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สารจากผู้จดัการกองทรสัต์ 

 
 

  ในชว่งปีทีผ่า่นมา บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี ้ อนิเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี ้
ไดมุ้่งมัน่ ทุ่มเท ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถและด าเนินธุรกจิตามหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย อกีทัง้มุ่งเน้นใหก้องทรสัตม์คีวามเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
เพื่อสรา้งผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์  ซึง่ ณ ปัจจุบนั กองทรสัต ์ SHREIT ไดเ้ขา้ลงทุนใน
สนิทรพัยโ์รงแรมระดบัมาตรฐานสากล ภายใตก้ารบรหิารงานโดยเครอืขา่ยโรงแรมชัน้น า และตัง้อยู่ในประเทศทีม่กีาร
เตบิโตทางเศรษฐกจิสงูในภมูภิาคอาเซยีนจ านวน 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 เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
ไดร้บัผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ จากผลประกอบการของโรงแรมทัง้ 3 แห่งนี้ รวมถงึจะมองหาโอกาสในการลงทุนใน
สนิทรพัยเ์พิม่เตมิและขยายการลงทุนทีห่ลากหลาย โดยมุ่งเน้นการลงทุนในภูมภิาคอาเซยีน เพื่อสรา้งการเตบิโต
ใหก้บักองทรสัตอ์ย่างต่อเนื่อง และกา้วสูก่ารเป็นกองทรสัตช์ัน้น าประเภทธุรกจิโรงแรม โดยถอืประโยชน์สงูสดุของผู้
ถอืหน่วยทรสัตเ์ป็นทีต่ัง้ 

 
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อถอืโอกาสนี้ ขอบพระคุณผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกท่านทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนและความ

ไวว้างใจส าหรบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ SHREIT เสมอมา และขอใหค้ ามัน่ว่า บรษิทัจะบรหิารจดัการกองทรสัต ์
SHREIT ดว้ยความโปร่งใส ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั 
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ส่วนที 1 

สรปุข้อมลูสาํคญัของกองทรสัต์ 

 
1. สาระสาํคญัของกองทรสัต ์

 

1.1  ข้อมลูสาํคญัของกองทรสัต ์

 

ชือกองทรสัต ์(ไทย)  ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิาร

เช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

ชือกองทรสัต ์(องักฤษ)  Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 

ชือย่อ  SHREIT 

ผู้จดัการกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

อายขุองกองทรสัต ์ ไม่กาํหนดอายกุองทรสัต ์

ประเภทกองทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ทนุทีชาํระแล้ว 3,486,205,375 บาท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนหน่วย 352,836,700  หน่วย  
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1.2  สรปุข้อมลูสาํคญัเกียวกบัทรพัยสิ์นหลกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

สรปุรายละเอียดของทรพัยสิ์นโครงการฯ ทีกองทรสัต์ลงทุน 

โรงแรม ประเทศ ทตีงั แบรนด์ ผูบ้รหิารโรงแรม 
ระดบั 

(ดาว) 3 

จาํนวนยูนิต

พกัอาศยั 

ปีทเีรมิ

ดาํเนนิการ 

กรรมสทิธ/ิ 

สทิธกิารเช่า 

ระยะเวลาสทิธิ

การเช่าคงเหลอื 

มลูค่าการลงทุน 

ประเมิน ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ทรพัยสิ์นหลกัทีกองทรสัต์ลงทุนครงัแรก          

Pullman Jakarta Central Park อนิโดนเีซยี Jakarta Pullman Accor 5 317 2555 กรรมสทิธ ิ NA     105.39 ลา้นดอลลาร์สหรฐั 

Capri by Fraser เวยีดนาม HCMC Capri Frasers Hospitality 4 175 2556 สทิธกิารเช่า 25 ปี 23.40 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

IBIS Saigon South เวยีดนาม HCMC IBIS Accor 3 140 1 2555 สทิธกิารเช่า 25 ปี 15.40 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

หมายเหต:ุ (1) ปัจจบุนัเปิดใหบ้รกิารจํานวน 140 หอ้ง และในอนาคตมแีผนจะทําการปรบัปรุงเพมิเตมิในอนาคตอกี 20 หอ้งเวยีดนาม  
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1.3 ข้อมูลสาํคญัเกียวกบัการจดัหารายได้จากอสงัหาริมทรพัยที์ลงทุน 

