งจะส่งผลให้การเช่าช่วงที�ดนิระหว่าง Phu My Hung Development 
Limited Liability Company (PMH) และบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซึ�งเป็นบรษิทัลูกของกองทรสัต์สิ�นสุดลงไปดว้ย อนั
จะส่งผลกระทบต่อความสามารถประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ และส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทรสัต์อย่างมี
นยัสาํคญั  
 
4.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ 
 
(1) ราคาซื�อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองอาจลดลงตํ�ากว่าราคาเสนอขาย 
 

ราคาซื�อขายหน่วยทรสัตน์ั �นขึ�นอยู่กบัหลายปัจจยัซึ�งรวมถงึปัจจยัดงัต่อไปนี� 
 มุมมองต่อศกัยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทรสัต์ รวมถึงตลาดอสงัหารมิทรพัย์ใน

ประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 
 ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ที�เกิดขึ�นจริงกับที�มีการ

คาดการณ์โดยนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์
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 การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัคาํแนะนําหรอืประมาณการของนกัวเิคราะห์ 
 การเปลี�ยนแปลงสภาพเศรษฐกจิหรอืสภาวะตลาดโดยทั �วไป และการเปลี�ยนแปลงความตอ้งการในการ

บรโิภค อตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ และนโยบายของรฐับาลเกี�ยวกบัการนําเขา้
และการสง่ออก 

 จาํนวนนกัท่องเที�ยวในประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 
 มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิโครงการฯ 
 ความน่าสนใจของหน่วยทรสัตเ์ปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัยป์ระเภททุนอื�น ๆ รวมถงึหน่วยทรัสตอ์ื�นทไีม่

อยู่ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
 ความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานในหน่วยทรสัต์ 
 การขายหรอืเจตนาที�จะขายหน่วยทรสัตจ์าํนวนมากโดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดในประเทศไทยของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
 การเปลี�ยนแปลงในอนาคตเกี�ยวกบัโครงสรา้ง หลกัเกณฑ ์รวมถงึภาระภาษ ีทั �งในกรณีทั �วไป และ/หรอื 

ในกรณีเฉพาะที�เกี�ยวกบัทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการลงทุนในประเทศที�เกี�ยวขอ้ง
และต่างประเทศ 

 การที�กองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนและการขยายธุรกจิ 
 ความผนัผวนของสภาวะตลาดซึ�งรวมถงึความอ่อนแอของตลาดทุนและอตัราดอกเบี�ยที�เพิ�มสงูขึ�น 

 
จากปัจจยัทั �งหลายขา้งตน้อาจทาํใหม้กีารซื�อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองในราคาที�สงูกว่าหรอืตํ�ากว่ามูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยทรสัต ์นอกจากนี� ในกรณีที�กองทรสัตม์กีารเกบ็เงนิกาํไรบางสว่นเป็นเงนิทุนเพื�อวตัถุประสงค์
ในการลงทุนเพิ�มเตมิ เพื�อสาํรองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืเพื�อวตัถุประสงคอ์ื�น ซึ�งถงึแมจ้ะทาํใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทรสัต์มากกว่ามูลค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทรสัต์ ในกรณีที�ไม่มกีารกนัเงนิกําไรไวเ้ป็นเงนิทุนสาํรอง กอ็าจ
ไม่ไดท้าํใหร้าคาตลาดของหน่วยทรสัตเ์พิ�มขึ�นตามไปดว้ย การที�กองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามความ
คาดหวังของตลาดในด้านกําไรและประโยชน์ตอบแทน อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของ
หน่วยทรสัต ์

 
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ทางการเงินที�มกีารคุ้มครองเงนิต้น ผู้ก่อตั �งทรสัต์ไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุนคนืทั �งจํานวน ในกรณีที�มกีารเลกิกองทรสัต์หรอืมกีารชําระบญัชี
กองทรสัตน์ั �น นกัลงทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนของตนในหน่วยทรสัตบ์างสว่น หรอืทั �งหมดได ้นอกจากนี� ในปัจจุบนัยงั
ไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากรายไดข้องกองทรสัต ์แต่ถา้หากมกีารเปลี�ยนแปลงกฎหมายและระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้งกบัภาษอีากรหรอืดา้นอื�น ๆ กองทรสัต ์และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจจะมภีาระภาษ ีโดยการชาํระภาษนีั �น
อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อกิจการ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์และอาจสง่ผลใหก้ารจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ลดลง และ/หรอื ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตม์ภีาระ
ภาษีที�สงูขึ�น อนัอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยทรสัต์ ดงันั �น ผู้จดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถ
รบัประกนัไดว่้ากองทรสัตจ์ะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนในหน่วยทรสัต์ หรอืรกัษาอตัราการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหค้งที�ได ้

 
รายได้ที�ได้รบัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์ึ�นอยู่กบัหลายปัจจยั ซึ�งรวมถึงจํานวนเงนิค่าเช่าที�ไดร้บั

จํานวนค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานและค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�เกดิขึ�น ซึ�งอาจไดร้บัผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ศักยภาพของผู้เช่าหลักและผู้บริหารโรงแรมในการดํารงรักษา
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ความสามารถของตนเองในการดาํเนินงาน การควบคมุคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน การแขง่ขนั อตัราการเขา้พกั การ

เปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน การจดัการเมื�อเกดิเหตุการณ์ที�เป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและ

เกิดสภาวะทางการเมอืงที�วุ่นวาย ในกรณีที�ทรพัยส์นิโครงการฯ และทรพัยส์นิอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งไม่สามารถจดัหา

รายไดไ้ดเ้พยีงพออยา่งสมํ�าเสมอ อกีทั �งกองทรสัต์ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนโดยมตีน้ทุนที�เหมาะสมหรอืเง ื�อนไข

ที�ดไีดใ้นเวลาอนัควรแลว้ อาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายได ้กระแสเงนิสด และความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรสัตไ์ด ้

 

ดงันั �น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ กองทรสัต์จะมคีวามสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน หรอืสามารถรกัษาอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที�กาํหนดไว้

ได ้อกีทั �ง ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่อตัราประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนจะเพิ�มขึ�น หรอืยงัคงรกัษาให้อยู่ใน

ระดบัที�คงที�ไวไ้ดใ้นภายหลงั หรอืคา่เชา่จากการใหเ้ช่าหลกั และ/หรอื ใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แกผู่เ้ชา่หลกัจะเพิ�ม

สูงขึ�น หรอืรายรบัจากค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนัในทรพัย์สนิโครงการฯที�กองทรสัต์ไดม้ีการลงทุนเพิ�มเตมิใน

อนาคตจะเป็นการเพิ�มรายได้ของกองทรสัต์ ซึ�งอาจจะนําไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตต์่อไป 

 

(2) ผู้ถือหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคืนหน่วยทรสัต์ได้ 

 

เนื�องจากกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื�อคนืหน่วยทรสัต์ ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จงึไม่สามารถขายคนื

หน่วยทรสัต์ของตนได ้ดงันั �น จงึไม่มีหลักประกนัว่าผู้ถือหน่วยทรสัต์จะสามารถจําหน่ายหน่วยทรสัต์ของตนได้

เท่ากบัราคาที�ได้ซื�อหน่วยทรสัต์มา หรือจําหน่ายได้ในราคาใด ๆ และไม่มีหลักประกนัว่าจะสามารถจําหน่าย

หน่วยทรสัตไ์ด ้

 

อยา่งไรกด็ ีผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ชี่องทางที�จะขายหน่วยทรสัต์ไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งสภาพคล่องในการซื�อขาย

จะเป็นไปตามภาวะตลาด 

 

(3) มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ที�ออกใหม่ตํ�ากว่ามลูค่าหน่วยทรสัต์ก่อน

การเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ�มเติม 

 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั �งแรก กองทรสัต์อาจออกหน่วยทรสัต์เพิ�มเตมิเพื�อการเพิ�มเงนิทุนของ

กองทรสัต์ โดยอาจมรีาคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ที�ออกใหม่ที�ตํ�ากว่ามูลคา่หน่วยทรสัต์ ราคาเสนอขายที�ตํ�ากว่ามูลคา่

หน่วยทรสัตก์อ่นการเสนอขายนั�นอาจสง่ผลใหมู้ลคา่หน่วยทรสัตล์ดลง 

 

(4) การขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมิตรทางธรุกิจ อย่างมีนัยสาํคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมติรทางธุรกจิ

อยา่งมนีัยสาํคญั โดยภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ�มทนุในครั �งนี� พนัธมติรทางธุรกจิจะเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์

รายใหญ่รายหนึ�งของกองทรสัต ์โดยรายละเอยีดของหน่วยทรสัตท์ี�ถอืโดยพนัธมติรทางธุรกจิมรีายละเอยีดดงันี� 
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จํานวนหน่วยทรสัต์ที�ถอืโดยพนัธมติรทางธุรกจิที�มขีอ้ตกลงในการไม่ขายหน่วยทรสัต์เป็นระยะเวลา 2 ปีนับ
จากวนัที�หน่วยทรสัต์เริ�มมกีารซื�อขายครั �งแรกในตลาดหลกัทรพัย ์(27 ธนัวาคม 2560) ตามขอ้ตกลงที�เกี�ยวขอ้งกบั
ทรพัยส์นิหลกัที�ลงทุนครั �งแรกมรีายละเอยีดดงันี� 

พนัธมิตรทางธรุกิจ จาํนวนหน่วย รอ้ยละ 1 
PT Agung Podomoro Land Tbk 63,928,100 18.12 
Leebro Holding Pte Ltd 4,417,200 1.25 
รวม 68,345,300 19.37 

หมายเหต ุ: 1. คาํนวณจากหน่วยทั �งหมดในปัจจุบนัที� 352,869,700 หน่วย 

 

ถึงแม้ว่าบุคคลดงักล่าวตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หน่วยทรสัต์ของตนที�จองซื�อตามสญัญาซื�อขายหุน้ใน
จํานวนที�ได้ลงทุนในช่วงระยะเวลาถือครองหน่วยทรสัต์ แต่ไม่มหีลกัประกนัว่าเมื�อระยะเวลาดงักล่าวได้สิ�นสุดลง 
บุคคลดงักล่าวจะไม่จําหน่ายหน่วยทรสัต์อย่างมนีัยสําคญั และหากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวอาจทําให้เกดิผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

 
(5) เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรสัตอ์าจจะน้อยกว่าจาํนวนเงินที�ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้ลงทุนจากการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต ์
 

ในกรณีที�มกีารเลกิกองทรสัตผ์ูก้่อตั �งทรสัตไ์ม่สามารถรบัประกนัไดว้่า ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัเงนิลงทุนของ
ตนคืนไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสาเหตุ วิธีการของการเลิกกองทรสัต์ หลกัเกณฑ์การจําหน่าย
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และระยะเวลาคงเหลอืของสทิธกิารเช่า 

 
(6) มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทรสัตอ์าจไม่เท่ากบัราคาที�จะซื�อขายได้จริงในตลาดหลกัทรพัย ์
 

การคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์ที�ผูจ้ดัการกองทรสัต์ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั �ง ล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่า
อสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาที�จะซื�อขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์เนื�องจากราคาที�ซื�อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์ขึ�นอยู่กบัปัจจยัอื�น ๆ ด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลกัทรพัย์ดงักล่าว การไหลเขา้ของเงนิ
ลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นตน้ 
 
(7) มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัตมิ์ได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงของทรพัยสิ์นซึ�งกองทรสัตจ์ะได้รบัหากมีการ

จาํหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทั �งหมด หรอืมีการเลิกกองทรสัต ์
 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ซึ�งไดก้ล่าวไว ้ณ ที�นี� ไดค้ํานวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการประเมนิค่า
ทรพัยส์นิที�ลงทุนเป็นขอ้มูลพื�นฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมไิด้เป็นมูลค่าที�แทจ้รงิ ซึ�งกองทรสัต์จะได้รบัหากมกีาร
จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทั �งหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต์ 
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(8) ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจไม่ได้รบัเงินปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณีที�มีการผิดสญัญาภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน 

ภายใต้สญัญากูย้มืเงนิเพื�อใชส้าํหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั มกีารกําหนดขอ้หา้มไม่ใหผู้กู้จ้่ายเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกรณีที�มกีารผดิสญัญาภายใต้สญัญากูย้มืเงนิดงักล่าว ดว้ยเหตุนี� ในกรณีที�มกีารผดิสญัญา
โดยกองทรสัต ์และ/หรอื บรษิทัย่อยในฐานะผูกู้ภ้ายใต้สญัญากูย้มืเงนิดงักล่าว กองทรสัต์อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปัน
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดจ้นกว่าจะไดม้กีารดาํเนินการต่าง ๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา หรอืตามที�จะไดม้กีารตก
ลงกนัระหว่างคู่สญัญาในภายหลงั   

 
อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าความเสี�ยงที�กองทรสัต์จะผิดสญัญาภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน

ดงักล่าวนั �นเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื�องจากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว เชื�อว่ากองทรสัต์
สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�กาํหนดในสญัญากูย้มืเงนิได ้

 
4.5 ความเสี�ยงของแต่ละประเทศที�เกี�ยวข้อง 

 
ทรพัยส์นิโครงการฯ ตั �งอยู่ในประเทศที�เกี�ยวขอ้งหลายแห่ง ดงันั �น การดําเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯจงึ

ขึ�นอยู่กบักฎหมายของประเทศที�เกี�ยวขอ้งนั �น ๆ นอกจากนี� โครงสรา้งของกองทรสัตม์กีารถอืหุน้ในบรษิทัลงทุน ซึ�ง
เป็นบรษิทัที�ตั �งอยู่ในประเทศที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ โดยในปัจจุบนัการดําเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯและการลงทุน
ในบรษิทัลงทุนไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายของประเทศที�เกี�ยวขอ้งนั �นๆ แต่กองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบจากการ
บงัคบัใชก้ฎหมายและกฎเกณฑท์ี�มกีารออกใหมห่รอืมกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานหรอืการลงทุน ทั �งนี� 
เงื�อนไขและเวลาของการเปลี�ยนแปลงยงัไม่อาจทราบได้ และขึ�นอยู่กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อย่างไรกต็าม ตาม
ขอ้มูลปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัไม่พบขอ้มูลเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของกฎหมายหรอืกฎเกณฑอ์นัอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนของกองทรสัตห์รอืการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ 

(5)  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
- ไม่ม-ี 

 
(6)  ข้อมลูสาํคญัอื�น 

 -ไม่ม-ี 
 





การจัดการและการกำกับดูแลกองทรัสต

3
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ส่วนที� 3 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกองทรสัต ์

7.  ข้อมลูหน่วยทรสัต์และผู้ถือหน่วย 

7.1 ข้อมลูหน่วยทรสัตแ์ละข้อมูลราคาหน่วยทรสัต ์

7.1.1 ข้อมลูหน่วยทรสัต์ 

กองทรสัตจ์ดทะเบยีนจดัตั �งกอง ณ วนัที� 20 ธนัวาคม 2560 มทีนุจดทะเบยีน 3,528,367,000 บาท เรยีก
ชาํระแลว้เตม็จาํนวน และมจีาํนวนหน่วยทรสัตท์ั �งสิ�น 352,836,700 หน่วย  

 ขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการ (บาท) 3,528,367,000  

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนที�เรยีกชาํระแลว้ (บาท) 3,486,205,375 

มลูค่าที�ตราไวต่้อหน่วย (บาท) 9.8805  

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วยทรสัต)์ 352,836,700  

ราคาปิด ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2561 (บาท) 9.05  

มลูค่าตามราคาตลาด (บาท) 3,193,172,135  

จาํนวนการซื�อขายเฉลี�ยต่อวนั  (หน่วยทรสัต)์ 127,875.61  

มลูค่าการซื�อขายเฉลี�ยต่อวนั (บาท) 1,212,764.23  

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ราคาของหน่วยทรสัตท์ี�เสนอขายครั �งแรก (บาท) 10.00  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์(NAV) ต่อหน่วย (บาท) 
ณ วนัตน้ปี (วนัที� 3 มกราคม 2561) 9.9653 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์(NAV) ต่อหน่วย (บาท) 
ณ วนัสิ�นปี (วนัที� 28 ธนัวาคม 2561) 

9.0555  
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 การลดทุนชาํระแลว้ 

 
7.2 ข้อมลูผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

7.2.1      ข้อมูลผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรก 

            ขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัที� 24 ธนัวาคม 2561 

ลาํดบัที� ชื�อผูถื้อหน่วย จาํนวนหน่วยทรสัตที์�ถืออยู ่ รอ้ยละ 
1 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,139,500 28.381 
2 GIC PRIVATE LIMITED 68,652,800 19.457 
3 บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 30,000,000 8.503 
4 นายชานนท ์ เรอืงกฤตยา 16,000,000 4.535 
5 JPMORGAN THAILAND FUND 13,721,900 3.889 
6 กองทุน ผสมบซีเีนียรส์าํหรบัวยัเกษยีณ 13,624,000 3.861 
7 SIX SIS LTD 8,109,000 2.298 
8 นางดารกิา ปุณณกนัต ์ 8,000,000 2.267 
9 กองทุนเปิด บวัหลวงอนิคมั 7,040,000 1.995 
10 นายธนรชัต ์ พสวงศ ์ 6,800,000 1.927 

รวม 272,087,200 77.113 

 
 

ลาํดบั
ที� รอบผลประกอบการ 

ลดทุน 
วนัปิดสมุดทะเบียน 
พกัการโอนหน่วย 

วนัที�เฉลี�ย
เงินให้แก่ผู้
ถือหน่วย บาท 

บาท 
ต่อหน่วย 

1 20 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ีค. 2561 
        

17,524,670.25  
           

0.0616  31-พ.ค.-61 15-ม.ิย.-61 

2 1 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 
        

14,708,205.33  
           

0.0517  29-ส.ค.-61 14-ก.ย.-61 

3 1 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 
         

9,928,749.65  
           

0.0349  19-ธ.ค.-61 28-ธ.ค.-61 
 
หมายเหตุ:  การจ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจาํนวนทั �งหมด 3 ครั �งนี� เป็นการจ่ายคนืสภาพคล่องสว่นเกนิจากการที� 
                  กองทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายที�ไมใ่ช่เงนิสด  
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7.2.2 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรสัต์ที� มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดาํเนินงานของบริษทัจดัการอย่างมีนัยยะสาํคญั 

   - ไม่ม ี- 
 

7.3    การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์
 
7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 
1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์มน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิ

ที�ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายไม่เกนิกว่าปีละ 4 ครั �งต่อรอบปีบญัช ีอย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมี
การพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพเิศษนอกเหนือไปจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละ  4 ครั �งดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ไดต้ามที�ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่ามคีวามจาํเป็นและสมควร และจะจ่ายภายใน  90 วนันับแต่
วนัสิ�นรอบปีบญัชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชทีี�มกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั �น แลว้แต่กรณี 

กําไรสุทธทิี�ปรบัปรุงแลว้ขา้งต้น ใหห้มายความรวมถงึกําไรสุทธทิี�อา้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ โดย
เป็นไปตามแนวทางที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที�ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบปีบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องประกาศการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์พรอ้มทั �งปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื�อระบุว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใดมสีทิธิ
ไดร้บัประโยชน์ตอบแทน โดยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการดงันี� 

(ก) ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสิ�นปี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนของรอบปีบญัชี
ดงักล่าวภายใน  90 วนั  นบัแต่วนัสดุทา้ยของรอบปีบญัชนีั �น   และภายใน  30 วนั นบัแต่วนัที�มกีารปิดสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื�อกาํหนดผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี�มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว 

(ข) ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถา้ม)ี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้
ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัสดุทา้ยของไตรมาส สาํหรบัไตรมาสล่าสดุที�จะมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื�อกาํหนดผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี�มี
สทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว 

3) ในกรณีที�กองทรสัตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่    ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

4) ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที�มสีทิธไิด้รบัประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ที�มชีื�อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื�อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม
สดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัรายใดถอื
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่าอตัราที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั �น
จะไม่มสีทิธไิด้รบัประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที�ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด 
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เงื�อนไขเพิ�มเติม 
(1) ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัตร์ะหว่าง

ปีบญัชหีรอืรอบปีบญัชใีดมมีูลค่าตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิี�จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครั �งนั �นและใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพรอ้มกันในงวดถดัไปตามวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที�
กาํหนดไว ้

สําหรบัหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไว้ 
เว้นแต่กรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื�นใดที�มอีํานาจตามกฎหมายไดแ้กไ้ข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั �งการ เห็นชอบ และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั �น 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบยีน และอตัราประโยชน์ตอบ
แทน โดยการแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี�มชีื�ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรพัย ์และแจง้ใหท้รสัตทีราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3) นายทะเบยีนหน่วยทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์
หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามชื�อและที�อยูท่ี�ปรากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(4) ในกรณีที�ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สทิธิ
เรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักล่าวไปใช้
เพื�อการอื�นใดนอกจากเพื�อประโยชน์ของกองทรสัต์ 
 
เงื�อนไขและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อื
หน่วยทรสัต์แต่ละราย ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี�
ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที�เกนิ
หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในสว่นที�ไม่อาจจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งักล่าว
ตกเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายอื�นตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ 

 
การไม่มีสิทธิในประโยชน์ตอบแทนและเงินสดที�จ่ายจากการลดทุนของกองทรสัต ์ 

กองทรสัต์ (โดยทรสัตหีรอืผ่านบรษิทัที�กองทรสัต์ถอืหุน้) และผูถ้อืหน่วยทรสัต์บางราย อาจเขา้ทําสญัญา
หรอืขอ้ตกลง โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะไม่รบัผลประโยชน์ตอบแทน (ซึ�ง
อาจหมายความรวมถงึเงนิลดทุน) จากการถือหน่วยทรสัต์ ณ ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ�ง ซึ�งในกรณีดงักล่าว 
กองทรสัตจ์ะไม่จดัสรรสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนจากการถอืหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวสาํหรบัช่วงระยะเวลา
ตามที�กําหนดในสญัญา หรือข้อตกลงดงักล่าว และให้ผู้จดัการกองทรสัต์คํานวณประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัส่วนของหน่วยทรัสต์ที�ถือครองอยู่ โดยไม่นําสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์า้งตน้มารวมคาํนวณ 

ขอ้กาํหนดของบรษิทัผูข้ายฯที�กลบัเขา้มาลงทุนในหน่วยทรสัต ์แต่ละรายเป็นไปตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี� 
1) PT Agung Podomoro Land Tbk ซึ�งเป็นบริษัทผู้ขายฯ ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

ตกลงว่า หน่วยทรสัตท์ี�ถอืครองโดย PT Agung Podomoro Land Tbk และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 
จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนและการคนืทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับ
จากวนัที�หน่วยทรสัต์เริ�มมกีารซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย ์แต่ขอ้กําหนดขา้งต้นจะไม่ใชก้บักรณีการจ่ายประโยชน์



122

2018ANNUAL

REPORT
รายงานประจำป

 
ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื�อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

117 

ตอบแทนหรือเงินสดจากการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ที�เกิดขึ�นในระหว่างระยะเวลา  2 ปีนับจากวันที�
หน่วยทรสัตเ์ริ�มมกีารซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย ์

PT Agung Podomoro Land Tbk (หรือบริษัทที�เกี�ยวข้องหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที�ผู้จ ัดการกองทรสัต์
เหน็ชอบ) ณ วนัที�เขา้ลงทุนในสนิทรพัย ์APL ไดเ้ขา้จองซื�อหน่วยทรสัต ์และกลบัมาเขา้ลงทุนในหน่วยทรสัตจ์ํานวน 
63,928,100 หน่วย ซึ�งหน่วยทรสัต์จํานวนนี�จะไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุนของ
กองทรสัต ์

2) B.B. Dai Minh Corporation ซึ�งเป็นบริษัทผู้ขายฯ ของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS 
Saigon South จะไม่ได้รบัสทิธใินการได้รบัประโยชน์ตอบแทนและการคืนทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็น
ระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัที�หน่วยทรสัตเ์ริ�มมกีารซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 

ณ วนัที�เขา้ลงทนุในสนิทรพัย ์Leebro Holding Pte.Ltd ไดเ้ขา้จองซื�อหน่วยทรสัต ์และกลบัมาเขา้ลงทุนใน
หน่วยทรสัต์จํานวน 4,417,200 หน่วย ซึ�งหน่วยทรสัต์จํานวนนี�จะไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่าย
จากการลดทุนของกองทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสทิธใินการไม่มสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนใน
สญัญาก่อตั �งทรสัตไ์ดท้ี�บรษิทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
7.3.2 ประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงั 
 

- กองทรสัตม์กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนตลอดปี 2561 รวม 3 ครั �ง โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
รอบผลประกอบการ เงินประโยชน์ตอบแทน 

(บาท ต่อหน่วย) 
เงินคืนจากการลดทุน* 

(บาท ต่อหน่วย) 
20 ธ.ค. 2560 – 31 ม.ีค. 2561 0.0894 0.0616 
1 เม.ย. 2561 – 31 ก.ค. 2561 0.1409 0.0517 
1 ส.ค. 2561 – 31 ต.ค. 2561 0.2212 0.0349 

รวมสาํหรบัปี 2561 0.4515 0.1482 
หมายเหตุ: * ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์SHREIT 2 รายเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี�เขา้ขา่ยไมม่สีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จา่ยจากการลดทนุ 
รวม 68,345,300 หน่วย ไดแ้ก่ 1) PT AGUNG PODOMORO LAND TBK จํานวนหน่วยทรสัต์ที�ไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่าย
จากการลดทุน 63,928,100.00 หน่วย และ 2) LEEBRO HOLDING PTE. LTD. จํานวนหน่วยทรสัต์ที�ไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�
จ่ายจากการลดทุน 4,417,200.00 หน่วย โดยเงื�อนไขการไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุน เป็นไปตามขอ้มูลที�ได้
เปิดเผยไวใ้นหนงัสอืชี�ชวนของกองทรสัต ์SHREIT ส่วนที� 2 หวัขอ้  12. “นโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและขอ้จาํกดั” และ สญัญาก่อตั �งทรสัต์
ขอ้ 17.2 “ขอ้จํากดัในการรบัประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน” โดยในการคํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อ
หน่วยตามขา้งต้นนั �น บรษิทัฯ ได้ดําเนินการโดยเป็นไปตามขอ้มูลที�ได้เปิดเผยไว้ดงักล่าว กล่าวคอื คํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อ
หน่วยใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์โดยไม่นํา สดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที�ไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิดงักล่าวขา้งต้นมาคํานว ณรวม อนึ�ง
เงื�อนไขการไม่มสีิทธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที�จ่ายจากการลดทุนของกองทรสัต์ดงักล่าว เป็นเงื�อนไขตามสญัญาขอ้ตกลงที�มกีบัผู้ถอื
หน่วยทรสัต์ซึ�งเป็นผูข้ายทรพัยส์นิและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูข้ายทรพัยส์นิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนตามสญัญาผูกพนัในการลงทุนในทรพัย์สนิครั �งแรก
ของกองทรสัต์ (Binding Investment Agreement) ระหว่างบรษิทัผูข้ายทรพัย์สนิและกองทรสัต์ ซึ�งมกีารกําหนดจํานวนหน่วยไว้อย่างชดัเจนเป็น
จํานวน 63,928,100.00 หน่วย สําหรบั PT AGUNG PODOMORO LAND TBK และ 4,417,200.00 หน่วย สําหรบั LEEBRO HOLDING PTE. 
LTD. ตลอดชว่งเวลาหา้มขายหน่วยดงักล่าวที�ถูกกําหนดไว้ 
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8.       โครงสร้างการจดัการ 
 

8.1     ผู้จดัการกองทรสัต์ 
บรษิัท สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ตี� อนิเวสท์เตอร์ส จํากดั ผู้จดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) เป็นบรษิัทจด

ทะเบยีนจดัตั �งในประเทศไทยเมื�อวนัที� 12 เมษายน 2559 ทะเบยีนนิติบุคคลเลขที� 0105559061009 โดยมทีุนจด
ทะเบยีนชําระแล้วจํานวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ  
10 บาท  
 
8.1.1    ข้อมลูที�สาํคญัโดยสรปุเกี�ยวกบับริษทัผู้จดัการกองทรสัต ์มีดงัต่อไปนี�  

 
ชื�อบรษิทั (ภาษาไทย) 
ชื�อบรษิทั (ภาษาองักฤษ) 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 
Strategic Property Investors Company Limited 

 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 0105559061009  
วนัจดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทั 12 เมษายน 2559  
ที�ตั �งของบรษิทั เลขที� 1 อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร ์ชั �น 24 หอ้ง 2401 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

ตดิต่อ โทรศพัท ์:  02 286 2461 
เวบ็ไซต ์ :  www.sp-investors.com 
อเีมล ์     :  info@sp-investors.com  

 

ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 (สบิลา้น) บาท  

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 10,000,000 (สบิลา้น) บาท 
 (ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ  
  10 บาท)  

 

ลกัษณะและขอบเขตการ 
ดาํเนินธุรกจิ 

ทําหน้าที�เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
แบบต่ออายุได้เพื�อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี� 
(Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust) 

 

กรรมการของบรษิทั 1.  นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์(ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ) 
2.  นายชานนท ์เรอืงกฤตยา (กรรมการ) 
3. นายธนรชัต ์ พสวงศ ์(กรรมการอสิระ) 
4.  นายภทูรา  พราทานา (Mr. Putra Pratana) (กรรมการ) 
5.  นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ (Mr. James Teik Beng Lim) (กรรมการบรหิาร) 
6.  นายปธาน สมบรูณสนิ (กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ) 
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กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม  นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ หรอืนายปธาน สมบูรณสนิ หรอืนายชานนท์ เรอืง
กฤตยา กรรมการสองในสามคนลงลายมอืชื�อ และประทบัตราสําคญัของ
บรษิทั 

 

รอบระยะเวลาบญัช ี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม ของทุกปี  
 
ผู้จดัการกองทรสัต์ได้รบัความเห็นชอบให้เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที� สช. 29/2555 ในวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบมี
กาํหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี และจะครบกาํหนดในวนัที� 19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 
ผู้จดัการกองทรสัต์มอีํานาจทั �วไปในการบริหารทรพัย์สนิของกองทรสัต์ โดยมีหน้าที�หลกัในการบรหิาร

ทรพัยส์นิและหนี�สนิของกองทรสัตเ์พื�อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 

8.1.2  โครงสร้างการถือหุ้น 
         ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี� 

 
 
 

ลาํดบัที� ชื�อผูถ้ือหุ้น 
ประเทศที� 
จดทะเบียน 
นิติบุคคล 

จาํนวน 
หุ้น 
ที�ถือ 

รอ้ยละของ
จาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายได้
แล้วทั �งหมด 

1. สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ พทีอี ีแอลทดี ี 
(Strategic Property Investors Pte. Ltd.) สงิคโปร ์ 99,998 99.99 

2. แคลเิบรชั �น พารท์เนอรส์ ลมิเิตด็ 
(Calibration Partners Limited) เคยแ์มน 1 0.001 

3. นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  
(Mr. James Teik Beng Lim) - 1 0.001 

 
ตามตารางและโครงสร้างผู้ถือหุ้นขา้งต้น บรษิัท สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ตี� อนิเวสท์เตอร์ส พทีอี ีแอลทดี ี

(บรษิัทจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์) ถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 99.99 บรษิัท แคลเิบรชั �น พาร์ทเนอร์ส ลมิเิต็ด 
(บรษิทัจดทะเบยีนในเคยแ์มน) ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 0.001 และนายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 
0.001 ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
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ผู้ถือหุ้นลาํดบัถดัไปของผู้จดัการกองทรสัต ์

             สาํหรบัผูถ้อืหุน้ลาํดบัถดัไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงัแผนภาพต่อไปนี� 

 

 
หมายเหตุ:  1. นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เป็นผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (ultimate shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

สําหรบับริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี� อินเวสท์เตอร์ พทีีอี แอลทีด ีที�เป็นผู้ถือหุ้นหลกัของผู้จดัการ

กองทรสัต์ มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ลาํดบัถดัไป  คอื   นายชานนท์ เรอืงกฤตยา  ถอืหุน้เป็นจํานวนรอ้ยละ 49 และ บรษิทั 

แคลเิบรชั �น อนิเวสทเ์ตอรส์ พทีอี ีแอลทดี ี   (บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์ ซึ�งมนีายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เป็น

ผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder)) ถอืหุน้จํานวนรอ้ยละ 50 ตามลาํดบั   

บรษิทั สตราทจิกิ พรอ็พเพอร์ตี� อนิเวสท์เตอร์ส พทีีอ ีแอลทดี ีและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัดงักล่าวมี

ประสบการณ์ดา้นการลงทุนและธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์ายาวนาน กลา่วคอื  

- นายชานนท์   เรืองกฤตยา สญัชาติไทย มีประสบการณ์ในการลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรพัย์

มากกว่า 18 ปี โดยนายชานนท ์เรอืงกฤตยา เป็นผูก้่อตั �งและดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั อนันดา ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และยงัเป็นสมาชิกคณะ

กรรมการบรหิารอีกหลายบริษทั ที�เป็นบรษิัทร่วมทุน ระหว่างบรษิัท อนันดา ดเีวลอปเม้นท์ จํากัด 

(มหาชน) และ กลุม่บรษิทั มติซุย ฟูโดซงั ประเทศญี�ปุ่ น และบรษิทัในเครอืบรษิทั อนนัดา ดเีวลอปเมนท์ 

จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัประวตัดิา้นการศกึษา นายชานนท์ เรอืงกฤตยา สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีเศรษฐศาตร์บัณฑิตจาก University of California at Berkeley ประเทศสหรฐัอเมริกา และสําเร็จ

การศกึษาระดบัปรญิญาโท การบญัชแีละการเงนิระหวา่งประเทศ จาก London School of Economics 

สหราชอาณาจกัร นอกจากนั �นยงัไดเ้ขา้ร่วมอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ที� 23/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- นายเจมส์ เทิค เบง ลิม   สญัชาตอิอสเตรเลยี  มปีระสบการณ์ในดา้นวาณิชธนกจิและการเงนิมากกวา่ 

21 ปี โดยนายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้ํานวยการฝ่ายการลงทุนใน

ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์และการให้บริการระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Barclays Capital 

(ฮ่องกง) บรษิทั Lehman Brothers Asia และบรษิทั BNP Paribas นอกจากนี� นายเจมส์ เทคิ เบง ลิม 

ยงัมีประสบการณ์ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ที�สําคญัขนาดใหญ่ อาทิ การเสนอขาย

หลกัทรพัยต์่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก (IPO) ของบรษิทั DLF Ltd. (IPO ในประเทศอนิเดยีซึ�งเป็น
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บรษิัทเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ที�มขีนาดใหญ่ที�สุด) และ IPO ของบรษิัท JSM Indochina Ltd. (ซึ�งเป็น 
IPO ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดสําหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศเวยีดนามและกมัพูชา) การทํา
ธุรกรรมเกี�ยวกบั IPO ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท และ
บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) รวมถงึการระดมทุนของบรษิทั Shui On Land Limited 
ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ K-REIT Asia และทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
Frasers Commercial Trust นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เคยรบัหน้าเป็นที�ปรกึษาใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยในปี 2550 ในเรื�องของหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์สาํหรบั
ประวตัดิา้นการศกึษา นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติและ
พาณิชยศาสตรบ์ณัฑติจาก Monash University เมอืงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี  

- บริษทั แคลิเบรชั �น พารท์เนอรส์ ลิมิเตด็ (บรษิทัจดทะเบยีนในเคยแ์มน) เป็นบรษิทัการเงนิที�มุ่งเน้น
การลงทุนแบบยุทธศาสตร์และการให้บริการหาแหล่งเงนิทุน (ทั �งตราสารทุนและตราสารหนี�) ให้กบั
สถาบัน ธุรกิจภาคเอกชน และกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
นอกจากนี�บรษิทั แคลเิบรชั �น พารท์เนอรส์ ลมิเิตด็    ยงัมอีาํนาจบรหิารจดัการบรษิทั  แคลเิบรชั �น พารท์
เนอรส์ (ฮ่องกง) ลมิเิตด็ ที�เป็นบรษิทัในเครอืและไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดซื�อขายล่วงหน้าของฮ่องกง โดยบรษิัท แคลเิบรชั �น พาร์ทเนอร์ส ลมิเิต็ด และบรษิัทในเครอืยงัมี
พนักงานที�มปีระสบการณ์ในการทําธุรกรรมทั �วโลกรวมมูลค่ากว่า 6 หมื�นลา้นดอลลารส์หรฐัในดา้นการ
ให้คําปรึกษาหรือการจดัหาแหล่งเงินทุน ซึ�งรวมถึงการทําธุรกรรมเกี�ยวกับทรสัต์ เพื�อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยท์ั �งในประเทศออสเตรเลยี ยุโรป และสงิคโปร ์

8.1.3  โครงสร้างการจดัการ 
การจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ดึหลกัการในการแบ่งหน้าที� ความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน

อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายมคีวามเป็นอสิระ เป็นระบบ สอดคลอ้งต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี
คาํนึงถงึการควบคุมความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�นของการทจุรติ ฉ้อฉล ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื�อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
สามารถจดัการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื�อสตัย์ สุจริต ระมดัระวงั คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรตัส์ก่อน
ประโยชน์ของผู้จดัการกองทรสัต์เอง และเพื�อป้องกนัการรั �วไหลของขอ้มูล หรอืการกระทําที�ผดิกฎหมาย และความ
สอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการทาํธุรกจิของบรษิทั 

 
8.1.3.1 โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

    กรรมการบรหิาร 2 ท่าน 
 กรรมการ 2 ท่าน 

    กรรมการอสิระ 2 ท่าน 
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ตามแผนภาพขา้งต้น โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประกอบดว้ย  ฝ่ายงานหลกัจาํนวนทั �งหมด  

5 ฝ่าย คอื   1)  ฝ่ายพฒันาธุรกจิ    2)  ฝ่ายปฏบิตักิาร   3)  ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ    4)  ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์   
และ 5)  ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเสี�ยง รวมถงึจดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน ซึ�งผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้
ว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื�อดาํเนินการดงักล่าว 

8.1.3.2    คณะกรรมการบริษทั 
         รายชื�อและประวตักิรรมการ มดีงัต่อไปนี� 
 

ชื�อ-สกลุ 
ตาํแหน่ง 

วฒิุการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 
(ย้อนหลงั 5 ปี) 

1. นายชนติร ชาญชยัณรงค ์
 
   ประธานกรรมการบรษิทั /       
   กรรมการอสิระ 

 ปรญิญาตร ีและ
ปรญิญาโท 
วศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวศิกรรมไฟฟ้า  
Purdue University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ 
บริษัท  นอร์ทอีสท์  รับ เบอร์  จํ ากัด 
(มหาชน) (2561 - ปัจจุบนั) 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส กลุ่ม
เซน็ทรลั (2559 - ปัจจุบนั) 

 ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ผูต้รวจสอบภายใน 
(ว่าจ้างบคุคลภายนอก) 

ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายปฏิบัติการ

(ผูอ้ํานวยการฝ่าย) (ผูอ้ํานวยการฝ่าย) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์

(ผูอ้ํานวยการฝ่าย) (ผูอ้ํานวยการฝ่าย) 

หน่วยงานพฒันาตลาดทุน 

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์
และสนับสนุนการปฏิบติังาน 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

รายงาน 

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บริหาร 
และจดัการความเสี�ยง 
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ชื�อ-สกลุ 
ตาํแหน่ง 

วฒิุการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 
(ย้อนหลงั 5 ปี) 

 หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที� 52/2547 
สมาํคมสง่เสรมิสถําบนั
กรรมกาํรบรษิทั (IOD) 

บริษัท โคแมนซี�  อินเตอร์เนชั �นแนล 
จาํกดั (มหาชน) (2558 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี� จาํกดั (มหาชน) 
(2558 - ปัจจุบนั) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
(2558 - ปัจจุบนั) 

 ที�ปรกึษา บรษิทั วเีน็ท แคปปิทอล จาํกดั 
(2558 - ปัจจุบนั) 

 รองผู้จ ัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2554 - 2558) 

 ผู้จ ัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(2549 - 2557) 

2. นายชานนท ์เรอืงกฤตยา 
       
    กรรมการ 

 ปรญิญาโท การบญัชแีละ
การเงนิระหว่างประเทศ 
London School of 
Economics  
สหราชอาณาจกัร 
 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
University of California at 
Berkeley  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 23/2547  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ผูก้่อตั �งบรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัร่วมทุน 
ระหว่าง บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิทั มติซยุ 
ฟูโดซงั ประเทศญี�ปุ่ น 

 กรรมการบรหิารบรษิทัในเครอื ของ
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
 

3. นายธนรชัต ์พสวงศ ์
 
    กรรมการอสิระ 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ
ศศนิทร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
University of Washington, 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร กลุ่มบรษิทัฮั �ว
เซ่งเฮง (2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ฮั �วเซ่งเฮง คอม
โมดทิซั จาํกดั  (2552 – ปัจจุบนั)  

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ฮั �วเซ่งเฮง โกลด ์
ฟิวเจอรส์ จาํกดั (2551-ปัจจบุนั) 
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ชื�อ-สกลุ 
ตาํแหน่ง 

วฒิุการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 
(ย้อนหลงั 5 ปี) 

 หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการ 
สําหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาด
ทนุ รุ่น CGI 14/2559 
(Corporate Governance for 
Capital Market 
Intermediaries: CGI)   

 รองกรรมการบรหิาร บรษิทั Hua Seng 
Heng Goldsmith Company Limited 
(2547 – 2551)  

 กรรมการบรหิาร บรษิทั แอพเวริค์ส ์
จาํกดั (2546-2547) 
 

4. นายภูทรา พราทานา 
    (Mr. Putra Pratana) 

 
 กรรมการ 
 

 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
สาขาบรหิารธุรกจิ 
University of Southern 
California 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา   
 
 

 กรรมการ PT Central Pesona Palace 
ประเทศอนิโดนิเซยี (2554 - 2560) 

 กรรมการ PT Griya Pancaloka 
ประเทศอนิโดนิเซยี (2554 - 2560) 

 กรรมการ PT Manggala Gelora 
Perkasa ประเทศอนิโดนิเซยี  
(2553 - 2560) 

 กรรมการ PT Central Indah Palace 
ประเทศอนิโดนิเซยี (2554 – 2559) 

5.  นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  
    (Mr. James Teik Beng  
     Lim) 
 
    กรรมการบรหิาร 

 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร ์
(บญัชแีละการเงนิ)  
Monash University 
ประเทศออสเตรเลยี 
 

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ 
เกยีรตนิิยม  
Monash University  
ประเทศออสเตรเลยี 

 กรรมการบรหิาร/ ผูอ้าํนวยการฝ่าย
พฒันาธุรกจิ ของบรษิทั สตราทจีกิ 
พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 
(2559 - ปัจจุบนั) 

 หุน้สว่น (Partner) และผูก้่อตั �ง 
Calibration Partners Limited ฮอ่งกง 
(2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิารของ
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ Barclays 
Capital ฮ่องกง (2553 - 2557) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิาร ของ
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ BNP 
Paribas ฮ่องกง (2551 - 2553) 

 หัวหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์และการ
บรกิาร ภูมภิาคเอเชยี แปซฟิิก (ไม่รวม
ญี�ปุ่ น) / ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาแหล่ง
เงินทุนในยุโรป ของ Lehman Brothers 
ฮ่องกงและลอนดอน (2548 - 2551) 
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ชื�อ-สกลุ 
ตาํแหน่ง 

วฒิุการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 
(ย้อนหลงั 5 ปี) 

6. นายปธาน สมบรูณสนิ 
 
    กรรมการบรหิาร /  
    กรรมการผูจ้ดัการ 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
Southern Illinois University 
at Carbondale 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
  

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ/
รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ของบรษิทั สตราทจีกิ 
พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 
(2559 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทคอน โลจิ
สตคิส ์พารค์ จาํกดั (2552 - กรกฎาคม 
2559) 

8.1.3.3 การบริหารจดัการ หน้าที�และความรบัผิดชอบของหน่วยงานที�รบัผิดชอบงานด้านต่างๆ 

ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดก้ําหนดใหม้หีน่วยงานที�รบัผดิชอบและหน้าที�พื�นฐานที�
เกี�ยวขอ้งในดา้นต่างๆ ดงันี� 