 

1.3.1 ข้อมลูทวัไปเกียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 

การลงทนุครงัแรกของกองทรสัตใ์นทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นการลงทุนเพอืสรา้งผลตอบแทนทมีนัคงใหก้บัผู้

ถอืหน่วยทรสัต์และเพอืให้ผูถ้ ือหน่วยทรสัต์ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรสัต์และมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

(NAV) ของกองทรสัตท์เีตบิโตอย่างยงัยนื ในขณะเดยีวกนักองทรสัต์จะทาํการรกัษาโครงสรา้งทนุทเีหมาะสมไว ้โดย

กองทรสัต์มีนโยบายทจีะลงทุนแบบกระจายความเสยีงในอสงัหารมิทรพัย์ทีก่อให้เกิดรายได้ซงึตงัอยู่ในภูมิภาค

อาเซียน โดยประเทศทีจะให้ความสําคญัในการลงทุนครงัแรกจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นําโขงและประเทศ

อนิโดนีเซีย ในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรม และ/หรือเกยีวขอ้งกบัธุรกจิประเภทโรงแรม ไม่ว่าทงัหมดหรือ

บางส่วน รวมถึงทรพัย์สินทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์ตามทกีล่าวขา้งต้น ทงันี การลงทุนผ่านบรษิัทผู้ให้เช่า

ทรพัยส์นิจะเป็นการซอื เช่า เช่าช่วง และ/หรอืการรบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงในทรพัย์สนิโครงการฯ 

รวมถงึการแกไ้ขปรบัปรุง การพฒันา และการโอนทรพัยส์นิอนื ภายหลงัการลงทุนของกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะจดัหา

ประโยชน์จากทรพัยส์นิดว้ยการใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ชา่หลกั และดาํเนินการอนืๆ ทจีาํเป็นเพอืประโยชน์

ของกองทรสัต ์เพอืวตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 

1.3.2 กลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ดงันี 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายทจีะแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในแต่ละบรษิทัลงทุนแต่ละบรษิทั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัลงทุนในแต่ละไตรมาส โดยเปรยีบเทยีบกบั

งบประมาณประจาํปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผลประกอบการของ

บรษิทัลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะวเิคราะหเ์พอืหาสาเหตุรวมถงึ

ปรบัปรงุและพฒันาแผนการดาํเนินงานเพอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทคีาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแล้ว กองทรสัต์จะปล่อยเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ

ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกีาํหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ  ปี กองทรสัต์จะไดร้บัคา่เช่าคงทแีละค่าเช่าแปร

ผนัจากผูเ้ช่าหลกั ซงึทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็วา่เป็นอตัราคา่เช่าทเีหมาะสมแลว้ 

 สาํหรบัทรพัยส์นิในการลงทุนครงัแรก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคมุผูเ้ชา่หลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าผา่นการเขา้ทาํสญัญาเช่าหลกั  

 ในกรณีทมีกีารเปลยีนผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ อาจสง่ผลใหม้กีารเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขของสญัญาเชา่ รวมถงึคา่เช่าคงทแีละคา่เช่าแปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯเพอืใหท้รพัยส์นิโครงการฯ ดใูหม่ 

ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่าง

ต่อเนือง 

 ในกรณีทผีูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัต์จะดาํเนินการสรร

หาผู้เช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัิเบืองต้นซงึพจิารณาจากประสบการณ์การทําธุรกิจ

โรงแรม ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชอืถือ และประวตัทิางธุรกิจ เพอืเข้าเจรจาและเสนอ

เงอืนไขและรายละเอยีดในการเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  
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1.3.3  สรปุสญัญาเช่าระหว่างบริษทัผูใ้ห้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั 

 

1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

 

ผูใ้ห้เช่า PT SHR Hotel Indonesia (INDONESIA) ซงึเป็นบรษิทัทกีองทรสัตล์งทนุโดยการถอืหุน้ทงัหมด 

ผูเ้ช่า PT Central Persona Palace ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยูใ่นโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

("อาคารโรงแรม") และ 

(ข) สว่นควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิ

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิดๆ ทเีกยีวกบัหรอื

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทงันี  ทรพัยส์นิตาม (ก) - (ข) ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยส์นิทเีช่า” 