(1) ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ทําหน้าที�ในการวางแผนคดัเลอืกและพจิารณาวางแผนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์รวมถงึการ
ลงทุนในทรพัยส์นิอื�น (ถา้ม)ี ที�มคีุณภาพและมคีวามเหมาะสม ทั �งการลงทุนทางตรงและทางออ้ม ทั �งนี� เพื�อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธใ์นการลงทุนของกองทรสัต์ โดยมจีุดประสงค์ใหก้องทรสัต์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื�อง และ
สรา้งผลตอบแทนที�ดทีี�สดุของผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ 

(2) ฝ่ายปฏิบติัการ 

2.1) หน่วยงานพฒันาตลาดทุน 

ทําหน้าที�หลกัในการจดัการ ตรวจสอบ และสอบทานขอ้มูลเกี�ยวกบัทรพัย์สนิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุน
แบบเชงิลกึอย่างละเอยีด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนซึ�งถูกกําหนดขึ�นโดยคณะกรรมการบรษิทัโดยขอบเขต
ความรบัผดิชอบจะรวมถงึการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ี�กองทรสัตจ์ะลงทุนในดา้น
ต่างๆ เช่น การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนินงานของอสงัหารมิทรพัยน์ั �นในอดตี (Track Record)  การ
วเิคราะหแ์ละประเมนิการเขา้พกัในช่วงที�ผ่านมา การตรวจสอบความแขง็แรงของอาคารสิ�งปลูกสรา้งและสภาพของ
ทรพัยส์นิภายในอาคารสิ�งปลูกสรา้ง การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายเกี�ยวกบัการควบคุมอาคารสิ�งปลูกสรา้ง
หรอืกฎหมายอื�นๆ และการตรวจสอบว่าอสงัหารมิทรพัยน์ั �นมภีาระผูกพนัอื�นใดที�จะส่งผลเสยีต่อราคาประเมินของ
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสง่ผลต่อการตดัสนิใจไม่เขา้ลงทุน 

นอกจากนี�  ในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Feasibility) จะต้องมีการ
พจิารณาและคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตดว้ยเช่นกนั ซึ�งรวมถงึ อตัราการเขา้พกัของลูกคา้ (Occupancy 
Rate) และอตัราค่าหอ้งพกั เป็นตน้ เพื�อนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาประเมนิ 
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หน่วยงานพฒันาตลาดทุนยงัมหีน้าที�หลกัในการจดัหาแหล่งเงนิทุนที�เหมาะสมจากตลาดทุนให้แก่
กองทรสัต์ เช่น การเพิ�มทุนโดยการออกและการเสนอขายหน่วยทรสัต์ที�ออกใหม่ เป็นต้น โดยคํานึงถึงโครงสรา้ง
เงนิทุนที�เหมาะสมของกองทรสัต ์และเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

2.2) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ทําหน้าที�หลกัในการประสานงานกบัหน่วยงานอื�นๆ ภายในบริษัท เพื�อให้ได้รบัข้อมูลซึ�งใช้นําไป
เปิดเผยกบัทรสัต ีผูถ้อืหน่วยทรสัต ์สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
เมื�อจําเป็น รวมถงึการใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบักองทรสัตภ์ายใต้การจดัการทรพัยส์นิที�กองทรสัตม์อียู่
ต่อนกัลงทุน นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ั �งในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึหน่วยงานอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งที�ตอ้งการทราบ
ขอ้มลูของกองทรสัต ์

(3) ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทําหน้าที�หลกัในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ จดัทํารายงานทางการเงนิ และงบประมาณ
ของกองทรสัต์ นอกจากนี� ยงัมีหน้าที�ในบริหารจดัการงบประมาณของกองทรสัต์ การบริหารกระแสเงินสดของ
กองทรสัต ์และความเสี�ยงของค่าเงนิ ซึ�งเกดิจากการลงทุนในต่างประเทศ เพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ
กองทรสัต ์  

นอกจากนี� ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ยงัมหีน้าที�จดัหาแหล่งเงนิทุนที�เหมาะสมจากตลาดเงินให้แก่กองทรสัต์ 
รวมถงึ การกูเ้งนิระยะยาวและระยะสั �น โดยคาํนึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนที�เหมาะสมของกองทรสัต ์และเพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

(4) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ทําหน้าที�วางแผนการตลาดและกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ซึ�งรวมถงึการ
ปรบัราคาค่าเช่า การกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของอสงัหารมิทรพัยท์ี�กองทรสัต์เขา้ลงทุน และจดัหาผู้เช่าหลกัที�
เหมาะสม นอกจากนี� ฝ่ายงานนี�ยงัมหีน้าที�จดัทาํงบประมาณรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื�นที�กองทรสัต์เขา้ลงทุน และคอยตดิตาม ตรวจสอบ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที�ตั �งไว ้อกีทั �ง ยงัมี
หน้าที�ควบคุมใหม้กีารซ่อมบาํรุงตามที�วางแผนไวห้รอืเมื�อเหน็ว่าจําเป็น และดูแลทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพที�ด ีพรอ้ม
ต่อการจัดหารายได้ ตลอดจนดูแลทรพัย์สินส่วนกลางและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามอยู่
ตลอดเวลา 

 

(5) ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบบริหารและจดัการความเสี�ยง 

ทําหน้าที�หลกัในการกํากบัดูแลบรหิารและจดัการความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์และ
การลงทุนของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบักองทรสัต ์เพื�อรกัษาประโยชน์
ที�ดทีี�สุดของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์  หน้าที�และความรบัผดิชอบหลกั รวมถงึการตรวจสอบการทําธุรกรรม
ของกองทรสัต์ว่าเป็นรายการเกี�ยวโยงหรอืไม่ และดูแลใหก้ารทําธุรกรรมของกองทรสัต์กบับุคคลเกี�ยวโยงกนั เพื�อ
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ป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลที� เกี�ยวโยงกนั และเพื�อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

(6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ได้รบัการแต่งตั �งและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยมหีน้าที�และ
ความรบัผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที�ตามแผนงานที�กาํหนดไว ้และตดิตามการแกไ้ขจากฝ่ายงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัขอ้บกพร่องนั �นๆ  รวมทั �งจดัทาํรายงานการตดิตามการแกไ้ข และนําเสนอต่อกรรมการอสิระ  

บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีผู้ จดัการฝ่ายกํากับ
ตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสี�ยงเป็นผู้ประสานงานเพื�อใหผู้้ตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าที�ดงักล่าวได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ�งรวมถงึการทาํหน้าที�นําเสนอรายงานการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ 

รายละเอียดบุคลากรและผู้รบัผิดชอบหลกัของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2561 มี
ดงัต่อไปนี� 

หน่วยงาน จาํนวน
บคุลากร 

ผูร้บัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

1)  ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 2 นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  
(Mr. James Teik Beng Lim) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ ของบรษิทั 
สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ 
จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 หุน้สว่น/ ผูก้่อตั �ง Calibration Partners 
Limited ฮ่องกง (2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิารของ
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ Barclays 
Capital ฮ่องกง (2553 - 2557) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิาร ของ
เอเชยี แปซฟิิก ของ BNP Paribas 
ฮ่องกง (2551 - 2553) 

 ผูอ้าํนวยการดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ
บรกิาร ของของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
(ไม่รวมญี�ปุ่ น) / ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหา
แหล่งเงนิทุนในยโุรป ของ Lehman 
Brothers ฮ่องกงและลอนดอน  
(2548 - 2551) 
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หน่วยงาน จาํนวน
บคุลากร 

ผูร้บัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

2)  ฝ่ายปฏบิตักิาร 2 นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสท์
เตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
(2557 - 2558) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุน  
บรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล จาํกดั 
(มหาชน) (2553 - 2556) 

3)  ฝ่ายบญัชแีละ  
 การเงนิ 

5 นายพชิยั ชนิะโชต ิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสท์
เตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
รอยลั ออคดิ เชอราตนั โฮเทล็ แอนด ์
ทาวเวอรส์ (2553 – 2559) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
ประเทศเวยีดนาม (2551 – 2553) 

4)  ฝ่ายบรหิาร  
 อสงัหารมิทรพัย ์

1 นายปธาน สมบรูณสนิ  กรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
ของบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี�  
อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจบุนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทคอน โลจิ
สตคิส ์พารค์ จาํกดั  
(2552 - กรกฎาคม 2559) 

5) ฝ่ายกาํกบั
ตรวจสอบบรหิาร  
และจดัการความ
เสี�ยง 

1 นางสาวเขมกร  อารยิกุล  เลขานุการบรษิทั/ ผูจ้ดัการฝ่ายกาํกบั
ตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสี�ยง  
บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสท์
เตอรส์ จาํกดั (ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั) 

 เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (ก.ย. 2560- พ.ค. 2561) 
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หน่วยงาน จาํนวน
บคุลากร 

ผูร้บัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

 เลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ทวีดี ีชอ้ปปิ�ง จาํกดั (มหาชน) 
(ม.ค. -ก.ย. 2559) 

 เลขานุการบรษิทั  
บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั �น คอร์
ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  

     (ม.ค. - ธ.ค. 2558) 
 

8.2 หน้าที�และความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทรสัต ์ 
 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที�พื�นฐานและความรบัผดิชอบในการบรหิารกองทรสัต์ และลงทุนในทรพัยส์นิของ
กองทรสัต์ และกํากบัดูแลการดําเนินงานของผู้เช่าหลกั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องปฏบิตัหิน้าที�ภายใต้การดูแล
จากทรสัต ีและมหีน้าที� และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี� 
 

(ก) กลยุทธ์การลงทุน: กําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงการตัดสินใจเรื�องทําเลที�ตั �ง 
ประเภทธุรกจิย่อย (sub-sector type) และลกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ี�ของกองทรสัตจ์ะลงทุน 

(ข) การซื�อกจิการ และการขายกจิการ: บรหิารการซื�อกจิการ และการขายทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
(ค) การวางแผน และรายงานสนิทรพัย:์ กําหนดแผนการเกี�ยวกบัทรพัยส์นิเป็นระยะ รวมถงึ งบประมาณ 

และรายงาน และจดัทําแผนงานที�ดีที�สุดเพื�อให้ได้มาซึ�งผลตอบแทนที�เกี�ยวข้องกบัศักยภาพของ
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ง) การบรหิารทางการเงนิ และเงนิทุน: กาํหนด และปฏบิตัติามแผนกบัหุน้สว่นทางธนาคารของกองทรสัต ์
สําหรบัการเงนิด้านทุนและหนี�เพื�อการเขา้ซื�ออสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ การป้องกนัความเสี�ยง
จากอัตราแลกเปลี�ยน การจ่ายเงินปันผล การชํา ระค่าใช้จ่าย และการชําระค่าบํารุงรักษา
อสงัหารมิทรพัย ์

(จ) บรกิารดา้นการบรหิารงาน และใหค้ําปรกึษา: บรกิารใหค้ําปรกึษาดา้นการบรหิารงานรายวนัในฐานะ
ผู้แทนของกองทรัสต์ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารที�เกี�ยวข้องกับการประชุมของผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์มื�อการประชุมดงักล่าวถูกจดัขึ�น การเปิดเผย การใหค้วามเหน็ หรอื การใหข้อ้มลูที�สาํคญั
ในการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไดร้บัการสื�อสารอย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืน และไม่
ทาํใหส้าํคญัผดิ 

(ฉ) นกัลงทุนสมัพนัธ:์ ตดิต่อสื�อสาร และประสานงานกบั ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ผูล้งทุน นกัวเิคราะห ์และ กลุ่ม
ผูล้งทุน 

(ช) การประชาสมัพนัธข์องบรษิทั: ตดิต่อสื�อสาร และประสานงานกบัสื�อมวลชน 
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(ซ) การจดัการใหป้ฏบิตัติาม: ใหม้กีารยื�นคํารอ้งตามกฎระเบยีบในนามของกองทรสัต์ และทําใหแ้น่ใจว่า
กองทรสัต์ และบรษิัทในเครอื  นั �นทําตามขอ้กําหนดที�ต้องปฏบิตัิตาม กฎหมายหลกัทรพัย์ สญัญา
ก่อตั �งทรสัต ์การพจิารณาคดภีาษ ีและสญัญาที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ รวมถงึจรรยาบรรณ และมาตรฐานความ
ประพฤติในวิชาชพี ตามที�ระบุไว้โดยสมาคมที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรพัย์ หรือโดยหน่วยงานที�
สมัพนัธ์กบัธุรกจิหลกัทรพัย์ที�ได้รบัการยอมรบัจากสํานักงานก.ล.ต.โดยอนุโลม นอกจากนี�ผู้จดัการ
กองทรสัต์จะต้องไม่สมคบ จา้ง หรอื ร่วมมอืกบับุคคลใดกต็ามในการละเมดิกฎหมาย และกฎระเบยีบ
ดงักล่าว 

(ฌ) บนัทกึทางการบญัช:ี เกบ็บนัทกึและจดัเตรยีมบญัช ีรายงานทางการเงนิ (ตามนโยบายทางบญัชทีี�
สาํคญัซึ�งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิของไทย) และรายงานประจาํปี 

(ญ) ปฏบิตัหิน้าที�โดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื�อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สดุของผู้
ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม วตัถุประสงคใ์นการก่อตั �งกองทรสัต ์มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละตามกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้ง 

(ฎ) ดํารงเงนิทุนที�เพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขึ�นจากการปฏบิตัหิน้าที�ใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื�อง 

(ฏ) ไม่นําขอ้มูลจากการปฏบิตัหิน้าที�ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไปใชป้ระโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื�อตนเอง หรอื
ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรสัต์ 

(ฐ) ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัไม่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในกรณีที�มคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์เกดิขึ�น ตอ้งดาํเนินการใหม้ั �นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัการปฏบิตัทิี�เป็นธรรมและ
เหมาะสม 

(ฑ) ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าที�ของทรสัต ีหรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึ�งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูที�อาจ
สง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมนียัสาํคญั หรอืขอ้มลูอื�นที�ควรแจง้ใหท้ราบ 

(ฒ) ดํารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในประกาศ สช. 29/2555 ตลอดระยะเวลาที�ไดร้บัความ
เหน็ชอบ 

(ณ) จดัทํางบการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี�กําหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบัญช ี
และส่งงบการเงินดงักล่าวต่อสํานักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วนัสิ�นรอบปีบญัช ีงบการเงินที�จดัทํา
ดงักล่าวตอ้งมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(ด) เมื�อมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้ สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในลกัษณะที�เชื�อว่าเป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ต) ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ 
พ.ร.บ.ทรสัต์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีที�กําหนดโดยสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืองคก์รที�
เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ี�สํานักงานยอมรบั โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั �งการ หรอืใหค้วาม
ร่วมมอืแก่บุคคลใดในการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดดงักล่าว 
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8.3    ทรสัตี 
 
8.3.1   ข้อมูลทั �วไป 

ชื�อบริษทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
สถานที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ เลขที� 1 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชั �น 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เลขทะเบียนบริษทั 0107545000373 
โทรศพัท ์ 02 686 6100 
โทรสาร 02 670 0417 
เวบ็ไซต ์ www.ktam.co.th 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนชาํระแล้ว 200,000,000 บาท 

           ใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง              ใบอนุญาตการประกอบธุรกจิทรสัตจีาก สาํนกังาน ก.ล.ต.  
                                                  ออกให ้ณ วนัที� 23 มกราคม พ.ศ. 2557 
 
8.3.2  โครงสรา้งการถือหุ้น 

          ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ ณ วนัที�  22 มถุินายน พ.ศ. 2561 

ลาํดบัที� รายชื�อผูถ้อืหุน้ จาํนวน (หุน้) 
1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย   19,999,986 
2. นายวรายุ เธยีรประมุข 1 
3. นางสาวหทยัวรรณ  มากทอง 1 
4. นางสาวกนัตภณ   ปัญจประการ 1 
5. นางสาว ปรางทพิย ์ วณชิชานุกร 1 
6. นายศุภสทิธิ � จาวโกนนัท ์   1 
7. นางสาวลลติา  สริยิากร 1 
8. นายมาโนช  ลลีาวฒันพาณิชย ์    1 
9. นางญานิน  ตนัตพิมิลพนัธ ์ 1 
10. นางสาวจงกล   ทองมปีระเสรฐิ 1 
11. นางสาวอนัธกิา   หนูนาง    1 
12. นางแอนนี�   เมฆพฤกษาวงศ ์    1 
13. นางสาวสติา  วชริปราการสกุล      1 
14. นายณรงคศ์กัดิ �   สายปัญ 1 
15. นางสาวณชัชา จาํรญูจนัทร ์ 1 

รวม 20,000,000 
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8.3.3   หน้าที�และความรบัผิดชอบของทรสัตี  

ทรสัตีมหีน้าที�ในการจดัการกองทรสัต์ด้วยความซื�อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัเยี�ยงผู้มวีชิาชพี รวมทั �งด้วย
ความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพื�อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์ ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้ผูกพนัที�
ไดใ้หไ้วเ้พิ�มเตมิแก่ผูล้งทุน (ถ้าม)ี อนึ�ง การปฏบิตัหิน้าที�ทรสัต ีใหท้รสัตงีดเวน้การกระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบั
ประโยชน์ของกองทรสัต์ไม่ว่าการกระทาํนั �นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื�น เวน้แต่เป็นการ
เรยีกค่าตอบแทนในการทาํหน้าที�เป็นทรสัต ีหรอืทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตท์ี�ในลกัษณะที�เป็นธรรม
และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที�ไดร้บัขอ้มูลดงักล่าว
มไิดแ้สดงการคดัคา้น ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มลูและการคดัคา้นดงักล่าวเป็นไปตามประกาศและหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

หน้าที�สาํคญัของทรสัตตีามที�ไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัต ์ไดแ้ก่ 

1. ตดิตาม ดูแลและตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �ง 
ทรสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนดําเนินการแก้ไข ยบัยั �ง หรือเยียวยาความ
เสยีหายที�เกดิขึ�นแก่กองทรสัต์ตามที�เหน็สมควร กรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์กระทําการ หรอืงดเว้น
กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าที�ตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์หรอื
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

3. เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั �ง โดยหากต้องมีการขอมติที�ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์เพื�อดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ�ง ทรสัตจีะตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี�ดว้ย  
 
3.1 ต้องตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการดําเนินการว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์

หรอืกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งหรอืไม่  
3.2 ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการดาํเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทาํได ้หาก

ไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัตห์รอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

4. ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัตก์ระทาํโดยผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที�กองทรสัต์ตั �งอยู่ เว้นแต่เป็นกรณีที�ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที�ไดแ้ละทรสัตเีขา้จดัการกองทรสัต์ตามความจาํเป็นเพื�อป้องกนั ยบัยั �ง หรอืจํากดัมใิหเ้กดิความ
เสยีหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และดําเนินการตาม
อาํนาจหน้าที�ในสญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละพระราชบญัญตัทิรสัตใ์นการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 
โดยทรสัตมีหีน้าที�ปฏบิตัหิน้าที�แทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในกรณีที�ไม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต์ 

5. ทรสัตีมีหน้าที�บงัคบัชําระหนี�หรอืดูแลให้มกีารบงัคบัชําระหนี�เพื�อให้เป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่าง
กองทรสัตก์บับุคคลอื�น 

6. ทรสัตมีสีทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบอื�นตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง 
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7. หน้าที�ในการจดัการทรพัยส์นิ 
 
7.1 ทรสัตีมอบหมายการบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่ผู้จดัการกองทรสัต์ที�ได้รบัความเหน็ชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจดัการทรพัย์สนิอื�นที�มใิช่ทรพัย์สนิหลกัซึ�งทรสัตีอาจ
ดาํเนินการดว้ยตนเองไดต้าม (�) ของขอ้นี� หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื�นดาํเนินการแทน 

7.2 การจัดการทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดงัต่อไปนี� 
7.2.1 ในกรณีที�ทรสัตมีกีารดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้มีาตรการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี� 

- มกีารแบ่งแยกหน่วยงานที�ทําหน้าที�จดัการลงทุนในทรพัย์สนิอื�นดงักล่าวออกจาก
หน่วยงานซึ�งทําหน้าที�ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความ
ขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าที� 

- มมีาตรการป้องกนัการล่วงรูข้อ้มลูภายใน โดยตอ้งแยกหน่วยงานและบุคคลกรที�ทาํ
หน้าที�การล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและบุคคลกรที�ทําหน้าที�
จดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื�นดงักล่าวออกจากหน่วยงานและบุคคลอื�นนื�มโีอกาสใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าว 

7.2.2  ในกรณีมอบหมายใหบุ้คคลอื�นที�มใิช่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัดาํเนินการ ตอ้งปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในประกาศกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้
บุคคลอื�นเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรื�องเกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิในสว่นเกี�ยวกบัการ
ใหบุ้คคลอื�นเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานที�เกี�ยวกบัการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม 

8. ทรสัตมีหีน้าที�ในการแกไ้ขสญัญาก่อตั �งทรสัตต์ามคาํสั �งของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

9. หา้มทรสัตนํีาหนี�ที�ตนเป็นลูกหนี�บุคคลภายนอกอนัมไิดเ้กดิจากการปฏบิตัหิน้าที�เป็นทรสัตไีปหกักลบ
ลบหนี�กบัหนี�ที�บุคคลภายนอกเป็นลกูหนี�ทรสัตอีนัสบืเนื�องมาจากการจดัการกองทรสัตใ์นกรณีที�มกีาร
ฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในขอ้นี� ใหก้ารกระทาํเช่นนั �นเป็นโมฆะ 

10. ในกรณีที�ทรสัตเีขา้ทํานิตกิรรมหรอืทําธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอกใหท้รสัตแีจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหบุ้คคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัต ีและตอ้งระบุในเอกสารหลกัฐานของนิติ
กรรมหรอืธุรกรรมนั �นใหช้ดัแจง้ว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัตี 

11. ให้ทรสัตีจดัทําบญัชทีรพัย์สนิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากบญัชอีื�นๆ ของทรสัตี ในกรณีที�ทรสัตี
จดัการกองทรสัตห์ลายกอง ทรสัตตี้องจดัทาํบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออก
จากกนั ทั �งนี� โดยต้องบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัด้วย ในการจดัการกองทรสัต์ 
ทรสัตตี้องแยกทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์วต่้างหากจากทรพัยส์นิที�เป็นส่วนตวัของทรสัตแีละทรพัยส์นิ
อื�นที�ทรสัตคีรอบครองอยู่ และในกรณีที�ทรสัตจีดัการกองทรสัตห์ลายกอง ทรสัตตีอ้งแยกทรพัยส์นิของ
กองทรสัตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

12. ในกรณีที�ทรสัตมีไิดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11 จนเป็นเหตุใหท้รพัยส์นิของกองทรสัต์ปะปนอยู่
กบัทรพัยส์นิที�เป็นสว่นตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัตแ์ละทรพัย์สนิใด
เป็นทรพัยส์นิที�เป็นสว่นตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันิษฐานว่า 
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12.1    ทรพัยส์นิที�ปะปนกนัอยู่นั �นเป็นของกองทรสัต์ 
12.2    ความเสยีหายและหนี�ที�เกดิจากการจดัการทรพัยส์นิที�ปะปนกนัอยู่นั �น  เป็นความเสยีหายและ 

   หนี�ที�เป็นสว่นตวัของทรสัต ี
12.3    ผลประโยชน์ที�เกดิจากการจดัการทรพัยส์นิที�ปะปนกนัอยู่นั �นเป็นของกองทรสัต์ 
12.4    ทรพัยส์นิที�ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ�ง ใหห้มายความรวมถงึทรพัยส์นิที�ถูกเปลี�ยนรูปหรือถูก    

   เปลี�ยนสภาพไปจากทรพัยส์นิที�ปะปนกนัอยู่นั �นดว้ย 

13. ในกรณีที�ทรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 11 จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนัจนมิ
อาจแยกได้ว่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรพัยส์นินั �น รวมทั �งทรพัยส์นิที�ถูก
เปลี�ยนรูปหรอืถูกเปลี�ยนสภาพไปจากทรพัย์สนินั �นและประโยชน์ใดๆ หรอืหนี�สนิที�เกดิขึ�นจากการ
จดัการทรพัยส์นิดงักล่าว เป็นของกองทรสัต์แต่ละกองตามสดัส่วนของทรพัยส์นิที�นํามาเป็นต้นทุนที�
ปะปนกนั 

14. จดัทํารายงานเสนอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์พร้อมกบัรายงานประจําปีของกองทรสัต์ โดยระบุว่าทรสัตมีี
ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัตว์่าเป็นอย่างไร 
สอดคล้องกับข้อกําหนดแห่งสญัญาก่อตั �งทรัสต์ รวมทั �งกฎหมายประกาศและข้อกําหนดอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้งหรอืไม่ 

15. ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงทรสัต ีหากทรสัตรีายใหม่พบว่าก่อนที�ทรสัตรีายใหม่เขา้รบัหน้าที� มกีาร
จดัการกองทรสัต์ที�ไม่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัต์หรอืพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ จนเป็นเหตุให้
กองทรสัตเ์สยีหาย ใหท้รสัตรีายใหม่ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 
 
15.1  เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทรสัตรีายที�ตอ้งรบัผดิ 
15.2  ตดิตามเอาทรพัยส์นิคนืจากบุคคลภายนอก ไมว่่าบุคคลนั �นจะไดท้รพัยส์นิมาโดยตรงจากทรสัตี  

 รายเดมิหรอืไม่ และไม่ว่าทรพัยส์นิในกองทรสัตจ์ะถูกเปลี�ยนรปูหรอืถูกเปลี�ยนสภาพไปเป็น  
 ทรพัยส์นิอย่างอื�นกต็าม เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะไดม้าโดยสจุรติ เสยีค่าตอบแทนและไม่รู้   
 หรอืไมม่เีหตุอนัควรรูว้่าทรพัยส์นินั �นไดม้าจากการจดัการกองทรสัตโ์ดยมชิอบ 
 

16. ในกรณีที�ทรสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามที�กาํหนดในสญัญาก่อตั �งทรสัตห์รอืพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ทรสั
ตตีอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายที�เกดิขึ�นแก่กองทรสัต์ 
 

ในกรณีที�มีความจําเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพื�อประโยชน์ของกองทรสัต์ ทรสัตีอาจขอ
ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนที�จะจดัการกองทรสัตเ์ป็นอย่างอื�นใหต่้างไปจากที�กาํหนดไว้
ในสญัญาก่อตั �ง ทรสัต์ได ้และหากทรสัตไีดจ้ดัการตามที�ไดร้บัความเหน็ชอบนั �นดว้ยความสุจรติและ
เพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สดุของกองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตไีม่จาํตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึ�ง 

17. ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในความสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เกดิขึ�น
เนื�องจากสาเหตุที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรสัต ีหรอืพนักงานของทรสัต ีซึ�งรวมถงึแต่ไม่จาํกดั
เพยีงการที�ทรพัย์สนิถูกโอนเป็นของรฐั การเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ กฎเกณฑ์เกี�ยวกบัการปริวตัร
เงนิตรา สงคราม การก่อการรา้ย การจารจล การปฏวิตั ิการก่อความไม่สงบ การประทว้ง เหตุสดุวสิยั 
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การขดัขอ้งของเครื�องมอื หรอือุปกรณ์คอมพวิเตอรซ์ึ�งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรสัต ีหรอืเหตุอื�น
ใดที�ทรสัตไีม่สามารถควบคุมได ้

18. ทรสัตตี้องดูแลใหส้ญัญาก่อตั �งทรสัตม์สีาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยในกรณีที�มกีาร
แกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรสัต ์ใหท้รสัตดีาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 

18.1 ดูแลใหก้ารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรสัตเ์ป็นไปตามวธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้น
สญัญาก่อตั �งทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

18.2 ในกรณีที�การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรสัต์ ใหท้รสัตดีําเนินการใหเ้ป็นไปตามอํานาจ
หน้าที�ที�ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัต ์และตามพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ เพื�อดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

18.3 ในกรณีที�หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต์ที�ออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ และพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงในภายหลงั และสญัญา
ก่อตั �งทรสัต์มขีอ้กําหนดที�ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรสัตีดําเนินการเพื�อแก้ไข
เปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน์ั �น ตามวธิกีารที�กําหนดในสญัญา
ก่อตั �งทรสัต ์หรอืตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. มคีาํสั �ง 

19. ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือผู้ร ับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) 
ดําเนินการในงานที�ได้รบัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การ
ตดิตาม ดแูล และตรวจสอบ ใหห้มายความรวมถงึการทาํหน้าที�ดงัต่อไปนี�ดว้ย 

19.1 การดูแลให้การบรหิารจดัการกองทรสัต์กระทําโดยผู้จดัการกองทรสัต์ที�ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที�กองทรสัตต์ั �งอยู่ 

19.2 การติดตามดูแลและดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ผู้รบัมอบหมายมลีกัษณะและปฏบิตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรสัต์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งรวมถงึการ
ถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดมิ และการแต่งตั �งผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

19.3 การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์และกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง 

19.4 การควบคุมดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที�กําหนดใน
สญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

19.5 การแสดงความเหน็เกี�ยวกบัการดําเนินการหรอืการทําธุรกรรมเพื�อกองทรสัต์ของผู้จดัการ
กองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอื�น (ถา้ม)ี เพื�อประกอบการขอมตทิี�ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
การเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต่์อผูล้งทุน หรอืเมื�อสาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

19.6 ในกรณีที�จําเป็น เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจ
กําหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งตามสมควร และไม่เป็นการก่อ
ภาระใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เกนิกว่าหน้าที�ที�กําหนดไวใ้นสญัญานี�หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
ทั �งนี� เรื�องที�ผู้ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ดําเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัสญัญานี�หรอื 
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของหน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้ง และหากการ
ดงักล่าวก่อให้เกดิภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้จดัการกองทรสัต์มากเกินสมควร ทรสัตีและผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะตกลงร่วมกนัต่อไป  
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20. ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าที�ตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ใหท้รสัตดีําเนินการ
ดงัต่อไปนี� 

20.1 จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึง
เหตุการณ์ดงักล่าว 

20.2 ดาํเนินการเพื�อแกไ้ขยบัยั �งหรอืเยยีวยาความเสยีหายที�เกดิขึ�นแก่กองทรสัต ์ตามที�เหน็สมควร 

21. ในกรณีที�ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหท้รสัตเีขา้จดัการกองทรสัตต์ามความจาํเป็น
เพื�อป้องกนั ยบัยั �ง หรอืจาํกดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อื
หน่วยทรัสต์โดยรวม   และดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ที�ระบุไว้ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์และ 
พ.ร.บ.ทรสัตฯ์ ในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

22. ในกรณีที�ทรสัตีต้องเขา้จดัการกองทรสัต์แทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามเหตุผลขา้งต้น ทรสัตีสามารถ
มอบหมายใหบุ้คคลอื�นจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนั �นกไ็ด ้ทั �งนี� บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายดงักล่าว
จะตอ้งปฏบิตัติามขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัต์ 

23. ในกรณีที�ทรสัตีเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ที�ตนทําหน้าที�เป็นทรสัตี หากต้องมกีารออกเสยีง
หรอืดาํเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคีาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อื
หน่วยทรสัตโ์ดยรวมและตั �งอยู่บนหลกัแห่งความซื�อสตัยส์จุรติและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ดงักล่าว 

24. ทรัสตีต้องจัดให้มีการจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาด
หลกัทรพัยห์รอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญตหิลกัทรพัย์
ดําเนินการแทนได ้โดยเมื�อมกีารมอบหมายผูอ้ื�นเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ทรสัตมีหีน้าที�ที�กํากบั
ดูแลให้ผู้ที�ได้รบับอบหมายปฏิบตัิให้ถูกต้อง เว้นแต่มีการจดัทําหลกัฐานตามระบบสศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์

25. ทรสัตีต้องจดัทําหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรสัต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งอย่างน้อยต้อง
เป็นไปตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวน้แต่การจดัทําหลกัฐานตามระบบของบรษิัท 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากัด ใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

26. ในกรณีที�ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที�สูญหาย ลบเลอืน หรอืชํารุดในสาระสําคญั ทรสัตีต้องออกหรอื
ดาํเนินการใหม้กีารออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร 

ทั �งนี�   ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของทรสัตใีน
สญัญาก่อตั �งทรสัต ์
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8.3.4   ค่าธรรมเนียมที�ได้รบัจากการทาํหน้าที�เป็นทรสัตี 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ีจะจดัเกบ็ที�อตัราไม่เกนิร้อยละ 0.30 (ศูนย์จุดสามศูนย)์ ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม 
(Total Asset Value: TAV) ของกองทรสัต ์แต่ไม่ตํ�ากว่า 4,000,000 บาทต่อปี   

8.4 คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) 
            -ไม่ม-ี 

8.5      ข้อมูลติดต่ออื�นๆ 

8.5.1 ผูส้อบบญัชี 

ชื�อ: บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
ที�อยู่: เลขที� 193/136-137 อาคาร เลค รชัดา ออฟฟิส คอมเพลก็ซ ์

ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศพัท:์ 02 264 0777 
โทรสาร:  02 264 0789  

 
8.5.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัต ์

ชื�อ: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ที�อยู่: เลขที� 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 02 009 9000 

 
8.5.3   บริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

(1)         ชื�อ:       KJPP Susan Widjojo & Raken in Association with VPC Asia Pacific  
                             Cluttons (โดยบรษิทัไทยประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส ์จาํกดั)  

 
 ชื�อ:           Susan Widjojo & Raken       

ที�อยู่:         Menara Batavia 28th Floor, JI. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220   
               ประเทศอนิโดนีเซยี 
โทรศพัท:์   +62 21 5795 0505    
โทรสาร:    +62 21 5795 0555 
 

 ชื�อ:           บรษิทั ไทยประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส ์จาํกดั 
ที�อยู่:         เลขที� 121/47-48 อาคารอารเ์อสทาวเวอร ์ชั �น 11 ถ. รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง  
               เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์    02 641 2128-32    
โทรสาร:      02 641 2134  
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(2)         ชื�อ:            บรษิทั ซาวลิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
                               (โดยบรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี� คอนซลัแทนท ์จาํกดั) 
 

 ชื�อ:           บรษิทั ซาวลิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ที�อยู่:         เลขที� 990 อาคารอบัดุลราฮมิ เพลส ชั �น 26 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม  
                เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500             
โทรศพัท:์    02 636 0300      
โทรสาร:     02 636 0339 
 

 ชื�อ:       บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี� คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
ที�อยู่:     เลขที� 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั/ Y.W.C.A. ชั �น 31 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์    02 286 8899    

  โทรสาร:      02 286 2863 
 

8.5.4 ที�ปรกึษากองทรสัต ์

      ชื�อ:          สาํนกังานที�ปรกึษากฎหมายเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี� 
      ที�อยู่:        เลขที� 990 อาคารอบัดุลราฮมิ เพลส ชั �น 5 และ ชั �น 21-25 ถนนพระราม 4  
                                      แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

           โทรศพัท:์            02 636 2000      
 โทรสาร:                      02 636 2111 
 
 
9.   การกาํกบัดแูลกองทรสัต ์

 
9.1 การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้รีะบบงานที�มคีุณภาพ มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานที�มี
ประสทิธภิาพและสามารถรองรบังานที�อยู่ภายในความรบัผดิชอบไดอ้ย่างครบถว้น โดยอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมเรื�อง
ดงัต่อไปนี�เพื�อใหก้ารดแูลจดัการกองทรสัตต์ามที�ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

(ก) การกําหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต์ การจดัโครงสร้างเงนิทุนของกองทรสัต์ การตัดสนิใจ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย ์เพื�อใหก้ารจดัการลงทุนตามที�ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตั �งทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑก์าํหนด 
ตลอดจนเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) การบริหารและจดัการความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดูแลจดัการกองทรัสต์ตามที�ได้รบัมอบหมาย 
เพื�อใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเสี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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(ค) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละบุคคลที�เกี�ยวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ�งรวมถงึมาตรการหรอืแนวทางดาํเนินการเพื�อ
รกัษาผลประโยชน์ที�ดีที�สุดของกองทรสัต์หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวมเมื�อเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึ�น 

(ง) การคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูร้บัมอบหมายในงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน
ของกองทรสัต ์(ถา้ม)ี เพื�อใหม้ผีูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบังานที�จะปฏบิตัิ 

(จ) การกํากบัดูแลการปฏบิตัิงานของผูจ้ดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์รวมทั �งการตรวจสอบ
ดแูลผูร้บัมอบหมายในงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัตเ์พื�อใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายหลกัทรพัย ์
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง และสญัญาก่อตั �งทรสัตก์าํหนด 

(ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลที�ครบถ้วนถูกต้องและเพยีงพอเพื�อให้เป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรสัต์ 
และตามหลกัเกณฑ์ที�ออกตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ พระราชบญัญตัิทรสัต์ ประกาศ กฎ หรอื
คาํสั �งที�ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกองทรสัต ์

(ช) การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 
(ซ) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
(ฌ) การตดิต่อสื�อสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 
(ญ) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื�นเป็นผู้ร ับ

ดําเนินการในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวแ้ละไม่ขดัต่อสญัญาก่อตั �งทรสัต ์

2.  ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเป็นผูร้บัดําเนินการในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้เท่าที�จําเป็น เพื�อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น ทั �งนี� ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 

(ก) การมอบหมายตอ้งไม่มลีกัษณะที�อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าที�ของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

(ข) มีมาตรการรองรบัให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื�องในกรณีที�ผู้รบัดําเนินการไม่สามารถ
ดาํเนินการต่อไปได ้

(ค) ในกรณีที�มกีารมอบหมายงานเกี�ยวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิอื�นของกองทรสัต ์ต้องมอบหมายใหก้บัผู้
ที�สามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3. ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัทํางบการเงนิของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี�กําหนดตามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัชแีละสง่งบการเงนิดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนบัแต่วนัสิ�นรอบปีบญัชี 

4. ไม่ดาํเนินการใด ๆ ที�จะสง่ผลใหท้รสัตไีม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
5. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มกีารประกนัภยัความรบัผิดที�อาจเกิดขึ�นจากการดําเนินธุรกจิหรือการ

ปฏบิตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของตน ตลอดระยะเวลาที�เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตน์ี� ซึ�งเป็นไปตามระบบงานของผู้จดัการกองทรสัต ์

6. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื�อพิจารณาลงมติให้กรณีต่าง  ๆ ตามที�
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ เช่น การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ การเพิ�มทุนของกองทรัสต์ การ
เปลี�ยนแปลงทรสัต ีเป็นตน้ 
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7. ในกรณีที�มกีารแต่งตั �งที�ปรกึษาเพื�อใหค้ําปรกึษาหรอืคําแนะนําเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 

(ก) ดาํเนินการใหท้ี�ปรกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรื�องที�พจิารณา 
(ข) มใิห้ที�ปรกึษาผู้ที�มสี่วนได้เสยีในเรื�องที�พจิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เขา้ร่วมพจิารณาใน

เรื�องนั �น 
8. ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�ดว้ย 
(ก) ดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่าการจาํหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ทาํสญัญาที�เกี�ยวเนื�อง

กบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อกองทรสัต ์เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 
(ข) ดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอย่าเหมาะสมโดยอย่าง

น้อยตอ้งมกีารดาํเนินการดงัต่อไปนี� 
- การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นั �นๆ ก่อนรับเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืก่อนลงทุนเพิ�มเตมิในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพื�อกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 
- การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี�ยงด้านต่าง  ๆ ที�อาจเกิดจากการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยน์ั �นๆ พรอ้มทั �งจดัใหม้แีนวทางการบรหิารความเสี�ยงดว้ย ทั �งนี� ความเสี�ยงดงักล่าวให้
หมายความรวมถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย ์(ถ้าม)ี เช่น ความ
เสี�ยงที�อาจเกดิจากการก่อสรา้งล่าชา้และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

9. จดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิโครงการฯ ที�กองทรสัต์ลงทุนตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด โดย
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ภายใต้
หลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ก่อนการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ
โครงการฯ ของกองทรสัต ์การสอบทานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

10.  อสงัหารมิทรพัยท์ี�กองทรสัตจ์ะลงทุน นอกจากตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑท์ี�กฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งกําหนด และจดัใหม้กีารตรวจสอบและสอบทานแลว้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัต้องดําเนินการต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบอสงัหารมิทรพัย์ที�จะลงทุนเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพี เช่น สภาพของอสงัหารมิทรพัย์ ความสามารถของ
คู่สญัญา ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมาย ความเหมาะสมดา้นอื�นๆ เป็นต้น เพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทุนและการ
เปิดเผยขอ้มลู ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหร้ะบุว่าทรสัตจีะจดัการกองทรสัต์
ตามความจาํเป็นเพื�อป้องกนั ยบัยั �ง หรอืจํากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผู้
ถอืหน่วยทรสัตท์ั �งปวง โดยทรสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอื�นจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนี�ได้ 
             11.  ดําเนินการใด ๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งทรพัยส์นิโครงการฯ หรอือสงัหารมิทรพัยท์ี�กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิ�มเตมิ   
ในกรณีการเพิ�มทุนของกองทรสัต์เพื�อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มเตมิ ภายใน  60 วนันับแต่วนัที�ก่อตั �งกองทรสัต์
แลว้เสรจ็สาํหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รั �งแรกหรอืนบัแต่วนัที�ปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นกรณีการเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พื�อการเพิ�มทุนของกองทรสัต์

12. ในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์้องเป็นการไดม้าซึ�งกรรมสทิธิ �หรอืสทิธคิรองครองในอสงัหารมิทรพัย์
เท่านั �น 

13.  อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตแ์ละทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืการ
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มขีอ้พพิาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอย่างมนีัยสาํคญั และเงื�อนไขการไดม้าซึ�ง
อสงัหารมิทรพัยน์ั �นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

14. การทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที�อาจมีผลให้
กองทรสัต์ไม่สามารถจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะที�มกีารจาํหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงที�ใหส้ทิธแิก่
คู่สญัญาในการซื�ออสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตไ์ดก้่อนบุคคลอื�น โดยมกีารกาํหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ 
หรอือาจมผีลใหก้องทรสัตม์หีน้าที�มากกว่าหน้าที�ปกตทิี�ผูเ้ช่าพงึมเีมื�อสญัญาเช่าสิ�นสดุลง 

15. จดัใหม้กีารประกนัวนิาศภยัหรอืการประกนัภยัที�มลีกัษณะความคุม้ครองประโยชน์จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เสมอืนหรอืทดแทนการประกนัวนิาศภยัที�อาจเกดิขึ�นกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ตามที�คู่สญัญาตกลงร่วมกนัและไม่ขดั
กับกฎหมายที�เกี�ยวข้อง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที�อาจได้รับความเสียหายจากทรัพย์สนิ
โครงการฯ หรอืจากการดาํเนินงานในทรพัยส์นิโครงการฯ  กบัผูร้บัประกนัภยัที�เป็นที�ยอมรบัในวงเงนิคุม้ครองความ
เสยีหายที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นอย่างน้อย 

16. ดําเนินการให้ความเห็นเกี�ยวกับลักษณะธุรกรรม พร้อมทั �งเหตุผลและข้อมูลประกอบที�ชัดเจนที�
เกี�ยวขอ้งกบัการได้มาซึ�งทรพัยส์นิโครงการฯ เพิ�มเติมของกองทรสัต์ในเอกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพื�อพจิารณาการเพิ�มทุนเพื�อลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ เพิ�มเตมิของกองทรสัต์ 

17. การจําหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิโครงการฯ ต้องจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ การขออนุมตัจิากผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ การขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีและมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นสญัญาก่อตั �งท
รสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

18. ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ ต้องดําเนินการให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ที�ตนได้
เสนอต่อที�ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �ง ตกลงที�จะปฏบิตัิหน้าที�ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์
และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายเดมิตอ้งดาํเนินการและใหค้วามร่วมมอืตามที�จาํเป็น เพื�อใหก้าร
สง่มอบงานแก่บุคคลที�จะเขา้มาปฏบิตัหิน้าที�แทนตนเองสาํเรจ็ลุล่วงไป 