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี(“วนัทีสญัญาฉบบันีมีผลใช้บงัคบั”) 

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญาเช่า

ครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าผูเ้ช่าจะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าจากผูใ้หเ้ชา่ต่อไปอกีคราวละ 

3 ปี โดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่า

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทเีช่า ทงันี วธิกีารคาํนวณค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั

จะเป็นไปตามวธิทีกีาํหนดไวใ้นสญัญา 

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 6,605,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถินของประเทศนัน ทงันี ตาม

อตัราแลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่าเช่า

พืนฐานในการต่ออายุ

สญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านนั จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลา

การเช่าตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

ขอ้ยกเวน้การสินสุดสญัญา นบัจากวนัทกีองทรสัต์ได้ลงทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีด้
ครบถ้วน แต่ผู้ถือหุน้ทเีกยีวขอ้งของผู้ให้เช่าได้รบัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงทีที
ผูใ้หเ้ชา่ควรได้รบัหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็น
การผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัการสนับสนุน

รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธจิากผูข้ายทรพัยส์นิโครงการฯ  (หากม ีแลว้แต่กรณี)   
2. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมไดร้บัเงนิสนับสนุน

การชาํระค่าเช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง (Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์

3. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ไดร้บัเงนิสนับสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

กฎหมาย สญัญาฉบบันใีหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศอนิโดนเีซยี 
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2) โรงแรม Capri by Fraser 

 
ผูใ้ห้เช่า Luxel APT Company Limited ซึงเป็นบริษัททีกองทรัสต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทังหมดผ่าน

บริษทั BBDM Singapore Pte Ltd    

ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด  (Ultimate Shareholder) เป็น
บคุคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยูใ่นโรงแรม Capri by Fraser   (“อาคารของโรงแรม”) 
และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทงัน ี ทรพัยส์นิตาม (ก) – (ข)ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นทีเช่า” 

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัยส์นิทเีชา่จากผูใ้หเ้ชา่ต่อไปอกีคราวละ  ปี โดย
อตัโนมตั ิ(automatic renewal) ภายใตเ้งอืนไขว่าการต่อสญัญาเช่าจะมีผลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลาของ
สญัญาเชา่ทดีนิทโีรงแรมตงัอยู ่และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสดุลงเมอืผูใ้ห้เช่าขาดคุณสมบตัิ
ในการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีชา่  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 1,586,000 ดอลลารส์หรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิทอ้งถนิของประเทศนนั ทงันี ตามอตัรา
แลกเปลยีนทจีะไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายุสญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านนั จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนชว่งระยะเวลาการ
เชา่ตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

ขอ้ยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นบัจากวนัทกีองทรสัตไ์ดล้งทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเชา่คงทไีดค้รบถว้น 
แต่ผูถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเชา่คงททีผีูใ้หเ้ชา่ควรไดร้บั
หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต ์และ/ หรอื 
       บรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนบัสนุนการชําระค่าเช่าคงทจีาก
เงนิในบญัชเีงนิสาํรอง         (Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ี   
       แอลทดี ีวางไวใ้หแ้กท่รสัตขีองกองทรสัต ์
2.  กองทรสัต์ และ /หรอืบรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน

อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและหรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า  

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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3) โรงแรม IBIS Saigon South 
ผูใ้ห้เช่า Viethan Hotel Corporation ซึงเป็นบริษทัทีกองทรสัตล์งทุนโดยการถือหุ้นทงัหมดผ่านบริษัท 

BBVN Singapore Pte Ltd    

ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็น

บคุคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก)  อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยูใ่นโรงแรม IBIS Saigon South (“อาคารของ  

 โรงแรม”)   และ  

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต ์บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวย

ความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนืองกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบั

ทรพัย์สนิดงักล่าว 

ทงันี   ทรพัยส์นิตาม )ก (- )ข (ดงักลา่ว รวมเรยีกวา่ “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นทีเช่า” 

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สินทเีช่าจากผูใ้ห้เช่าต่อไปอีกคราวละ  ปี 

โดยอัตโนมัติ (automatic renewal)  ภายใต้เงือนไขว่าการต่อสัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคับไม่เกิน

ระยะเวลาของสญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่า

ขาดคณุสมบตัใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีชา่  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 791,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถนิของประเทศนัน ทงันี ตามอตัรา

แลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายุสญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายสุญัญาเชา่นนั จะเท่ากบัคา่เฉลยีของค่าเช่าคงทใีนชว่งระยะเวลาการ

เชา่ตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

ขอ้ยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นบัจากวนัทกีองทรสัตไ์ดล้งทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเชา่คงทไีด้

ครบถว้น แต่ผูถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผู้ใหเ้ช่าได้รบัการชาํระเงนิครบถว้นตามจํานวนคา่เช่าคงททีผีูใ้ห้

เชา่ควรไดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็นการผดิ

สญัญาเชา่  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มได้รบัเงนิสนับสนุนการชําระค่า

เช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง  ) Reserve Account) ทบีรษิทัสตราทจีกิ พร๊อพเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอร ์พี

ทอี ีแอลทดี ี วางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

2. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนับสนุน

อนื ๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ชา่ 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 

 

1.4 ข้อมลูสาํคญัเกียวกบัการสนับสนุนรายได้จากการดาํเนินงานสทุธิ (NOI Support)   

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ไดร้บัการสนบัสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI Support)

เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท ี1 มกราคม 2561 โดยกองทรสัต์จะไดร้บัเงนิสนบัสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ

(NOI Support) ดังกล่าวโดยตรงจาก PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึงเป็นบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman 

Jakarta Central Park โดยจะสนบัสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI Support) แกก่องทรสัต ์ในกรณทีรีายได้

จากการดาํเนินงานหลงัหกั FF&E Reserve ตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ตกลงสนับสนุนรายได ้รวมระยะเวลา 12 เดอืน

น้อยกว่า 8.25 ลา้นดอลลารส์หรฐั อย่างไรกด็ ีบรษิทัผูข้ายตกลงชาํระส่วนขาดในแต่ละปีไม่เกนิ 2.50 ลา้นดอลลาร์

สหรฐั โดย PT Agung Podomoro Land Tbk ไดว้างเงนิสดไวใ้นบญัชขีองกองทรสัตเ์ป็นจาํนวนเงนิ 2.5 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัต่อปี และในกรณีทมีกีารเบกิจ่าย บรษิทัผูข้ายจะฝากเงนิสดเพมิเพอืรกัษายอดคงเหลอืในบญัชใีหเ้ท่ากบั 2.5 

ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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1.5 สรปุเหตกุารณ์ทีมีนัยสาํคญัทีกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต ์(Milestone) 

กองทรสัต์มีการทําสญัญากู้ยมืเงนิจํานวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ 1,724.43 ล้านบาท) จากสถาบนั

การเงนิแห่งหนึงในต่างประเทศ เพอืนําเงนิกูย้มืดงักล่าวมาชาํระหนีกูย้มืเดมิในสกุลดอลลาร์สหรฐัของกองทรสัต์ทมีี

ต่อสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแหง่หนึง ซงึกองทรสัตไ์ดท้าํการกูเ้งนิตงัแต่วนัทกีองทรสัตเ์รมิลงทุนในทรพัยส์นิหลกั

ทีลงทุนครงัแรก ทงันี เงินกู้ฉบบัปัจจุบันดงักล่าวกําหนดอตัราดอกเบียของเง ินกู้อา้งอิงอัตราดอกเบียลอยตัว 

(EURIBOR + รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ในปีแรก โดยตลอดอายสุญัญา อตัราดอกเบยีจะไม่เกนิ EURIBOR + รอ้ยละ 4.25 

ต่อปี) และมภีาระในการชาํระคนืเงนิตน้ครงัเดยีวทงัจาํนวนเมอืสนิสุดระยะเวลาเงนิกู ้3 ปี โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกู้

ดงักล่าวในวนัท ี29 มิถุนายน 2561 ซงึเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาเงนิกูท้บีรษิทัย่อยของกองทรสัต์เขา้ทํากบั

สถาบันการเงนิดงักล่าว     หลงัจากนันได้มีการแก้ไขสญัญากู้ยมืเงินดงักล่าว   เพอืขยายวงเงินเพมิจํานวน 