19. ในกรณีที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรสัต์ ต้องดูแลให้การแก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื�อนไขและวธิกีารตามที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรสัต์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เมื�อดําเนินการแก้ไขแล้ วเสรจ็ ให้
ดําเนินการจดัส่งสาํเนาสญัญาก่อตั �งทรสัต์ฉบบัที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเตมิแลว้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัที�
ลงนามหรอืวนัที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ (แลว้แต่กรณี) 

20. ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงทรสัต ีใหด้ําเนินการแจง้การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยทรัสต์และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที�กาํหนดในสญัญาก่อตั �งทรสัต์ 

21. ยื�นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์พร้อมทั �งเอกสารหลกัฐานใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�มกีารเพิ�ม
ทุนของกองทรสัต ์พรอ้มทั �งลงนามรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที�ของตน 

22. ให้ความเหน็เกี�ยวกบัความสามารถของผู้รบัประกนัรายได้ ในการปฏบิตัติามสญัญารบัประกนัรายได้ 
(ถา้ม)ี 

23. ดําเนินการให้หน่วยทรสัต์ที�เสนอขายแล้วหรอืที�ออกใหม่ (กรณีเพิ�มทุนกองทรสัต์) สามารถเขา้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์  

24. ดําเนินการใดๆ เพื�อใหก้ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดๆ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใหเ้ป็นไปตาม
อตัราและหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดโดยกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
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หน้าที�ในการบริหารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
1. ใหค้วามเหน็ต่อเจา้พนกังานที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัคุณสมบตัหิรอืลกัษณะของอสงัหารมิทรพัยท์ี�กองทรสัต์

ลงทุนตามที�ไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
2. ดูแล และตดิตามใหผู้เ้ช่าหลกับรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ  ซ่อมแซม ปรบัปรุง และบํารุงรกัษาให้

ทรัพย์สินโครงการฯ อยู่ในสภาพที�ดีและพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามที�กําหนดในแผนการ
ดาํเนินงานประจาํปี สญัญาก่อตั �งทรสัต ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

3. จดัใหม้กีารเปลี�ยนแปลง ฟื�นฟู และดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯ ตามความจําเป็นและสมควรเท่าที�ไม่
ขดัหรอืแย้งกบัสญัญาก่อตั �งทรสัต์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งสญัญาเช่าที�ดนิกบัเจา้ของที�ดนิอนัเป็นที�ตั �งของ
ทรพัย์สนิโครงการฯ  และที�ได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม และสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสญัญาเช่าสงัหารมิทรพัยท์ี�
เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ช่าหลกัโดยจะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

4. ควบคุมและดูแลการบริหารจดัการทรพัย์สินโครงการฯ  และการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ
โครงการฯ  รวมตลอดถงึการบรหิารจดัการในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยต์ามที�จําเป็น กรณี
การซ่อมแซมใหญ่จะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

5. บรหิารและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิอื�นๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัยส์นิโครงการฯ  รวมทั �ง
ดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อใหก้ารบรหิารทรพัยส์นิอื�นๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นไปตาม
แผนการดาํเนินงานประจาํปี สญัญาก่อตั �งทรสัต ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

6. ควบคุม ดูแล และตดิตามผูเ้ช่าหลกั รวมทั �งดําเนินการใดๆ ร่วมกบัทรสัต ีและ/หรอื ผูเ้ช่าหลกั เพื�อทํา
ใหท้รสัต ีและ/หรอื ผูเ้ช่าหลกัไดม้าซึ�งใบอนุญาต หนงัสอือนุญาต หนงัสอืผ่อนผนั และ/หรอื เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง
และจาํเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ  

7. อํานวยความสะดวกใหก้บักองทรสัต์หรอืบุคคลที�ได้รบัมอบหมายจากทรสัตใีนการตรวจตราทรพัย์สนิ
โครงการฯ  ภายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทั �งใหข้อ้มลู ถอ้ยคาํ และ/หรอื สง่มอบเอกสารใดๆ 
(ยกเวน้ขอ้มลู ถอ้ยคาํ และ/หรอื เอกสารอื�นใดอนัเกี�ยวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืของบรษิทั
ในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ตามที�ทรสัตรีอ้งขอในกรณีที�มคีวามจาํเป็นและเหมาะสม 

8. อํานวยความสะดวกใหก้บับรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ หรอืบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจาก
บรษิัทประเมนิค่าทรพัยส์นิดงักล่าวในการสํารวจทรพัยส์นิโครงการฯ เพื�อการประเมนิค่า รวมทั �งใหข้อ้มูล ถ้วยคํา 
และ/หรอื ส่งมอบเอกสารใดๆ (ยกเว้นขอ้มูล ถ้อยคํา และ/หรอื เอกสารอื�นใดอนัเกี�ยวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืของบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ตามที�บรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิรอ้งขอในกรณีที�
มคีวามจาํเป็นและเหมาะส 

9. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ ที�อยู่ในความครอบครองของผู้จ ัดการกองทรัสต์อันเกี�ยวกับหรือ
เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยส์นิโครงการฯ  และ/หรอื ไดค้รอบครองไวใ้นนามของกองทรสัต ์รวมทั �งเอกสารหลกัฐานทางการ
บญัชทีี�เกี�ยวกบัหรอืเกี�ยวเนื�องกบักองทรสัต์เพื�อใหท้รสัตีหรอืบุคคลที�ได้รบัมอบหมายจากทรสัตี และ/หรอื ผู้สอบ
บญัชสีามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และหากไดร้บัการรอ้งขอจากทรสัต ีหรอื
บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ีผู้จดัการกองทรสัต์ต้องดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสาร
ใดๆ ที�เกี�ยวกบัหรอืเกี�ยวเนื�องกบักองทรสัตต์ามที�ไดร้บัการรอ้งขอใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ี(แลว้แต่กรณี) 

10. ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าหลัก รวมทั �งดําเนินการใดๆ ร่วมกับทรัสตี และ/หรือ ผู้เช่าหลัก
เพื�อให้ทรสัตี และ/หรือ ผู้เช่าหลกันําส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรอืนและที�ดินอนัเกิดจากทรพัย์สนิโครงการฯ  
รวมถึงตดิต่อ ประสานงาน ให้ขอ้มูล ยื�นเอกสาร และนําส่งภาษีหกั ณ ที�จ่าย และ/หรอืภาษีอื�นใดอนัเนื�องจากการ
บรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ ของผูจ้ดัการกองทรสัตต่์อพนกังานเจา้หน้าที�ของหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง 
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11. ควบคุม ดูแล และตดิตามผูเ้ช่าหลกั ใหป้ฏบิตัหิน้าที�ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สญัญาเช่าสงัหารมิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้ง และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

12. แจ้งให้ทรสัตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึง (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรพัย์สนิโครงการฯ  
รวมถงึอุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ หรอืเมื�อเกดิเหตุการณ์ใดๆ ที�จะทาํใหม้ลูค่าของทรพัยส์นิโครงการฯ 
ลดลงอย่างมนียัสาํคญั และ (ข) กรณีที�มกีารผดิสญัญาใดๆ ในสาระสาํคญั โดยผูเ้ช่าหลกั 

13. ดําเนินการอื�นใดตามที�กองทรสัต์จะพจิารณาเหน็ว่าจาํเป็นและสมควร เพื�อใหท้รพัยส์นิโครงการฯ อยู่
ในสภาพที�ดแีละพรอ้มในการใช้เพื�อการจดัหาผลประโยชน์ หรอืเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ทุกประการ รวมทั �งใหค้ําแนะนําเกี�ยวกบัสภาพวะตลาดในกรณีที�กองทรสัต์ประสงคจ์ะขาย หรอืโอนสทิธิ
การเช่าหรอืเช่าหลกัทรพัยส์นิโครงการฯ  

 
การจดัทาํบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

1. จดัทําและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ตามที�สญัญาก่อตั �งทรสัต์และกฎหมายหลกัทรพัย์กําหนดต่อ
สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึ�งรวมถงึการจดัส่งรายงานประจําปีของกองทรสัต์
ใหแ้ก่ทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมสามญัประจาํปี 

2. จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่างๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตหีรอืตามที�เหน็ว่าจาํเป็นและสมควรใน
การบรหิารจดัการกองทรสัต์และทรพัย์สนิโครงการฯ  เพื�อจดัส่งบญัชรีายงาน และเอกสารดงักล่าวให้แก่สาํนักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ทรสัตี และผู้ถือหน่วยทรสัต์ ภายในระยะเวลาตามที�ทรสัตีกําหนดเพื�อให้สอดคล้องกบั
กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึคาํสั �งของเจา้หน้าที�ของทางราชการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั �งนี� ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัทําบญัชดีงักล่าวตามหลกัการบญัชทีี�เป็นที�รบัรองโดยทั �วไป โดยจะแบ่งแยก
ทรพัยส์นิ และ/หรอื ดอกผลใดๆ ที�เกดิจากทรพัยส์นิโครงการฯ ที�กองทรสัตล์งทุน และ/หรอื ทรพัยส์นิใดๆ ที�ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ได้รับไว้ และ/หรือ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานประกอบการบญัช ีและการบนัทกึบญัชเีป็นระยะเวลาอย่าง � ปี ใหอ้ยู่ในสภาพ
สมบรูณ์ ครบถว้น และพรอ้มใหท้รสัตเีขา้ตรวจสอบ 

3. สง่มอบเอกสารดงัต่อไปนี�ใหแ้ก่ทรสัต ีภายในระยะเวลาที�ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึคาํสั �งของเจา้หน้าที�ของทางราชการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

(ก) รายงานประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัเตม็โดยจดัสง่ใหแ้ก่ทรสัตไีม่น้อยกว่า 7 วนัล่วงหน้าก่อนวนั
ครบกาํหนดวนัประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตต่์อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ข) รายงานมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละไตร
มาสโดยจดัส่งให้แก่ทรสัตีเพื�อพจิารณารบัรอง แล้วนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน  45 วนันับแต่วนั
สดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนั �น 

(ค) ขอ้มูลปัจจุบนัเกี�ยวกบัรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสาระของรายการที�เป็น
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย
จดัสง่ใหแ้ก่รทรสัตล่ีวงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ง) ขอ้มูลเกี�ยวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต์ในรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ
การเงนิของกองทรสัต ์

(จ) ขอ้มูลเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างเจา้ของทรพัย์สนิโครงการฯ ที�กองทรสัต์ลงทุน
และกองทรสัต์ ตลอดจนมาตรการที�ใช้ในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย
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ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบโดยชดัแจง้ตั �งแต่วนัเริ�มการเสนอขายหน่วยทรสัต ์กองทรสัต์
ต่อประชาชนเป็นครั �งแรกและทุกครั �งเมื�อเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) ขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรสัต์ จากบริษัทหรือบุคคลที�เป็นคู่ค้ากบักองทรสัต์โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมูลใน
หนังสอืชี�ชวน แบบแสดงรายการขอ้มูล หรอืในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื�อขออนุมตัทิาํ
รายการต่างๆ และรายงานประจําปีของกองทรสัต์เพื�อผู้ถือหน่วยทรสัต์และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ เพื�อกองทรสัต์
และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั �น 

(ช) สว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ที�ตอ้งพจิารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนี�ลกูหนี�ผูค้ํ�าประกนัหรอืไดร้บัการ
คํ�าประกนัการถือหุน้ระหว่างกนัหรอืมผีู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูบ้รหิารเป็นกลุ่มเดยีวกนั การให้หรอืรบั
บรกิารการซื�อขายระหว่างกนัและการออกค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

(ซ) ข้อมูลเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ ดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีเมื�อทรสัตี
ประสงคจ์ะขอตรวจสอบการจดัการลงทุน 

(ฌ) ขอ้มูลปัจจุบนัเกี�ยวกบัรายการที�เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรพัย์สนิโครงการฯ ของ
กองทรสัต์โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเขา้ทําธุรกรรม และ
ดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัที�ไดม้าหรอืจาํหน่ายไป
ของทรพัยส์นิโครงการฯ  

(ญ) ขอ้มูลเกี�ยวกบัธุรกรรมการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิโครงการฯ และอุปกรณ์ของกองทรสัตใ์น
รอบปีบญัชก่ีอนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงนิของ
กองทรสัต ์

(ฎ) ข้อมูลปัจจุบนัเกี�ยวกบัรายการที�เป็นการกู้ยืมเงนิและก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์โดยดําเนินการ
จดัสง่ใหแ้ก่ทรสัตล่ีวงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ฏ) ขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกรรมการกูย้มืเงนิและก่อภาระผกูพนัของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชี
ปัจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจาํปีและงบการเงนิของกองทรสัต์ 

(ฐ) ขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกรรมที�ทรสัตเีหน็ว่ามผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อทรพัยส์นิของกองทรสัตโ์ดยไดร้บั
การร้องขอจากทรสัตี โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเข้าทํา
ธุรกรรม 

(ฑ) งบการเงนิของผูจ้ดัการกองทรสัต์และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทํางบการเงนิโดยดําเนินการจดัส่ง
ใหแ้ก่ทรสัตภีายใน 30 วนันบัตั �งแต่วนัสิ�นไตรมาส 

อนึ�ง รายงานดงักล่าวขา้งต้นเป็นเพยีงรูปแบบ และตวัอย่างของรายงานที�ต้องใชใ้นเบื�องต้น อาจจะมกีาร
ปรบัปรุง เพิ�มหรอืลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรอืเปลี�ยนแปลงรูปแบบของรายงานได้ เพื�อให้สอดคล้องกบั
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึคาํสั �งของเจา้หน้าที�ของทางราชการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
หน้าที�ในการทาํสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์นโครงการฯ ที�เป็นอสงัหาริมทรพัย ์

1. การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ ที�เป็นอสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทําไดโ้ดยการใหเ้ช่าและ/
หรอืใหเ้ช่าหลกัอสงัหารมิทรพัยเ์ท่านั �น ซึ�งต้องมมีูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ที�เสนอ
ขายทั �งหมดรวมทั �งจาํนวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 
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2. ควบคุม ดูแล รวมทั �งสรา้งมาตรการในการควบคุมดูแล และดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเหมาะสมใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อใหผู้เ้ช่า และ/หรอืผูเ้ช่าช่วง ปฏบิตัติามหน้าที� เงื�อนไข และ/หรอื ขอ้ตกลงที�กาํหนดไวใ้น
สญัญาเช่า และ/หรอื เช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึระเบยีบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรอืขอ้กาํหนดอื�นใดของทรพัย์สนิ
โครงการฯ  หรอืนโยบายที�เกี�ยวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 
 
การควบคมุดแูลผูเ้ช่าหลกั 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์กลงควบคุม ดแูลและดาํเนินการใดๆ เพื�อใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเงื�อนไข 
และหน้าที�ในสญัญาเช่าหลกั รวมถงึการดแูลการชาํระค่าเช่าใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้ตกลง เป็นตน้  

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกํากบัดูแลและพจิารณาใหผู้เ้ช่าหลกัดําเนินการจดัทํางบประมาณประจาํปี รวมถงึ
ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม และให้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทรสัต์ และผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะควบคุมดแูล ใหก้ารเบกิจ่ายเป็นไปตามงบประมาณที�กาํหนดไว ้ 

3. ในกรณีที�ผู้เช่าหลกัผิดสญัญาหรือ มีความเป็นไปได้อย่างชดัเจนว่าผู้เช่าหลักจะผิดสญัญา ผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการใชส้ทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย โดยผ่านบรษิทัลงทุนซึ�งเป็นคู่สญัญา
ระหว่างผูเ้ช่าหลกั เช่น สง่หนงัสอืบอกกล่าว ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีรวมถงึการเจรจา ประนีประนอมยอมความ และระงบั
ขอ้พพิาท  เพื�อบงัคบั ตดิตามใหผู้้เช่าหลกัปฏบิตัติามสญัญาและ/หรอืชําระค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิสญัญาแก่
กองทรสัต ์

4. ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นจากผูเ้ช่าหลกั และรายงานความ
เสี�ยงต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึ�งจะบรรเทาความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�นกบักองทรสัตใ์นกรณีที�ผูเ้ช่าหลกัมี
แนวโน้มที�อาจไม่สามารถปฏบิตัติาสญัญา 

5. มาตรการอื�น ๆ ที�ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควร ตามลกัษณะของการลงทุนของกองทรสัต์ 
 

การควบคมุดแูลผูเ้ช่าหลกักรณีผูเ้ช่าหลกัเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ถงึแมว้่าผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยตรง เนื�องจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ในระดบั
บนสุด (Ultimate shareholder) ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในระดบับนสุดของผู้เช่าหลกัเป็นบุคคล
เดยีวกนั อย่างไรกด็ ีในการจดัทําสญัญาเช่าหลกัสาํหรบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตน์ั �น 
ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดในการเจรจาเขา้ทําสญัญาเช่าและจํานวนของค่าเช่า รวมถึง
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�น ๆ ในสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัเพื�อผลประโยชน์ที�ดทีี�สดุของกองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
โดยอยู่บนหลกัการที�ผูเ้ช่าหลกัและผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นนิตบิุคคลแยกออกต่างหากจากกนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
เห็นว่าเงื�อนไข และข้อกําหนดในสญัญาเช่าที�บริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินจะเข้าทํากับผู้เช่าหลักสําหรบัการให้เช่า
ทรพัยส์นิหลกัที�เขา้ลงทุนของกองทรสัตน์ั �น เป็นเงื�อนไข และขอ้กาํหนดที�สมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบักฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยรายไดค้่าเช่าที�กองทรสัต์
จะได้รบันั �น ประกอบด้วยค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั โดยค่าเช่าคงที�นั �นประกอบด้วย 1) อตัราค่าเช่าพื�นฐานที�
กําหนดไวเ้ป็นจํานวนที�แน่นอน ซึ�งพจิารณาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิประมาณการ
ส่วนแบ่งกําไรประกอบกบัการพจิารณาจากผลประกอบการในอดตีของทรพัยส์นิ  และประมาณการตามสมมตฐิาน
ของผู้ประเมนิทรพัย์สนิอสิระ และ 2) ค่าเช่าพื�นฐานส่วนเพิ�มเตมิซึ�งเป็นส่วนที�ปรบัใหค้่าเช่าคงที�สูงขึ�นตามวธิกีาร
คาํนวณที�กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าทรพัยส์นิซึ�งสญัญาเช่าดงักล่าวไดร้บัการสอบทานโดยทรสัตี  
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เพื�อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่าหลกัและกองทรสัต์ ในกรณีที�จะมกีารทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูเ้ช่าหลกั กองทรสัต์จะมกีารดําเนินการตามนโยบายการทํารายการระหว่างกนั เรื�อง
รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัตก์บัทรสั
ตแีละบุคคลที�เกี�ยวโยงกบัทรสัต ี

นอกจากนี�    ในกรณีที�กองทรสัต์จะเข้าทํารายการ หรือนิติกรรมใด ๆ กบัผู้เช่าหลกัภายหลงัจากการ
ก่อตั �งทรสัต์และกองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯแล้ว และที�นอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัที�มสี าระสาํคญั
ตามที�ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี� ซึ�งอาจสง่ผลใหส้าระสาํคญัของสญัญาเชา่หลกัตามที�ไดเ้ปิดเผยใน
แบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี�มกีารเปลี�ยนแปลงไปจากที�เปิดเผยไว ้เช่น 

- การเปลี�ยนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัที�ทาํขึ�นระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูใ้หเ้ช่าหลกั 
- การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา 

และ/หรอืเกดิขอ้พพิาท 
- การดาํเนินการเกี�ยวกบัการเปลี�ยนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

 โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้นั �น ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที�ตามพระราชบญัญตัทิรสัต ์ กฎหมาย 
กฎและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดาํเนินธุรกจิ โดยจะปฏบิตัหิน้าที�ดว้ย
ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัยส์จุรติ และตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ยา่งเป็นธรรม และเพื�อ
ประโยชน์ที�ดทีี�สดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม ตลอดจนปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
กบัการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ รวมถงึ
สญัญาก่อตั �งทรสัต ์ และสญัญาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัมหีน้าที�ในการปฏบิตังิานดว้ยความ
ระมดัระวงัเพื�อไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณีที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการ
กองทรสัตม์หีน้าที�ตอ้งดาํเนินการใหม้ั �นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิี�เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ�งผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้ั �นใจว่าการดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการที�ใชใ้นการกาํกบัดแูลผูเ้ช่าหลกัดงักล่าวจะ
เป็นไปเพื�อการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต ์

 
9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

       โครงสรา้งของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประกอบดว้ย กรรมการชุดย่อย � ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรสัต์

   คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัท ด้วยความ
ซื�อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมโดยไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
กลุ่มใดหรอืรายใด โดยมหีน้าที�และความรบัผดิชอบหลกั ดงันี�  

(1) ปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนมตทิี�
ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ และมติที�ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ด้วยความซื�อสตัย์สุจรติ (Duty of 
Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

(2) บรหิารจดัการกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์ภายใต้การกํากบัดูแลของทรสัตี รวมทั �ง
กําหนดกลยุทธแ์ละแผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รที�เหมาะสม และกํากบัดูแลนโยบายใน
การดาํเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนของกองทรสัต ์ผลประกอบการของกองทรสัต ์ร่างงบประมาณประจาํปีและแผนธุรกจิ
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ของกองทรสัต์ พจิารณาปัจจยัความเสี�ยงที�อาจส่งผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต์ ผลการดําเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ และพจิารณารายการที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ 

(3) ดําเนินการตดิตาม รวมถงึใหค้ําแนะนําที�จําเป็น เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานช่วย
ใหก้ารดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและกฎระเบยีบว่าดว้ยการทําหน้าที�
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) ตดิตามผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัโฮลดิ�งบวีไีอ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างต่อเนื�อง 
รวมถงึใหค้ําแนะนําที�จําเป็น เพื�อใหม้ั �นใจว่าการดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนด
และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหา ที�อาจเกดิขึ�นไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

(5) พจิารณา ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ รวมถงึการให้
คําแนะนําที�จําเป็นเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่าผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดป้ฏบิตัหิน้าที�ที�ไดร้บัมอบหมายเป็นไป
ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อประโยชน์ของกองทรสัต์ 