1,500,000 ยโูร ณ วนัท ี17 สงิหาคม 2561 เพอืรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมกีารเบกิใชจ้าํนวน 1,165,000 ยโูร เมอื

วนัท ี20 สงิหาคม 2561  

1.6 สรปุข้อมลูสาํคญัเกียวกบัการกู้ยืมเงิน 

 

ผูใ้ห้กู้ สถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ซงึไม่ใชบุ่คคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทรสัต ี

ผูกู้้ Strategic Hospitality Holdings Limited ซงึเป็นบรษิย่ัอยทกีองทรสัตถ์อืหุน้รอ้ยละ 100 

จาํนวนเงินกู้  

ณ วนัที  ธนัวาคม 2561 

เงนิกูร้ะยะยาว 45.84 ลา้นยโูร  

 

อตัราดอกเบีย อตัราดอกเบยีลอยตวั Euro Interbank Offered Rate 3 เดอืน (3M EURIBOR) โดย 

ในปีท ี1 มอีตัราดอกเบยีเทา่กบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.25 ตอ่ปี 

ในปีท ี2 มอีตัราดอกเบยีเทา่กบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.75 ตอ่ปี 

ในปีท ี3 มอีตัราดอกเบยีเทา่กบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 4.25 ตอ่ปี 

 

อายุสญัญาเงินกู้  3 ปี  นบัจากวนัทเีบกิเงนิกู ้และมเีงอืนไขทสีามารถขยายไดอ้กี 1 ปี 

การชาํระคืนเงินต้น ชาํระคนืเงนิตน้ครงัเดยีวเมอืสนิสดุอายสุญัญาเงนิกู ้

การชาํระดอกเบีย ชาํระรายไตรมาส 

 

1.7 ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

 
กองทรสัตม์กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนตลอดปี 2561 รวม 3 ครงั โดยมรีายละเอยีดดงันี 

รอบผลประกอบการ 
เงินประโยชน์ตอบแทน เงินคืนจากการลดทุน* 

(บาทต่อหน่วย) 
วนัทีจ่ายเงิน 

(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 

* ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์SHREIT 2 รายเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตท์เีขา้ขา่ยไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการ

ลดทนุ รวม 68,345,300 หน่วย ไดแ้ก ่1) PT AGUNG PODOMORO LAND TBK จํานวนหน่วยทรสัตท์ไีมม่สีทิธใินประโยชน์ตอบ

แทนและเงนิสดทจ่ีายจากการลดทุน 63,928,100.00 หน่วย และ 2) LEEBRO HOLDING PTE. LTD. จํานวนหน่วยทรสัต์ทไีม่มี

สทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจี่ายจากการลดทุน 4,417,200.00 หน่วย โดยเงอืนไขการไม่มสีทิธิในประโยชน์ตอบแทน

และเงนิสดทจ่ีายจากการลดทุน เป็นไปตามขอ้มูลทไีด้เปิดเผยไว้ในหนังสอืชชีวนของกองทรสัต์ SHREIT ส่วนท ี2 หวัขอ้ 12. 

“นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จํากดั”และ สญัญากอ่ตงัทรสัตข์อ้ 17.2 “ขอ้จํากดัในการรบัประโยชน์ตอบแทน และการ

จัดการกับประโยชน์ตอบแทน” โดยในการคํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วยตามข้างต้นนัน บริษัทฯ ได้

ดําเนินการโดยเป็นไปตามขอ้มูลทไีดเ้ปิดเผยไวด้งักล่าว กลา่วคอื คํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทนุต่อหน่วยใหแ้ก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์โดยไม่นํา สดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทไีม่มสีิทธิได้รบัเงนิดงักล่าวข้างต้นมาคํานวณรวม อนึง

เงอืนไขการไมม่สีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการลดทนุของกองทรสัต์ดงักล่าว เป็นเงอืนไขตามสญัญาขอ้ตกลง

ทมีกีบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซงึเป็นผูข้ายทรพัยส์นิและบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัผู้ขายทรพัย์สนิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนตามสญัญาผูกพนัใน

การลงทุนในทรพัยส์นิครงัแรกของกองทรสัต ์(Binding Investment Agreement) ระหวา่งบรษิทัผูข้ายทรพัยส์นิและกองทรสัต ์ซงึมี

การกาํหนดจํานวนหน่วยไวอ้ย่างชดัเจนเป็นจํานวน 63,928,100.00 หน่วย สาํหรบั PT AGUNG PODOMORO LAND TBK และ 

4,417,200.00 หน่วย สาํหรบั LEEBRO HOLDING PTE. LTD. ตลอดชว่งเวลาหา้มขายหน่วยดงักล่าวทถูีกกําหนดไว ้

 

1.8 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในรอบปีบญัชีทีผา่นมา 

 

ลาํดบัที ประเภท จาํนวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ  (%) 

1 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์              13,575,944  0.42 

2 คา่ธรรมเนียมทรสัต ี              15,221,762  0.47 

3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                3,201,216  0.10 

4 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี              18,487,264  0.57 

5 คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจําหน่าย              28,833,617  0.88 

6 คา่ใชจ้่ายอนื 122,861,087  3.76 

7 ตน้ทนุทางการเงนิ             143,108,998  4.37 

รวมค่าใช้จ่าย             345,289,888  10.56 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉลีย 3,271,248,439 บาท 
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1.9 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของผู้จดัการกองทรสัตถ์งึการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของกองทรสัต ์

 

เป็นการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ   ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

แบบต่ออายไุด้เพือธรุกิจ     โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี    (“กองทรสัต”์)   สาํหรบัผล

การดาํเนินงานในปี 2561 เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 

ทงันเีนืองจากกองทรสัตไ์ดล้งทนุในสนิทรพัยค์รงัแรก เมอืวนัท ี20 ธนัวาคม 2560 ดงันนัในปี 2560 จงึมผีล

การดาํเนินงานเพยีง 10 วนั สาํหรบังวดตงัแต่วนัท ี20 ธนัวาคม สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2560  จงึไม่สามารถนํามา

เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนินงานในปี 2561 ได ้

 

ฐานะการเงินของกองทรสัต ์

 

สินทรพัย ์

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์มีลูคา่ทรพัยส์นิรวมเท่ากบั 4,946.63 ลา้นบาท ลดลงจากมลูคา่

ทรพัยส์นิรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวน 435.43 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.09 มสีาเหตุหลกัมาจาก การ

ลดลงของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร โดย  

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก 4,512.06 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 

4,377.80 ในปี 2561 ลดลงเป็นจาํนวน 134.25 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 2.98 โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบของ

อตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

เงนิสด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก 313.66 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 12.51 ในปี 2561 ลดลงเป็น

จาํนวน 301.15 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 96.01 โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการ

แปลงคา่งบการเงนิ 

 

หนีสิน 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์มีลูคา่หนีสนิรวมเทา่กบั 1,751.49 ลา้นบาท ลดลงจากมลูคา่หนสีนิ

รวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 114.46 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 6.13 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ

เจา้หนี และคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย และการเพมิขนึของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 เจา้หนี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก 275.68 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 78.80 ในปี 2561 ลดลงเป็น

จาํนวน 196.88 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 71.42  

 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เพมิขนึจาก 1,506.43 ลา้นบาทในปี 2560

เป็น 1,626.74 ในปี 2561 เพมิขนึเป็นจํานวน 120.31 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 7.99 

 

สินทรพัยส์ทุธิ 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต ์มสีนิทรพัยส์ทุธกิ่อนองคป์ระกอบอนืของผูถ้อืหน่วยเท่ากบั 3,489.85 

ลา้นบาท ลดลงจาก 3,518.83 ในปี 2560 เป็นจาํนวน 28.99 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 โดยมสีาเหตุหลกัคอื 

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ลดลงจาก 3,528.37 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 3,489.85 ลา้นบาท ในปี 2561 หรอื

ลดลง 42.16 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 1.19 มสีาเหตุมาจากการลดทุนของกองทรสัต์โดยไม่มกีารเปลยีนแปลง
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จาํนวนหน่วยจดทะเบยีนเพอืเป็นการลดสภาพคล่องสว่นเกนิซงึรวมทงักรณีทกีองทรสัตม์คีา่ใชจ่้ายทไีมใ่ชเ่งนิสด 

และมกีาํไรสะสมเพมิขนึเป็น 3.64 ลา้นบาท  

 

ผลการดาํเนินงาน  

 