(6) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกี�ยวกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนและการจําหน่ายทรพัยส์นิ 
เพื�อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสอืชี�ชวน และกฎหมาย รวมทั �งประกาศต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง 
 
9.3    การประชุมของผู้จดัการกองทรสัต์ 
 
การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ พจิารณารบัทราบและอนุมตักิารดาํเนินการที�จาํเป็นในการดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใน
เรื�องดงัต่อไปนี� 

(ก) กําหนดกลยุทธแ์ละแผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รที�เหมาะสม และกํากบั
ดแูลนโยบายในการดาํเนินธุรกจิ ปัจจยัความเสี�ยงที�อาจสง่ผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

(ข) ผลประกอบการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และของกองทรสัต์ 
(ค) ร่างงบประมาณประจําปีของกองทรสัต์ แผนธุรกจิประจําปี รวมถงึกลยุทธท์างธุรกจิของกองทรสัต์

ประจําปีที�ได้จัดทําขึ�นโดยผู้จ ัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ด้วยความสนับสนุนจากผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

(ง) ความคบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนธุรกจิและแผนการตลาดที�กาํหนดขึ�นโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ในการจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัต์ ปัญหาและอุปสรรคที�เกดิขึ�น รวมถงึแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ข ด้วย
ความสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(จ) แนวทางในการบรรเทาความเสี�ยง หรือเหตุอื�นใดที�อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทรสัต ์

(ฉ) ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายงานต่างๆ ในผูจ้ดัการกองทรสัต์ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร
และจดัการความเสี�ยง ฝ่ายพฒันาธุรกจิ และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึปัญหา
และอุปสรรคที�เกดิขึ�นในการปฏบิตังิาน และแนวทางในการแกไ้ข 
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(ช) แนวทางในการดําเนินการรับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที�สําคัญเกี�ยวกับการดําเนินงานของ
กองทรสัตซ์ึ�งตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 

(ซ) จุดอ่อนดา้นระบบควบคุมภายในและระบบการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการทาํหน้าที�ใน
ฐานะ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึแนวทางและความคบืหน้าในการแกไ้ข 

(ฌ) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการ 
ดาํเนินงานของกองทรสัต ์

(ญ) เรื�องอื�นใดที�ตอ้งมกีารพจิารณาและอนุมตัโิดยที�ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(ฎ) เรื�องอื�นใดที�สาํคญัและมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต ์

องคป์ระชุมและการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทุกครั �ง องคป์ระชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการเขา้
ประชุมด้วยตนเองเกินกว่าครึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด และมติทั �งปวงของคณะกรรมการจะต้องได้รบั
คะแนนเสยีงเหน็ดว้ยเกนิกว่าครึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และในการออกเสยีงลงคะแนน
ในการประชุมคณะกรรมการนั �น กรรมการที�มสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
และจะตอ้งออกจากการประชุมในระหว่างการพจิารณาวาระนั �นๆ ดว้ยเช่นกนั  

ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุทา่น
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที�ประชุมในแต่ละวาระการประชุม โดย
ผู้จดัการกองทรสัต์ จะจดัทําบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบั
ร่วมกบัหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจดัเกบ็สําเนาในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื� อความ
สะดวกสาํหรบักรรมการและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการตรวจสอบ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตระหนกัถงึความสาํคญัเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
การมสี่วนได้เสยีที�เกี�ยวขอ้งกบักองทรสัต์ และผู้จดัการกองทรสัต์ กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั �น คณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึมนีโยบายเกี�ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยยดึหลกัการว่า การตดัสนิใจ
ดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการดําเนินงานของบุคลากรทุกคนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
จะตอ้งทาํเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัตเ์ท่านั �น และควรหลกีเลี�ยงการกระทาํที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนี� ทั �งกรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ยงัมหีน้าที�ต้องรายงานการมสี่วนได้เสยี
ของตนและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง ซึ�งเป็นส่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการของกองทรสัต์หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัตด์ว้ย เพื�อใหท้ราบถงึความสมัพนัธแ์ละการมสีว่นไดเ้สยีของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในรายการดงักล่าว  
 
9.4     การดแูลเรื�องการใช้ข้อมลูภายใน 
 

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายในการควบคุมบุคลากรของบรษิทัในการนําขอ้มลูภายในองคก์รที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอก รวมทั �งเพื�อผลประโยชน์สว่นตน    โดยกาํหนดใหม้นีโยบายและวธิกีาร
ดแูลกรรมการ ผูบ้รหิารรวมทั �งพนกังานที�รบัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดม้กีารกาํหนดบทลงโทษสาํหรบับุคคลที�ใชข้อ้มลู
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ภายใน เพื�อประโยชน์สว่นตนหรอืทาํการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่บุคคลอื�นไวใ้นเอกสาร Code of Conduct ที�ใหล้ง
นามเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรบักรรมการเท่านั �น สว่นผูบ้รหิารและพนกังานนั �น ขอ้มลูดงักลา่วจะระบุไวใ้นสญัญา
ว่าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบรษิทัจะแต่งตั �งคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ พจิารณาการลงโทษ โดยแบ่งเป็นการว่ากล่าวตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีที�พนกังานกระทาํผดิ
ประมาทเลนิเล่อ และพจิารณาใหอ้อกจากบรษิทั ในกรณีที�กระทาํผดิโดยเจตนาและสรา้งความเสยีหายอย่างรา้ยแรง
ใหก้บับรษิทั ตามนโยบายในการกาํกบัดแูลกจิการ   นอกจากนี� บรษิทัยงัไดด้าํเนินการแจง้ใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทั 

 
9.5 การพิจารณาตดัสินใจลงทุน และการบริหารจดัการกองทรสัต ์
 
กระบวนการและปัจจยัที�ใชพ้จิารณาตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นไปดงัแผนภาพดา้นล่าง 
 

สรปุขั �นตอนการลงทุน 
 

 
การหาโอกาสทางการลงทุน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมองหาโอกาสในการเตบิโตสาํหรบักองทรสัต์โดยการลงทุนในทรพัยส์นิเพิ�มเตมิ  โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะหาโอกาสทางการลงทุนในทรพัยส์นิของพนัธมติรทางธุรกจิ และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก
เพิ�มเตมิ ทั �งนี� การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต ์

 
การวิเคราะหเ์บื�องต้น 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะทําการตรวจสอบและพิจารณาในเบื�องต้นถึงการลงทุนที�มีความเป็นไปได้ เพื�อ
ตดัสนิใจว่าการลงทุนที�มคีวามเป็นไปไดด้งักล่าวนั �นเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัต ์และ
นโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์หรอืไม่ การวเิคราะหท์างการเงนิในเบื�องตน้เพื�อศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
จะเริ�มดาํเนินการในขั �นตอนนี�เช่นกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะทาํการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ในเบื�องตน้ การเจรจาในเงื�อนไขการ
ลงทุนในเบื�องตน้ ซึ�งรวมถงึการวเิคราะหแ์บบบนลงล่าง (Top down analysis) การวเิคราะหแ์บบล่างขึ�นบน (Bottom 
up analysis) การคดิลดจากกระแสเงนิสดของทรพัย์สนิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุน (Discounted cash flow) และจดัทํา
การเสนอขอ้มูลการลงทุนเบื�องต้นในกบัคณะกรรมการบรหิารซึ�งประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการและสมาชกิที�ไดร้บั
คดัเลอืกจากหน่วยงานพฒันาตลาดทุน ฝ่ายพฒันาธุรกจิ และฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสี�ยง 

 
 
 
 
 

 

การหาโอกาส
ทางการลงทุน 

การวิเคราะห์
เบื�องต้น 

การตรวจสอบ
และสอบทาน 
(Due Diligence) 
อย่างละเอียด 

การเจรจา / 
การอนุมติั
ขั �นสุดท้าย 

การลงทุน
เสรจ็สมบรูณ์ 
(Closing) 

การบริหาร
ทรพัยสิ์น 
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การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อย่างละเอียด 
ถ้าสมาชกิในการประชุมตามที�กล่าวไปขา้งตน้ตกลงที�จะเขา้ดําเนินการศกึษาโอกาสทางการลงทุนดงักล่าว

ต่อไป ผู้จดัการกองทรสัต์จะรบัภาระในการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ให้ครอบคลุมมากขึ�น ซึ�งโดย
ปกตแิลว้รวมถงึการแต่งตั �งที�ปรกึษากฎหมาย ที�ปรกึษาดา้นภาษ ีและนกัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที�มศีกัยภาพ เพื�อให้
การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ การตรวจสอบและสอบทานเป็นไปอย่างอสิระ 

ทั �งนี� โดยการพจิารณาจากการวเิคราะหท์ี�เสรจ็สมบรูณ์ (รวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพยีง การตรวจสอบที�มา การ
ปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ การศกึษาความเป็นไปได ้การตรวจสอบทางกฎหมาย การตรวจสอบทาง
การเงนิ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิทุน และการวเิคราะหโ์ครงสรา้งภาษ)ี โอกาสทางการลงทุนดงักล่าวจะถูกนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อขอความเหน็ชอบ 

 
ขั �นตอนในการได้รบัอนุมติัจากกองทรสัต ์

ภายหลงัจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหท้รสัตี
ทราบภายใน 7 วนั นับจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ เพื�อทําการขออนุมตั ิและดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ตกลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทรสัต์ 

 
การเข้าทาํธรุกรรม 

เมื�อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเข้าเจรจาและเข้าทําสญัญาที�
เกี�ยวข้อง และรวมถึงการเขา้เจรจากบัผู้จะขายทรพัย์สนิ (ถ้าจําเป็น) และดําเนินการตามแนวทางของผู้จดัการ
กองทรสัต ์

การลงทุนเสรจ็สมบูรณ์ (Closing) จะเกดิขึ�นหลงัจากไดม้กีารจดัหาแหล่งเงนิทุนแลว้ และหลงัจากเงื�อนไข
บงัคบัก่อนไดเ้สรจ็สมบรูณ์แลว้  

 
การบริหารและการตรวจตราดแูลทรพัยสิ์น 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าที�รบัผดิชอบในการบรหิารการลงทุนและการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธใ์น
การลงทุนของกองทรสัต์ และตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําการชี�แจงรายละเอยีดและ
พจิารณาผลการดาํเนินงานของการลงทุนเป็นระยะๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนของกองทรสัต ์
 
9.6    การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์
        -ไม่ม-ี 
 
9.7    การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์
      -ไม่ม-ี 
 
9.8    การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

 ผู้จดัการกองทรสัต์มนีโยบายที�จะแต่งตั �งบุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในแต่ละบรษิัทลงทุน ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผลประกอบการของ
บรษิัทลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว ้ผู้จดัการกองทรสัต์จะวเิคราะหเ์พื�อหาสาเหตุรวมถงึ
ปรบัปรุงและพฒันาแผนการดาํเนินงานเพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายที�คาดไว ้
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 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯแล้ว กองทรสัต์จะปล่อยเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกีําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ � ปี กองทรสัต์จะไดร้บัค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปร
ผนัจากผูเ้ช่าหลกั ซึ�งทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าเป็นอตัราค่าเช่าที�เหมาะสมแลว้ 

 สาํหรบัทรพัยส์นิในการลงทุนครั �งแรก ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะควบคุมผูเ้ช่าหลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏิบตัิตาม
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาเช่าผ่านการเขา้ทาํสญัญาเช่าหลกั  

 ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ อาจส่งผลใหม้กีารเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขของสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯเพื�อใหท้รพัยส์นิโครงการฯ ดูใหม่ 
ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื�อดงึดูดให้ลูกค้าเขา้มาใช้บรกิารอย่าง
ต่อเนื�อง 

 ในกรณีที�ผูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัต์จะดําเนินการสรร
หาผู้เช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัิเบื�องต้นซึ�งพิจารณาจากประสบการณ์การทําธุรกิจ
โรงแรม ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชื�อถือ และประวตัิทางธุรกจิ เพื�อเขา้เจรจาและเสนอ
เงื�อนไขและรายละเอยีดในการเช่าทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  

 
9.9    ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต ์

บรษิัท สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสท์เตอรส์ จํากดั จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์ในการ
จดัการจากกองทรสัต ์ทั �งนี� การจ่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ซึ�งประกอบดว้ย 

1. ค่าธรรมเนียมพื�นฐาน (Base fee) ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิที�เขา้ลงทุน (Gross 
Asset Value, GAV) แต่จะไม่เกนิ 30 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) สาํหรบัทรพัยส์นิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุน
ครั �งแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อย่างไรกด็ ีในปีช่วง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมพื�นฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูค่าทรพัยส์นิที�เขา้ลงทุนครั �งแรกแต่จะไม่เกนิ 21 
ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม) สาํหรบัทรพัยส์นิที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั �งแรก 

มูลค่าทรพัยส์นิที�เขา้ลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สําหรบัการคํานวณค่าธรรมเนียมพื�นฐานหมายถงึ 
มูลค่ายุตธิรรม (Fair Value) ของทรพัยส์นิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนตามที�เปิดเผยหรอืสามารถอา้งองิไดจ้ากงบการเงนิ
รวมของกองทรสัตท์ี�ประเมนิโดยผูเ้ชี�ยวชาญอสิระ 

2. ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของ
กองทรัสต์สําหรบัทรพัย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั �งแรก อย่างไรก็ดี ในปีช่วง 6 ปีแรกของการบริหารจดัการ
กองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) จากกองทรสัต ์

3. ค่าธรรมเนียมจากการดําเนินธุรกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัการไดม้าและการจําหน่ายทรพัย์สนิกองทรสัต์เป็น
จํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิที�ไดม้าของกองทรสัต์ และไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าทรพัยส์นิที�
จาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ตามลาํดบั 
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9.10   การเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเพยี

พอถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรว็และโปร่งใส โดยการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์จะต้องสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และ
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของสาํนกักรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
หลกัฐานสาํคญัในการเปิดเผยข้อมูลสาระสนเทศ 

1) สารสนเทศที�เปิดเผยจะตอ้งมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ชนัเจน และทนัเวลา 

2) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศถกูตอ้งและครบถว้น 

3) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธทิี�เท่าเทยีมกนั 
 

ผูร้บัผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสาระสนเทศ 
กรรมการผู้จดัการได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏบิตัิการ โดยนักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผู้รบัผดิชอบเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศต่อสาํนักกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการ
เปิดเผยข้อมูลต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จ ัดการ (แล้วแต่กรณี) ก่อน
ดาํเนินการเปิดเผย 

 
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

เพื�อใหก้ารสื�อสารขอ้มลูมปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและทนัเหตุการณ์ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ชี่องทางการเปิดเผย
ขอ้มลูที�หลากหลายดงันี� 

1) การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งเป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเป็น
ทางการของกองทรสัต ์

2) การสื�อสารผ่านสื�ออเิลค็ทรอนิคส ์เวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์(www.sh-reit.com) ไดรวบรวมขอ้มลูสาํคญั
ของกองทรสัต ์เช่น ขอ้มลูทั �วไป โครงสรา้งของกองทรสัต ์รายงานประจาํปี การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และขา่ว
ประชาสมัพนัธข์องกองทรสัต ์เป็นตน้ 

 

9.11    การจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์
 
หลกัการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน � เดอืน
นับตั �งแต่วนัสิ�นรอบบญัชขีองกองทรสัต์ และการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์คราวอื�นใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั ซึ�ง
ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัประชุมวสิามญัประจําปีของผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยสอดคล้องกบักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและ
สญัญาก่อตั �งทรสัตใ์นกรณี ดงัต่อไปนี� 

1) เมื�อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรใหเ้รยีกประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์พื�อประโยชน์ในการจดัการกองทรสัต ์

2) เมื�อผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื�อดาํเนินการใด ๆ  ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตั �งทรสัต ์ดงันี� 

 การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ที�มมีลูค่าตั �งแต่รอ้ยละ �� ของมูลค่าทรพัยส์นิ
รวมของกองทรสัต ์

 การออกตราสารหนี� หรอื หลกัทรพัยป์ระเภทหนี� 
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 การเพิ�มทุน หรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์เฉพาะกรณีที�ต้องได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์
ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัต์ 

 การทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด
รายการตั �งแต่ �� ลา้นบาท หรอื เกนิกว่ารอ้ยละ � ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่า
ใดจะสงูกว่า 

 การเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 การเปลี�ยนแปลงทรสัต ี
 การเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 
 การแกไ้ขเพิ�มเตมิสญัญาก่อตั �งทรสัต์ในเรื�องที�กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยอย่างมนีัยสาํคญัหรอืเป็นการ

เพิ�มอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุที�ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั �งทรสัต์ 
 การเลกิกองทรสัต ์
 เหตุอื�นใดตามที�ทรสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจําเป็นหรอืสมควรที�จะเสนอเรื�องให้

ที�ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื�องดงักล่าว 
 เหตุอื�นใดตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะประกาศกาํหนด 
3) เมื�อผูห้น่วยทรสัตซ์ึ�งถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ �� ของจาํนวนทรสัตท์ี�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั �งหมด เขา้ชื�อกนัทาํหนงสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีก
ประชุมไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสอื ทั �งนี�ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน � เดอืนนบัตั �งแต่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
สิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์มนีโยบายในการอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อื
หน่วยทุกรายไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 
กระบวนการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1. จดัเตรยีมหนงัสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น และเพยีงพอโดยมอบ
ใหศ้นูยฝ์ากหลกัทรพัย ์ซงึเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์เป็นผูจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์มต่ํ�ากว่า � 
หรอื �� วนั (แลว้แต่กรณี) เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดม้กีารศกึษาขอ้มลูก่อนวนัประชุม นอกจากนี� ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ยงัสามารถ Download หนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มเอกสารการประชุมไดจ้าก Websit ของกองทรสัต ์คอื www.sh-
reit.com โดยขอมลูในหนงัสอืเชญิประชมุไดม้กีารอธบิายวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบและมี
วาระขอ้มลูการประชุมเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

2. ในการประชมุ ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธแิละความเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และการตั �ง
คาํถามใดๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบักองทรสัต ์ตามระเบยีบวาระการประชมุหรอืเรื�องที�เสนอ 
และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบสทิธใินการลงคะแนนและวธิกีารออกเสงีลงคะแนนทุกครั �ง
ก่อนเริ�มประชมุ 

3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธใิหค้วามเหน็ชอบอนุมตักิารทาํรายการเกี�ยวโยงกนัหรอืรายการไดม้าจาํหน่ายไป
ซึ�งสนิทรพัยท์ี�มขีนาดรายการเป็นไปตามที�กาํหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 
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การลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
การลงมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกรณีทั �วไปต้องไดร้บัเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี�มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
การลงมติเพื�อพิจารณารายการสําคญัดงัต่อไปนี� ต้องได้รบัเสยีงไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนเสยีง

ทั �งหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1) การได้มาหรือจําหน่ายไปในทรพย์สินหลักที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละ �� ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรสัต ์

2) การเพิ�มทุนแบบกําหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิ หรอืการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตเ์ฉพาะกรณีที�
ตอ้งไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

3) การเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป 

4) การทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งมีขนาด
รายการตั �งแต่ �� ลา้นบาท หรอื เกนิกว่ารอ้ยละ � ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตแ์ลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

5) การเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

6) การเปลี�ยนแปลงทรสัต ี

7) การแกไ้ขเพิ�มเตมิสญัญาก่อตั �งทรสัตใ์นเรื�องที�กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยอย่างมนียัสาํคญั 

8) การเลกิกองทรสัต ์

 
9.12   การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
 
กรรมการ 
 บรษิทัไม่มกีารจดัตั �งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคดัเลอืกบุคคลที�จะแต่งตั �งเป็น
คณะกรรมการบรษิทั ซึ�งในการแต่งตั �งกรรมการของบรษิทั คณะกรรมการจะพจิารณาจากความสามารถ 
ประสบการณ์ วสิยัทศัน์ และความน่าเชื�อถอื และนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครั �ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวน
หนึ�งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะออกแบ่งใหล้งเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สดุ
กบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3)    กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �นให้
จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้

อย่างไรกด็ ี ถา้หากว่ามตีําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื�น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้
กรรมการที�คงเหลอือยู่ตั �งผูอ้ื�นขึ�นใหม่ใหเ้ตม็ที�ว่าง เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน  ทั �งนี�มตใิน
การตั �งกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่ แต่ผูท้ี�
ไดร้บัการตั �งจากกรรมการที�คงเหลอืดงัว่านี� จะคงอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่ากาํหนดเวลาที�กรรมการ ผูท้ี�เขาเขา้สบื
ตําแหน่งแทนชอบที�จะอยูไ่ด ้ 

 การประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั �งกรรมการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี� 
1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนน

เสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง  
2. ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
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3. บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที�พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัเลอืกตั �งในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ใหป้ระธานที�ประชมุ
ออกเสยีงไดเ้พิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีง เป็นเสยีงชี�ขาด 

 
กรรมการอิสระ  
 

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตม์จีาํนวน 2 ท่าน ซึ�งไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั �งหมด
ของบรษิัทตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555 โดยการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของบรษิทัจะต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตั ิดงัต่อไปนี� 
 (1)   ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  ทั �งนี� ใหน้ับรวมการถอืหุน้
ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั �น ๆ ดว้ย 
 (2)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือน
ประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสาํนักงาน  ทั �งนี� ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์
 (3)   ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อาํนาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์
หรอืบรษิทัย่อย 
 (4)   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ
อย่างอสิระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบัผู้จดัการกองทรสัต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดัการ
กองทรสัต ์ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
                ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคขา้งตน้ รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกตเิพื�อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ�าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี�สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทาํนอง
เดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้ผู้จดัการกองทรสัต์หรอืคู่สญัญามภีาระหนี�ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละ 3 ของ
สนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิองผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืตั �งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั �งนี� การ
คํานวณภาระหนี�ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี�ดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหนี�ที�เกดิขึ�นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
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ของสํานักงานสอบบญัช ี ซึ�งมผีู้สอบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(6)    ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอื
ที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ที�มนีัย ผู้มอีํานาจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(7)   ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8)    ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกับกิจการของผู้จ ัดการ
กองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นที�มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั
อื�น  ซึ�งประกอบกิจการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักิจการของผู้จดัการกองทรสัต์หรอื
บรษิทัย่อย  

(9) ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการดําเนินงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ภายหลังได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ�ง (1) ถึง (9) แล้ว 
กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

  ในกรณีที�บุคคลที�ผู้จดัการกองทรสัต์แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าที�กําหนดตามวรรคหนึ�ง (4) หรอื (6) ให้ผู้จดัการ
กองทรสัต์ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่า
ดงักล่าว ก็ต่อเมื�อผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบริษัทที�แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัใน
มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์แลว้ว่า การแต่งตั �งบุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที�และการให้
ความเหน็ที�เป็นอสิระ และจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี�ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพจิารณาแต่งตั �ง
กรรมการอสิระดว้ย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ที�ทําใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่   
      เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 

  (ข)  เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรอืแต่งตั �งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
  (ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการเสนอใหม้กีารแต่งตั �งบุคคลดงักล่าวเป็น  

                    กรรมการอสิระ 
  คาํว่า “หุน้สว่น” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานสอบบญัช ีหรอืผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื�อในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่
กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนั �น 
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ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

ในการสรรหาและแต่งตั �งบุคลากรระดบักรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้ํานวยการฝ่าย และหวัหน้าหน่วยงานนั �น
ทางผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

(ก) ในกรณีการสรรหาระดับผู้อํานวยการฝ่ายและหวัหน้าหน่วยงาน กรรมการผู้จดัการจะจดัทํา
หนังสอืแจ้งการร้องขอการสรรหาบุคลากรเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์  โดย
หนงัสอืแจง้ดงักล่าวจะระบุรายละเอยีดเกี�ยวกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบคุณสมบตัทิี�ตอ้งการ รวมถงึความจาํเป็นใน
การสรรหาดงักล่าวหลงัจากนั �น คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะตดัสนิใจว่ามคีวามจาํเป็นในการดาํเนินการ
สรรหาหรอืไม่ 

ส่วนในกรณีการสรรหาระดับกรรมการผู้จ ัดการ คณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์  จะระบุ
รายละเอียดเกี�ยวกบัหน้าที�และความรบัผิดชอบคุณสมบตัิที�ต้องการ รวมถึงความจําเป็นในการสรรหาดงักล่าว
หลงัจากนั �น คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะตดัสนิใจว่ามคีวามจาํเป็นในการดาํเนินการสรรหาหรอืไม่ 

(ข) หลงัจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เหน็ชอบในการสรรหาดงักล่าว คณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัสง่หนงัสอืแจง้การรอ้งขอการสรรหาบุคลากรไปยงัหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุน
การปฏิบตัิงาน เพื�อให้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบตัิงานดําเนินการประชาสมัพนัธ์จดัหา
บุคลากรที�มคีวามเหมาะสมดงักล่าว โดยการประชาสมัพนัธ์จะมกีารดําเนินการผ่านหลายๆช่องทาง เช่น การใช้
นายหน้า การประชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซตจ์ดัหางาน เป็นตน้ 

(ค) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏบิตัิงานจะทําการคดัเลอืกบุคลากรในเบื�องต้น 
(Short-Listed Candidate) ประมาณ 2-3 (สองถงึสาม) รายที�มคีุณสมบตัติามที�ตอ้งการ 

(ง) กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะขอใหบุ้คลากรที�ไดร้บัการคดัเลอืก
ในเบื�องตน้ (Short-Listed Candidate) ประมาณ 2-3 (สองถงึสาม) ราย มาทาํการตอบขอ้ซกัถาม (Interview)  

(จ) กรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์  จะร่วมกนัพิจารณาเพื�อคดัเลอืก
บุคลากรที�มีความเหมาะสมที�สุด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและความเหมาะสมกบัหน้าที�และความ
รบัผดิชอบ รวมถงึค่าตอบแทนต่าง ๆ 

(ฉ) ภายหลงัที�สามารถคดัเลอืกบุคลากรไดแ้ลว้ กรรมการผูจ้ดัการ (ในกรณีการสรรหาระดบัหวัหน้า
ฝ่าย) หรอืคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์  (ในกรณีการสรรหาระดบักรรมการผูจ้ดัการ) จะเจรจาเงื�อนไขของ
สญัญาการจดัจา้งกบับุคลากรเพื�อใหไ้ดเ้งื�อนไขที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรบัไดข้องทั �ง 2 (สอง) ฝ่าย 

(ช) กรรมการผูม้อีํานาจลงนามของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และบุคลากรที�ไดร้บัการคดัเลอืกจะทําการลง
นามในสญัญาจดัจา้ง โดยสญัญาการจดัจา้งที�มกีารลงนาม จะถูกสง่กลบัคนืไปยงับุคลากรที�ไดร้บัการคดัเลอืกจํานวน 
1 (หนึ�ง) ชุด และผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะเกบ็รกัษาไวอ้กี 1 (หนึ�ง) ชุด เพื�อใชอ้า้งองิและตรวจสอบในภายหลงั 

(ซ) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏบิตังิานจะแจง้ทรสัต ีเพื�อใหร้บัทราบการแต่งตั �ง
บุคลากร โดยไม่ชกัชา้แต่ไม่เกนิ � (สาม) วนันบัจากทราบเรื�อง  
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9.13   ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

ค่าสอบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ประจาํปี 2561 จาํนวนเงิน (บาท) 
- ค่าสอบบญัชงีบการเงนิรวมและงบการเงนิและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 1,070,000 

- ค่าสอบทานงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รายไตรมาส 1-3 930,000 
รวมเป็นเงนิ 2,000,000 

 
 ค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยของกองทรสัต ์SHREIT ประจาํปี 2561    จาํนวนเงิน  

รวมเป็นเงนิ (หน่วย: ดอลลารส์หรฐั) 81,600 ดอลลารส์หรฐั 
 

รวมเป็นเงินทั �งหมดของกลุ่ม SHREIT 4,652,000 บาท 
 
9.14   การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการในเรื�องอื�นๆ 
                -ไม่ม-ี 
 

9.15   วิธีการและเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผู้จดัการกองทรสัต ์

เหตใุนการเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1) กองทรสัต์สิ�นสุดลงและได้เลกิโครงการตามที�ได้กําหนดไวใ้นหนังสอืชี�ชวนของกองทรสัต์และได้มกีาร
ดําเนินการชําระบญัชกีองทรสัต์ตามหลกัเกณฑท์ี�ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืชี�ชวนและตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการก.ล.ต. แลว้เสรจ็สมบรูณ์ 

2) สาํนักงาน ก.ล.ต. สั �งเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาการใหค้วาม
เหน็ชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ที�เหลอือยู่หรอืสั �งพกัการปฏบิตัหิน้าที�ของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นเวลา
เกนิ 90 วนั ทั �งนี� ตามประกาศ สช. 29/2555 

3) กรณีการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิ�นอายุ และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ยื�นคาํขอต่ออายุการ
ใหค้วามเหน็ชอบ 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิ�นสภาพความเป็นนิตบิุคคล หรอืชําระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นคําสั �ง
พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้�นฟูกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

5) ทรสัตีบอกเลกิสญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรสัต์ตามขอ้กําหนดในสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใน
กรณีดงัต่อไปนี� 

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง มไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าที�ให้
ถูกต้อง และครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรสัต์ สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรสัต์ 
พระราชบญัญตัทิรสัต ์หรอืประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืประกาศที�เกี�ยวขอ้งอื�นใด และการ
ไม่ปฏบิตัหิน้าที�นั �น ทรสัตเีหน็ว่าเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/
หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนั �นไดภ้ายในระยะเวลา �� วนั นับ
แต่วนัที�ทรสัตีแจ้งให้ผู้จดัการกองทรสัต์ทราบถึงเหตุดงักล่าว โดยให้ทรสัตีเรียกประชุมผู้ถือ
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หน่วยทรสัต์เพื�อขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์ให้ถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ภายใน �� วนันับแต่
ปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) 

(ข) ทรสัตพีบว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติตามคําสั �งของ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามคําสั �งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที�สํานักงาน 
ก.ล.ต. กาํหนด 

(ค) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. สิ�นสดุลง
และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัการต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6)  ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ชส้ทิธลิาออกตามวธิกีารที�กาํหนดในสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
7) ผู้จดัการกองทรสัต์ใชส้ทิธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรสัต์ตามขอ้กําหนดในสญัญาแต่งตั �ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นกรณีที�ทรสัตมีไิดป้ฏบิตัหิน้าที�ใหถู้กต้อง และครบถ้วนตามที�กําหนดไวใ้นสญัญา
แต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการไม่ปฏบิตัหิน้าที�นั �นผูจ้ดัการกองทรสัตพ์สิจูน์ไดว้่ามผีลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญ ต่อการปฏิบัติห น้าที�ตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์  สัญญาแต่งตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์  
พระราชบญัญตัิทรสัต์หรอืประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศที�เกี�ยวขอ้งอื�นใดและทรสัตไีม่
สามารถเยยีวยาความเสยีหายนั �นไดภ้ายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัที�ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์จง้ให ้ทรสั
ตทีราบถงึเหตุดงักล่าว 

8) ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ด้วยสาเหตุใด  และมไิด้เกดิจากความผดิโดยตรงของ
ผู้จดัการกองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัที�เขา้ทําสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
ทรสัต ี(โดยทรพัยส์นิของกองทรสัต์) ตกลงจะชําระค่าชดเชยการเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่
ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมพื�นฐาน และค่าธรรมเนียมพเิศษของผูจ้ดัการกองทรสัต์
เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคาํนวณจากอตัราค่าธรรมเนียมพื�นฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษเฉลี�ยที�ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ไดร้บัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า หรอืตามสดัส่วนที�เทยีบเท่า) โดยกําหนดชําระในวนัที�
การเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั  

 
การลาออก และหน้าที�ภายหลงัการลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
   หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคท์ี�จะลาออก ใหแ้จง้การลาออกใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ และทรสัตทีราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัที�กําหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทั �งนี� ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ละต่อทรสัต ีและในระหว่างที�การลาออกยงัไม่มผีลใชบ้งัคบันั �น ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามช่วยเหลอื
ตามสมควรแก่ทรสัตใีนการแต่งตั �งบุคคลใหม่ (ซึ�งมคีุณสมบตัแิละไดร้ับความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.) ใหเ้ป็น
ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ของกองทรสัต์แทนที�ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิ โดยในระหว่างที�ทรสัตียงัไม่สามารถ
แต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดน้ั �น ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิทําหน้าที�ต่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัตร์าย
ใหมจ่ะสามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าที�เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบรูณ์ตามสญัญานี� 

2) หน้าที�ภายหลงัการลาออก 
ภายหลงัจากที�ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยื�นหนังสอืลาออกดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที�

ดงัต่อไปนี� 
(ก) สง่มอบงาน ระบบงาน รายชื�อลกูคา้ บญัช ีเอกสาร และขอ้มลูใดๆ ที�เกี�ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที�เป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์    ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทางการค้าหรอืไม่กต็ามใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์
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รายใหม่ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ตามที�ทรสัตรีอ้งขอตามสมควรเพื�อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถเขา้ปฏบิตัิ

หน้าที�เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื�องเพื�อประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) จดัทาํรายงานสรุปการบรหิารจดัการกองทรสัต์ จนถงึเวลาที�ส ิ�นสุดการปฏบิตัหิน้าที� และสง่มอบ

รายงานดงักลา่วใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

(ค) เก็บรกัษาความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบร่าง บญัชรีายชื�อลูกคา้ 

และเอกสารอื�นใดที�มสีาระสาํคญัเป็นความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม

เป็นลายลักษณ์อกัษรจากทรสัตีเสยีก่อน เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามขอ้กําหนดของ

กฎหมาย หรอืการเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาธารณะอยูใ่นขณะที�มกีารเปิดเผยหรอืเผยแพร่ 

(ง) ดําเนินการอื�นใดตามสมควรเพื�อใหผู้้จัดการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อย่าง

ต่อเนื�องตามสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

วิธีการแต่งตั �งผู้จดัการกองทรสัตร์ายใหม ่

ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื�อแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนั นับแต่วนัที�ปรากฎเหตุ

ตามขอ้ 1)  และดาํเนินการแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัมตหิรอืระยะเวลาอื�นใด

ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั �งนี� ในกรณีที�ขอมติแล้ว แต่ไม่ไดร้บัมติ ให้ทรสัตีดําเนินการแต่งตั �ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดเ้องโดยคาํนึงถงึประโยชน์ที�ดทีี�สุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

ในกรณีที�ทรสัตไีม่สามารถแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ เนื�องจากไม่มผีูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมหรอืไม่มี

ผู้สนใจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ทรสัตีมีหน้าที�ปฏิบัติหน้าที�แทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั �ง

กองทรสัตแ์ละภายใตก้ฎเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ กาํหนดใหเ้ป็นหน้าที�ความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนที�จะตอ้ง

รบัทราบ และปฏบิตัติามหน้าที�ความรบัผดิชอบของตนอยา่งจรงิจงั   รวมทั �ง ใหต้ระหนักถงึหน้าที�ปฏบิตัติามแนว

ทางการกาํกบัดูแลกจิการที�ดแีละจรยิธรรมธุรกจิ โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูช้่วยในการประสานตดิตามและรายงาน

ผลเพื�อใหม้กีารรวบรวม เผยแพร่ขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทางการสื�อสารภายในและภายนอกองคก์ร 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

บรษิทัไดว้่าจา้งและแต่งตั �งบุคคลภายนอก คอื บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั ที�ตั �งสาํนักงานอยู่

เลขที� 178 อาคารธรรมนิติ ชั �น 5 ซอยเพิ�มทรัพย์ (ประชาชื�น 20) ถนนประชาชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ 

กรุงเทพมหานคร 10800  เบอร์โทรศพัท์ 02 596 0500 ต่อ 520, 521 ใหท้ําหน้าที�เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั 

โดยมผีูจ้ดัการฝ่ายกาํกบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเสี�ยงเป็นผูป้ระสานงานเพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ

ทําหน้าที�ดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ�งรวมถงึการทาํหน้าที�นําเสนอรายงานการตรวจสอบตอ่กรรมการอสิระ  

ทั �งนี� หากผูต้รวจสอบภายในพบวา่มปีระเดน็ขอ้บกพร่องของระบบควบคมุภายในเกดิขึ�น บรษิทัจะดาํเนินการ

แกไ้ขขอ้บกพร่องดงักลา่วตามคาํแนะนําของผูต้รวจสอบภายใน 
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12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์

กบัทรสัตแีละบุคคลที�เกี�ยวโยงกบัทรสัต ี

 

การทาํธรุกรรมของกองทรสัตก์บัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์  

 

12.1  การทาํธรุกรรมแต่งตั �งผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

นิติบคุคล / บริษทัที�อาจมคีวามขดัแย้ง 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

 

ความสมัพนัธ ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั จะไดร้บัการแต่งตั �งเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

ทรสัตซีึ�งกระทําในนามของกองทรสัต์จะแต่งตั �ง บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี� อนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ

จดัการจากกองทรสัต ์ทั �งนี� การจา่ยคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตั �งผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซึ�งประกอบดว้ย 

1. คา่ธรรมเนียมพื�นฐาน (Base Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลคา่ทรพัยส์นิที�เขา้ลงทุน (Gross 

Asset Value, GAV) แต่จะไม่เกนิ 30 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม) สาํหรบัทรพัยส์นิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุน

ครั �งแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อยา่งไรกด็ ีในปีชว่ง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมพื�นฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิที�เขา้ลงทุนครั �งแรกแต่จะไม่เกนิ 21 

ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม) สาํหรบัทรพัยส์นิที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครั �งแรก 

มูลคา่ทรพัยส์นิที�เขา้ลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สาํหรบัการคาํนวนคา่ธรรมเนียมพื�นฐานหมายถงึ 

มูลคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของทรพัยส์นิที�กองทรสัต์เขา้ลงทุนตามที�เปิดเผยหรอืสามารถอา้งองิไดจ้ากงบการเงิน

รวมของกองทรสัตท์ี�ประเมนิโดยผูเ้ชี�ยวชาญอสิระ 

2. คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะ

ของกองทรสัต์ อย่างไรก็ด ีในปีช่วง 6 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่เรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) จากกองทรสัต ์สาํหรบัทรพัยส์นิที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั �งแรก 

3. ผู้จดัการกองทรสัต์ จะได้รบัค่าธรรมเนียมจากการดําเนินธุรกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัการไดม้าและการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต์เป็นจาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิที�ไดม้าของกองทรสัต ์และไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.50 ของมลูคา่ทรพัยส์นิที�จาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ตามลาํดบั 
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ความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 
โครงสรา้งค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตน์ั �นเป็นไปตามปกติของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี�

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนั โดยมกีารกําหนดค่าธรรมเนียมพื�นฐาน ค่าธรรมเนียมบรหิารพเิศษ และ
ค่าธรรมเนียมการดาํเนินธุรกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัการไดม้าและจาํหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

 
ความสมเหตสุมผล 

1. ค่าธรรมเนียมอตัราพื�นฐาน (Base Fee)  
ค่าธรรมเนียมอตัราพื�นฐาน นั �นเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีงได ้กบัค่าธรรมเนียมพื�นฐานของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อื�นที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ประเทศสงิคโปร ์แมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ภีาระหน้าที�ในการปฏบิตัหิน้าที�มากกว่าผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยอ์ื�นที�มนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซึ�งตั �งอยู่ เนื�องจากกองทรสัต ์SHREIT มนีโยบายการลงทุน
ในทรพัยส์นิซึ�งตั �งอยู่ในหลายประเทศ ทําใหท้างผูจ้ดัการกองทรสัตต์้องมคีณะทํางานที�มปีระสบการณ์และมคีุณภาพ 
รวมถึงมคี่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื�อสาร ซึ�งอาจทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ
กองทรสัต์ของผู้จดัการกองทรสัต์ สูงกว่าผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อื�น ที�มี
นโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซึ�งตั �งอยู่ในประเทศไทย  

2. ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) 
ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ คดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัตซ์ึ�งจะสะทอ้นกาํไรจากการ

ดําเนินงานของทรพัย์สนิจากผลการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึ�งการกําหนดค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวเป็นไปเพื�อการสรา้งแรงจงูใจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตบ์รหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมปีระสทธภิาพ ทั �งนี� การคดิ
ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษซึ�งคดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัต ์สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการคดิ
รายไดค้่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษบนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื�นซึ�งมี
มลูค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิที�ใกลเ้คยีงกนั  

3. ค่าธรรมเนียมจากการดาํเนินธุรกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัการไดม้าและการจาํหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต์ 
ค่าธรรมเนียมการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์นั �นเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีง

ได้กบัค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์อื�นในต่างประเทศที�ลงทุนในทรพัย์สนิที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัผู้จดัการกองทรสัต์ 
นอกจากนี�การกําหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าว ยงัเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัหาทรพัย์สนิ 
เพิ�มเตมิใหก้องทรสัตอ์กีดว้ย 

 
การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตโ์ดยการให้เช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์แก่ผู้เช่าหลกั ซึ�งเป็นบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
นิติบุคคล / บริษทัที�อาจมีความขดัแย้ง 

1. บรษิทั PT Central Pesona Palace ในฐานะผูเ้ช่าหลกัของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  
2. บริษัท Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ซึ�งเป็นผู้เช่าหลกัของ โรงแรม Capri by 

Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 
3. บรษิทั Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ในผูเ้ชา่หลกัของทรพัยส์นิ

โครงการฯ และมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุดของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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ความสมัพนัธ ์
บริษัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore)  ซึ�งมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate 

Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุดของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยบรษิทั Strategic Hospitality 
Services Pte Ltd (Singapore) จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั �งหมดในบริษัท PT Central 
Pesona Palace และบรษิทั Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) 

 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

บรษิทั PT Central Pesona Palace และบรษิทั Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ไดเ้ขา้
ทําสญัญาเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าหลกัซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของกองทรสัต ์สาํหรบัทรพัยส์นิที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยผูเ้ช่าหลกั
คือ PT Central Pesona Palace และบริษัท Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) จะชําระค่าเช่า
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าหลกัซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของกองทรสัตโ์ดยมกีารกาํหนดรายละเอยีดการจ่ายค่าเช่าดงันี� 

 
1) ค่าเช่า จะประกอบด้วย ค่าเช่าคงที� (Fixed Rental) และค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental)  
ค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั ไดม้กีารกาํหนดเป็นสตูรการคาํนวณ ดงันี� 
- ค่าเช่าคงที�ต่อปี  = (ค่าเช่าพื�นฐานที�กําหนดไวเ้ป็นจํานวนที�แน่นอนต่อปี หรอืค่าเช่า

คงที�ต่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดสูง
กว่า) + ค่าเช่าพื�นฐานสว่นเพิ�มต่อปี (หากม)ี 

- ค่าเช่าพื�นฐานสว่นเพิ�มต่อปี  =  (รอ้ยละ 67.00 x NOI) – ค่าเช่าพื�นฐานที�กําหนดไวเ้ป็นจาํนวนที�
แน่นอน หรือค่าเช่าคงที�ต่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า 
แลว้แต่จาํนวนใดสงูกว่า 

- ค่าเช่าแปรผนั = NOI – ค่าเช่าคงที� - รายไดค้่าเช่าคา้งชาํระจากการเลื�อนการชาํระ
ออกไป เนื�องจากเหตุสดุวสิยั (หากม)ี  

โดย ค่าเช่าพื�นฐานที�กําหนดไวเ้ป็นจํานวนที�แน่นอน จะมาจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละ
ประมาณการการปันสว่นแบ่งกาํไร 

ทั �งนี� ในกรณีที�การคาํนวณค่าเช่าพื�นฐานสว่นเพิ�มต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้่าเช่าพื�นฐาน
สว่นเพิ�มต่อปีมมีลูค่าน้อยกว่าศนูย ์ผูเ้ช่าจะไม่นําผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการคาํนวนค่าเช่าพื�นฐานสว่นเพิ�มในปีนั �น  

นอกจากนี� ค่าเช่าพื�นฐานสําหรับการต่ออายุสญัญาเช่านั �น จะเท่ากับค่าเฉลี�ยของค่าเช่าคงที�ในช่วง
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

 
ความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าการนําทรพัย์สนิออกใหเ้ช่ากบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัเช่าต่อ มคีวามสมเหตุสมผล 
เนื�องจากรายได้ค่าเช่าที�กองทรัสต์จะได้รับนั �นประกอบด้วยค่าเช่าคงที�และค่าเช่าผันแปร โดยค่าเช่าคงที�นั �น
ประกอบด้วยอตัราค่าเช่าพื�นฐานที�กําหนดไวเ้ป็นจํานวนที�แน่นอน ซึ�งกําหนดมาจากประมาณการงบกําไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการการปันส่วนแบ่งกําไรประกอบกบัพจิารณาจากผลประกอบการในอดตีของ
ทรัพย์สินโครงการฯ และค่าเช่าพื�นฐานส่วนเพิ�มซึ�งจะทําให้ค่าเช่าคงที�สูงขึ�น ในกรณีที�ผลการดําเนินงานของ
ทรพัย์สนิสูงกว่าที�ประมาณการไว้ เพื�อให้สดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงที�และค่าเช่าผนัแปรเป็นไปตามที�กําหนดใน
กฎหมายหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งตลอดอายุสญัญาเช่า  
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นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กับผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัผู้จดัการ
กองทรสัต ์ 

ในกรณีที�จะมีการทําธุรกรรมประเภทอื�นๆ (นอกเหนือจากที�เ ปิดเผยไว้ข้างต้น) ระหว่างกองทรสัต์กบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะมีการดําเนินการตาม
กฎหมายหลกัทรพัยด์งันี� 

1) บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ให้หมายความตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
2) เงื�อนไขและข้อกําหนดทั �วไปของกองทรสัต์ในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

ดงัต่อไปนี� 
 ในการทาํธุรกรรมของกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สดุ
ของกองทรสัต ์

 ธุรกรรมที�กองทรสัตท์าํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็น
ธุรกรรมที�มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาที�เป็นธรรม 

 บุคคลที�มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษจากการทาํธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจในการเขา้ทาํธุรกรรม 

 ค่าใชจ้่ายโดยตรงหรอืโดยออ้มที�เกดิขึ�นจากธุรกรรมที�กองทรสัต์ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาที�เป็นธรรม 

 ในการเข้าทําธุรกรรมโดยกองทรสัต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ที�เป็นไปตามเงื�อนไขของสญัญาก่อตั �งทรสัต์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งแล้วนั �น ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์จะดําเนินการขอความเหน็ชอบจากที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ก่อนเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว 
ตามหลกัเกณฑ ์ประกาศ หรอืกฎที�เกี�ยวขอ้งของสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืหน่วยงาน
อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3) การอนุมติัการทาํธรุกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ต้องผา่นการดาํเนินการตามขั �นตอนดงัต่อไปนี� 

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัตแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มมีูลค่าเกนิกว่า 1,000,000 บาท หรอืตั �งแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์

 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มมีลูค่าตั �งแต่ 20,000,000 บาทขึ�นไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทรสัต ์แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ทั �งนี� ในกรณีที�ธุรกรรมที�กองทรสัต์ทาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์
เป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิโครงการฯ  การคํานวณมลูค่าจะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าหรอืจาํหน่าย
ไปซึ�งสนิทรพัยท์ั �งหมดของแต่ละทรพัยส์นิโครงการฯที�ทําใหโ้ครงการนั �นๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึ�งรวมถงึทรพัยส์นิที�
เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั �นดว้ย 
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4) นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะต้องกระทําภายใต้เงื�อนไขที�เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื�อนไขและ
ข้อกําหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย์ ทั �งนี� ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนดบุคคลที�มลีกัษณะเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัเพิ�มเตมิใน
อนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย์ 

 นอกจากนี�กองทรสัตจ์ะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกรรมที�ทาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั �งในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิของกองทรสัต์ที�ได้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชแีละในรายงานประจําปีของกองทรสัต์
ดว้ย 

5) นโยบายเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการควบคมุผูเ้ช่าหลกั ในกรณีที�ผู้เช่าหลกัเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในกรณีที�ผู้เช่าหลักเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผู้เช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตั �งทรสัต์ และการเขา้ทําสญัญาเช่าหลกัระหว่าง
บริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สินกับผู้เช่าหลักแล้ว ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้แน่ใจว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ
ควบคุมดูแลผูเ้ช่าหลกัเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดของกองทรสัต ์และการดําเนินการต่างๆ เกี�ยวกบัการควบคุมผูเ้ช่าหลกั  
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการดงักล่าวโดยมมีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�เพยีงพอและ
เหมาะสม และอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของทรสัต ีเพื�อใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงสญัญาก่อตั �งทรสัต์ สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรสัต์ และสญัญาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยมี
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที�กฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักล่าวกาํหนด และเป็นไปตามคู่มอืระบบการ
ทาํงานและระบบควบคุมภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนี�ในกรณีที�กองทรสัตจ์ะตอ้งเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆกบัผู้
เช่าหลกั ที�นอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัที�มสีาระสําคญัตามที�ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี�แลว้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าที�ภายใต้สญัญาก่อตั �งทรสัต์ที�ระบุใหก้ารเขา้ทํานิตกิรรมดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องมี
สาระของรายการ ตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดทั �วไปของกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัตามที�
กาํหนดในขอ้ 2) ขา้งตน้ 

นอกจากนี� ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเข้าทํารายการ หรือนิติกรรมสําคัญที�อาจเกิดขึ�นระหว่าง
กองทรสัต์ และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตั �งทรสัตแ์ละกองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ และอาจสง่ผล
ใหส้าระสาํคญัตามที�ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี�มกีารเปลี�ยนแปลงไปจากที�เปิดเผยไว ้เช่น 

 การเปลี�ยนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัที�ทาํขึ�นระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูใ้หเ้ช่าหลกั 
 การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา และ/หรอืเกดิ

ขอ้พพิาท 
 การดาํเนินการเกี�ยวกบัการเปลี�ยนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 
โดยในการดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นนั �น ผู้จดัการกองทรสัต์ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�ได้รับความเหน็ชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏบิตัิหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าที�ตาม
พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดําเนินธุรกจิ 
โดยต้องปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสตัย์สุจริต และต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ
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หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงสญัญาก่อตั �งทรสัต์ และสญัญาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� ผู้จดัการ
กองทรสัตย์งัมหีน้าที�ในการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพื�อไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณีที�
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที�ต้องดําเนินการใหม้ั �นใจไดว้่าผู้ลงทุนไดร้บัการปฏบิตัิที�
เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ�งผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้ั �นใจว่าการดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการที�ใชใ้น
การกํากบัดูแลผู้เช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการ
กองทรสัต์หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึ�งรวมถงึการที�กรรมการที�มสี่วนไดเ้สยีจะไม่มสี่วนร่วมใน
การออกเสยีงลงมตเิพื�อตดัสนิใจดําเนินการเกี�ยวกบัการควบคุม และ/หรอื การมสี่วนได้ส่วนเสยีของผู้เช่าหลกัที�
สาํคญัดงักล่าว 

นอกจากนี� การดาํเนินการดงักล่าวของผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีซึ�งเป็นนิติ
บุคคลที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งทรสัตมีหีน้าที�ตาม
พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งในการตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรสัต ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 
12.2 การทาํธรุกรรมของกองทรสัตก์บัทรสัตีของกองทรสัตห์รือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรสัตี 

           - ไมม่ ี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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ส่วนที� 4 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

รายงานที�แสดงดงัต่อไปนี�เป็นรายงานเกี�ยวกบังบการเงนิที�ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงนิประจาํปี 2561 ซึ�งตรวจสอบโดยวราพร ประภาศริกิุล ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต เลขทะเบยีน 4579 จากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนัของทรสัตเ์พื�อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื�อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี�และบรษิทัยอ่ย 

และเฉพาะของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้ เพื�อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเชา่สตราทจีกิ 

ฮอสพทิอลลติี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงินรวม 
งบดลุของกองทรสัตแ์ละบริษทัย่อย 

 สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั �งแต่ 
20 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตั �งกองทรสัต์) 
ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

รายการสินทรพัย ์ หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 
สินทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย์ 
   ตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทุน: 4,242.9 ลา้นบาท  
      (31 ธนัวาคม 2560: 4,512.1 ลา้นบาท) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
ลูกหนี� 
   จากการใหเ้ช่า 
   อื�น 
ภาษมีลูคา่เพิ�มรอเรยีกคนื  
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี
เงนิฝากธนาคาร - เงนิประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรพัยส์นิ  
เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช้ 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 
สนิทรพัยอ์ื�น 

 
4,377,804,819 

 
 

12,513,099  
 

 8,892,089  
 93,982,885  
267,582,703  

 113,976,401  
 23,889,283  
 13,998,950  

 -  
 33,990,541 

 
88.50 

 
 

0.25 
 

0.18 
1.90 
5.41 
2.30 
0.48 
0.28 

- 
0.69 

 
4,512,058,099  

 
 

313,661,602  
 

 6,947,877  
5,990,912  

307,510,629  
 130,422,538  
 81,601,750  

 -  
 20,284,171  
 3,585,221 

 
83.84 

 
 

5.83 
 

0.13 
0.11 
5.71 
2.42 
1.52 

- 
0.38 
0.07 

รวมสินทรพัย ์ 4,946,630,770 100.00 5,382,062,799 100.00 
หนี�สิน 
เจา้หนี�และคา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 
เงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิ  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
หนี�สนิอื�น 

 
78,796,063  

 23,889,283  
 1,626,742,337  

3,920,650  
 12,334,347  
 5,807,254 

 
1.59 
0.48 

32.89 
0.08 
0.25 
0.12 

 
275,677,246  
 81,601,750  

1,506,431,495  
-  

 -  
 2,243,857 

 
5.12 
1.52 

27.99 
0.00 
0.00 
0.04 

รวมหนี�สิน 1,751,489,934 35.41 1,865,954,348 34.67 
สินทรพัยส์ทุธิ 3,195,140,836 64.59 3,516,108,451 65.33 
ทุนจดทะเบยีน 
   หน่วยทรสัต ์352,836,700 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 9.8805 บาท 
  (31 ธนัวาคม 2560: 352,836,700 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท) 
ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 

 
 

3,486,205,375  
 3,486,205,375  

 3,639,811  

 
 

70.48 
70.48 
0.07 

 
 

3,528,367,000  
3,528,367,000  

 (9,532,255) 

 
 

65.56 
65.56 
0.18 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท)  9.0555  9.9653  
จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี�จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นปี/งวด (หน่วย) 352,836,700  352,836,700  
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งบกาํไรขาดทุนของกองทรสัตแ์ละบริษทัย่อย 
 สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

31 ธนัวาคม 2561 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลา
ตั �งแต่ 

20 ธนัวาคม 2560 
(วนัจดัตั �งกองทรสัต)์ 

ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 

รายได้จากเงินลงทุน 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
รายไดด้อกเบี�ย 
รายไดอ้ื�น 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 
261,836,841  

 -  
 306,853  

 78,865,329  
 10,509,646 

 
74.49 

- 
0.09% 

22.44% 
2.99% 

 
7,292,553  

 -  
 151,761  

 -  
 761,263 

 
88.87% 

- 
1.85% 
0.00% 
9.28% 

รวมรายได ้ 351,518,669 100.00 8,205,577 100.00 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจาํหน่าย 
ค่าใชจ้่ายอื�น 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ตน้ทุนทางการเงนิ 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

 
13,575,944  
15,221,762  
 3,201,216  

 18,487,264  
 28,833,617  
 90,913,833  

 -  
 143,108,998  
 31,947,254 

 
3.86 
4.33 
0.91 
5.26 
8.20 

25.86 
- 

40.71 
9.09 

 
439,806  

 507,251  
 60,736  

 10,477,810  
 863,249  

 1,683,382  
 -  

 3,705,598  
 - 

 
5.36 
6.18 
0.74 

127.69 
10.52 
20.52 

- 
45.16 

- 
รวมค่าใช้จ่าย 345,289,888 98.23 17,737,832 216.17 
กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 6,228,781  (9,532,255)  
รายการกาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน 
   ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์

135,391,152  -  

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  141,619,933   (9,532,255)  
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สรปุงบกระแสเงินสดของกองทรสัตแ์ละบริษทัย่อย 
 สาํหรบัปีสิ�นสดุ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลา
ตั �งแต่ 

20 ธนัวาคม 2560 
(วนัจดัตั �งกองทรสัต)์ 

ถงึ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย: บาท หน่วย: บาท 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี/งวด 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 

 97,904,751 
(391,245,495)  

(7,807,759) 
(301,148,503) 

313,661,602 
12,513,099 

(4,585,689,407) 
4,902,077,303 

(2,726,294) 
313,661,602  

 -  
 313,661,602 
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14. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

 

14.1  การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

เป็นการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

แบบต่ออายไุด้เพื�อธรุกิจ โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี� (“กองทรสัต์”) สาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานในปี 2561 เริ�มตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 

ทั �งนี�เนื�องจากกองทรสัต์ไดล้งทนุในสนิทรพัยค์รั �งแรก เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2560 ดงันั �น ในปี 2560 จงึมผีล

การดาํเนินงานเพยีง 10 วนั สาํหรบังวดตั �งแต่วนัที� 20 ธนัวาคม 2560 สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  จงึไม่สามารถ

นํามาเปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนินงานในปี 2561 ได ้

 

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

31 ธนัวาคม 2561 

 

สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาตั �งแต ่

20 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตั �ง

กองทรสัต)์ 

ถงึวนัที�  

31 ธนัวาคม 2560 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด (บาท)  

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมต่อมูลคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างงวด (รอ้ยละ) 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหวา่ง  

    งวด (รอ้ยละ) 

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทนุระหวา่งงวด     

    ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหวา่งงวด (รอ้ยละ) � 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างงวด (บาท) 

3,195,140,836 

10.56 

10.75 

 

0.11 

 

3,271,248,439 

3,516,108,451 

0.50 

0.23 

 

128.10 

 

3,522,237,726 

หมายเหตุ: 1/ การซื�อขายเงนิลงทุนไม่นับรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตั �วสญัญาใชเ้งนิ และการซื�อขายเงนิ

ลงทุน ตอ้งเป็นรายการซื�อหรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแทจ้รงิ ซึ�งไม่รวมถงึการซื�อโดยมสีญัญาขายคนื หรอืการขายโดยมี

สญัญาซื�อคนื 
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ฐานะการเงินของกองทรสัต ์
 
สินทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์มีลูค่าทรพัยส์นิรวมเทา่กบั 4,946.63 ลา้นบาท ลดลงจากมลูค่า
ทรพัยส์นิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 435.43 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.09 มสีาเหตุหลกัมาจาก การ
ลดลงของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร โดย  

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มมีลูคา่รวมเท่ากบั 4,377.80 ลา้นบาท ลดลงจาก 
4,512.06 ลา้นบาทในปี 2560 โดยลดลงเป็นจาํนวน 134.25 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 2.98 โดยมสีาเหตุมาจาก
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 

เงนิสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มมีลูค่ารวมเท่ากบั 12.51 ลา้นบาท โดยลดลงจาก 313.66 ลา้นบาทในปี 
2560 โดยลดลงเป็นจาํนวน 301.15 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 96.01  
 
หนี�สิน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์มีลูค่าหนี�สนิรวมเท่ากบั 1,751.49 ลา้นบาท ลดลงจากมลูค่าหนี�สนิ
รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 114.46 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 6.13 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
เจา้หนี� และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และการเพิ�มขึ�นของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 เจา้หนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มมีลูค่ารวมเท่ากบั 78.80 ลา้นบาท ลดลงจาก 275.68 ลา้นบาทในปี 
2560 โดยลดลงเป็นจาํนวน 196.88 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 71.42  
 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ�นจาก 1,506.43 ลา้นบาทในปี 2560
เป็น 1,626.74 ในปี 2561 เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 120.31 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 7.99 
 
สินทรพัยส์ทุธิ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต ์มสีนิทรพัยส์ทุธกิ่อนองคป์ระกอบอื�นของผูถ้อืหน่วยเท่ากบั 3,489.85 
ลา้นบาท ลดลงจาก 3,518.83 ในปี 2560 เป็นจาํนวน 28.99 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 โดยมสีาเหตุหลกัคอื 
ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงจาก 3,528.37 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 3,489.85 ลา้นบาท ในปี 2561 หรอื
ลดลง 42.16 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 1.19 มสีาเหตุมาจากการลดทุนของกองทรสัตโ์ดยไม่มกีารเปลี�ยนแปลง
จาํนวนหน่วยจดทะเบยีนเพื�อเป็นการลดสภาพคล่องสว่นเกนิซึ�งรวมทั �งกรณีที�กองทรสัตม์คี่าใชจ้า่ยที�ไมใ่ช่เงนิสด 
และมกีาํไรสะสมเพิ�มขึ�นเป็น 3.64 ลา้นบาท  
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ผลการดาํเนินงาน  

 

รายได้ 

ในปี  2561  กองทรสัตม์รีายไดร้วม 351.52  ลา้นบาท   ประกอบดว้ยคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ของโรงแรมทั �ง 

3 แหง่ จาํนวน 261.84 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 74.49 ของรายไดร้วม) และรายไดอ้ื�นเป็นจํานวน 78.87 ลา้นบาท 

(คดิเป็นรอ้ยละ 22.44 ของรายไดร้วม) ทั �งนี�รายไดอ้ื�น ไดแ้ก่ รายไดเ้งนิชดเชยจากจาํนวนกาํไรสทุธจิากการ

ดาํเนินงานของโรงแรมที�ไดร้บัการสนับสนุน และเงนิชดเชยตน้ทุนที�เกดิขึ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเตรยีมการเขา้ซื�อ

ทรพัยส์นิของกลุม่กองทรสัต ์เป็นตน้ 

 

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561   คา่ใชจ้า่ยรวมมจีาํนวน 345.29 ลา้นบาท   ประกอบดว้ยตน้ทุนทางการเงนิ 143.11 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 41.45 ของคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด และ คา่ใชจ้า่ยอื�น 90.91 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.33 ของคา่ใชจ้่าย

ทั �งหมด ทั �งนี�คา่ใชจ่้ายอื�นสว่นใหญ่เกดิจาก คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัแผนการเพิ�มทุนเพื�อซื�อทรพัยส์นิเพิ�มเตมิ  

 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิและการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  

กาํไรจากการลงทุนสทุธเิป็นจํานวนเงนิ 6.23 ลา้นบาท และกาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 135.39 ลา้นบาท เป็นผลใหส้นิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น 

141.62 ลา้นบาท 

 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดผลประกอบการสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตแ์ละบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดสทุธิ

ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวนประมาณ 97.90 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน

ประมาณ 391.25 ลา้นบาท ซึ�งกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิประกอบดว้ยเงนิสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการออก

และเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละคา่ธรรมเนียมในการกูย้มืประมาณ 219.99 ลา้นบาท การจา่ยลดทุนและการแบ่งปัน

กาํไรใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตป์ระมาณ 170.61 ลา้นบาท  และ จ่ายดอกเบี�ยเงนิกูย้มืและจ่ายคา่ธรรมเนยีมการจา่ยคนื

เงนิกูย้มืก่อนกาํหนดประมาณ 83.70 ลา้นบาท นอกจากนี� กองทรสัตไ์ดม้กีารชาํระคนืเงนิกูเ้ดมิ (Refinance) โดย

กองทรสัตม์กีารจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 1,521.17 ลา้นบาททั �งจํานวน จากเงนิกูย้มืระยะยาวโดยบรษิทัย่อยของ

กองทรสัตป์ระมาณ 1,604.23 ลา้นบาท ทาํให ้ ณ สิ�นงวด กองทรสัต์และบรษิทัย่อยมเีงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

ประมาณ 12.51 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 301.15 ลา้นบาท จากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวดประมาณ 313.66 

ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 
 
 อตัราสว่นทางการเงนิที�สาํคญัตามขอ้กาํหนดของสญัญากูย้มืกบัสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ดงันี� 

อตัราส่วน ข้อจาํกดั หมายเหต ุ
GEARING  ไม่เกนิ 45% ดาํรงอตัราสว่นไดต้ามขอ้กาํหนด 
INTEREST COVER ไม่น้อยกว่า 2.5 ดาํรงอตัราสว่นไดต้ามขอ้กาํหนด 
LTV* ไม่เกนิ 45% ดาํรงอตัราสว่นไดต้ามขอ้กาํหนด 

*LTV เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาเงนิกูย้มืซึ�งคาํนวณจากเงนิกูย้มืที�มภีาระดอกเบี�ยต่อมลูค่าสนิทรพัยท์ี�
เขา้เป็นหลกัประกนั 
 

14.2  ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ที�อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานในอนาคต  
         (Forward Looking) อย่างมีนัยสาํคญั 
 

 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตลอดจนสถานการณ์การท่องเที�ยว ในประเทศซึ�งทรพัยส์นิของกองทรสัต์
ตั �งอยู่ มผีลต่อผลการดาํเนินงานของทรพัยส์นิที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีน เมื�อเทยีบกบัเงนิสกุลเงนิ USD 
และ/หรอื เมื�อเทยีบกบัสกุลเงนิในภูมภิาค เนื�องจากรายรบัหลกัมาจากสกุลเงนิทอ้งถิ�นในแต่ละประเทศ 
ขณะที�สกุลเงนิหลกัที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิคอื USD และระดมทุนเป็นเงนิบาท นําเสนองบเป็นเงนิบาท 

 การลงทุนในทรพัยส์นิเพิ�มเตมิของกองทรสัต ์ ซึ�งจะเพิ�มสดัสว่นรายได ้ และลดสดัสว่นรายจ่ายต่อจาํนวน
สนิทรพัยร์วม 

 การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นหนี�สนิต่อทุน ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยเงนิกู ้ เช่น จากการเพิ�ม
ทุน การชาํระหนื� หรอืจากการ refinance เพื�อใหส้อดคลอ้งต่อแผนการดาํเนินงานของกองทรสัต ์อาจสง่ผล
ใหม้กีารเพิ�มขึ�น/ลดลง ของดอกเบี�ยจ่าย หรอือตัราผลตอบแทน สาํหรบัการเนินงานในอนาคต 
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