รายได้ 

ในปี  2561  กองทรสัตม์รีายไดร้วม 351.52  ลา้นบาท   ประกอบดว้ยคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ของโรงแรมทงั 

3 แหง่ จาํนวน 261.84 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 74.49 ของรายไดร้วม) และรายไดอ้นืเป็นจํานวน 78.87 ลา้นบาท 

(คดิเป็นรอ้ยละ 22.44 ของรายไดร้วม) ทงันีรายไดอ้นื ไดแ้ก่ รายไดเ้งนิชดเชยจากจาํนวนกาํไรสทุธจิากการ

ดาํเนินงานของโรงแรมทไีดร้บัประกนั และเงนิชดเชยตน้ทุนทเีกดิขนึทเีกยีวขอ้งกบัการเตรยีมการเขา้ซอืทรพัยส์นิ

ของกลุ่มกองทรสัต ์เป็นตน้ 

 

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561   คา่ใชจ้า่ยรวมมจีาํนวน 345.29 ลา้นบาท   ประกอบดว้ยตน้ทุนทางการเงนิ 143.11 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 41.45 ของคา่ใชจ้า่ยทงัหมด และคา่ใชจ่้ายอนื 90.91 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.33 ของคา่ใชจ่้าย

ทงัหมด ทงันคีา่ใชจ่้ายอนืสว่นใหญ่เกดิจาก คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัแผนการเพมิทุนและซอืลงทุนเพมิเตมิ  

 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิและการเปลียนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  

กาํไรจากการลงทุนสทุธเิป็นจํานวนเงนิ 6.23 ลา้นบาท และกาํไรสทุธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 135.39 ลา้นบาท เป็นผลใหส้นิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานเพมิขนึ 

141.62 ลา้นบาท 

 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดผลประกอบการสนิสดุวนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตแ์ละบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดสทุธิ

ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวนประมาณ 97.90 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน

ประมาณ 391.25 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงนิสดจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตป์ระมาณ 219.99 ลา้น

บาท การจ่ายลดทุนและการแบ่งปันกาํไรใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ประมาณ 170.61 ลา้นบาท  และ จ่ายดอกเบยีเงนิกูย้มื

และจ่ายคา่ธรรมเนียมการจ่ายคนืเงนิกูย้มืก่อนกาํหนดประมาณ 83.70 ลา้นบาท นอกจากน ีกองทรสัตไ์ดม้กีารชาํระ

คนืเงนิกูเ้ดมิ (Refinance) โดยกองทรสัตม์กีารจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 1,521.17 ลา้นบาททงัจาํนวน จากเงนิกูย้มื

ระยะยาวโดยบรษิทัยอ่ยของกองทรสัตป์ระมาณ ,604.23 ลา้นบาท ทาํให ้ณ สนิงวด กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมเีงนิ

สดและเงนิฝากธนาคารประมาณ 12.51 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 301.15 ลา้นบาท จากเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

ตน้งวดประมาณ 313.66 ลา้นบาท 

 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิและการเปลียนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  

กาํไรจากการลงทุนสทุธเิป็นจาํนวนเงนิ 6.23 ลา้นบาท และกาํไรสทุธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 135.39  ลา้นบาท เป็นผลใหส้นิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานเพมิขนึ 

141.62 ลา้นบาท 
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2.  ความเสียงทีสาํคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ 
 

2.1 ความเสียงทีเกียวกบักองทรสัตห์รือการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

2.1.1 ความสาํเรจ็ของกองทรสัต์ขนึอยูก่บัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูเ้ช่าหลกั และผูบ้รหิารโรงแรม

ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 

2.1.2 รายไดข้องกองทรสัต์ขนึอยู่กบัฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของผูเ้ช่าหลกั และการตดัสนิใจต่อ

อายสุญัญาเชา่เมอืสญัญาเช่าของผูเ้ช่าหลกัสนิสุดลง 

2.1.3 ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจไม่ไดร้บัคา่เช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิอนัเนืองมาจากเหตุสดุวสิยัภายใตส้ญัญาเช่า

ทรพัยส์นิ 

2.1.4 คา่เช่าพนืฐานในการต่ออายสุญัญาเชา่อาจแตกต่างจากประมาณการคา่เช่าพนืฐาน 

2.1.5 ความเสยีงในการทกีองทรสัต์อาจมคี่าใชจ่้ายเพมิเตมิในการเปลยีนผูจ้ัดการกองทรสัต์โดยมไิดเ้กดิจาก

ความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.1.6 ความเสยีงทเีกดิขนึเมอืต้องมกีารปรบัปรุงทรพัยส์นิโครงการฯ และความเพยีงพอของเงนิสาํรองสําหรบั

การปรบัปรงุ 

2.1.7 การพงึพิงผู้บริหารโรงแรม และการใช้เครอืงหมายการค้า หรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรมสําหร ับ

ทรพัยส์นิโครงการฯ 

2.1.8 ความเสยีงทอีาจเกดิขนึอนัเป็นผลจากการทกีองทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

2.1.9 กองทรสัตต์อ้งพงึพาบุคคลภายนอกสาํหรบัการใหบ้รกิารบางประการ 

2.1.10 กองทรสัตไ์ม่มอีาํนาจควบคมุผูบ้รหิารโรงแรมไดโ้ดยตรง 

2.1.11 ความเสยีงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัไดใ้นอนาคต 

2.1.12 กองทรสัต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบรษิทัผู้ขายฯ ในการดําเนินงานของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาหา้มขายหน่วยทรสัต ์ 

2.1.13 กองทรสัต์อาจเขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความเสยีงจากอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา ซงึอาจจะ

จาํกดัผลประโยชน์ทกีองทรสัต์จะไดร้บัจากทรพัยส์นิโครงการฯ และการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถ

คุม้ครองความเสยีงจากอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตราทงัหมด 

2.1.14 การจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัต์ขนึอยูก่บัรปูแบบในการสง่

เงนิ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลง และอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงมาตรฐานการควบคุม การ

เคลอืนยา้ยเงนิทุน หลกัเกณฑเ์กยีวกบัการสง่เงนิ และการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละประเทศที

กองทรสัตล์งทุน 

2.1.15 อตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์อาจไม่เทา่กบัอตัราผลตอบแทนในปีแรกทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

ในทรพัยส์นิโครงการฯ เนืองจากการสนิสดุเงอืนไขการสนับสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI 

Support) 

2.1.16 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ลงทุนหรอืบุคคลอนื ๆ อาจไม่ไดร้บัคา่เสยีหายซงึตนเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ได ้

เนอืงจากผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามรบัผดิแบบมขีอ้จาํกดัในบางกรณ ี

 

2.2 ความเสียงทีเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ  

2.2.1 กองทรัสต์มีความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเทียวในประเทศที

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตต์งัอยู ่

2.2.2 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจตอ้งเผชญิกบัความเสยีงจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทยีว

ทสีงูขนึ 
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2.2.3 ความเสยีหายหรอืความสูญเสยีทีอาจเกิดขนึต่อทรพัย์สนิโครงการฯ อาจไม่ได้รบัความคุ้มครองเต็ม

จาํนวนจากกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.2.4 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจมคีวามชํารุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิผีดิกฎหมายและกฎระเบยีบ หรอื

อาจมคีวามบกพร่องอนื 

2.2.5 ความรบัผดิของบรษิทัโฮลดงิต่างประเทศ และผูใ้หเ้ชา่หลกัทมีอียูก่่อนทกีองทรสัตจ์ะเขา้ไปลงทุน 

2.2.6 การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค่้าเสยีหายโดยบรษิทัผูข้ายฯ นนัอยูภ่ายใต้ขอบเขต จํานวน และ

ระยะเวลาจํากดั 

2.2.7 ทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรัพย์สนิ

โครงการฯ ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

2.2.8 ภยัธรรมชาติและเหตุสุดวสิยัอืนๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์

2.2.9 มลูคา่ของทรพัยส์นิหลกัตามการประเมนิค่าโดยบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิ ไมไ่ดเ้ป็นเครอืงแสดงมูลค่าที

แทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาขายของทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวนันจะ

เป็นไปตามทปีระเมนิไมว่่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

2.2.10 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์ส ินหลักและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทร ัพย์จะมี

ผลกระทบในทางลบต่อบญัชกีาํไรขาดทุน มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบ

แทนของกองทรสัต ์

2.2.11 ความเสยีงจากการขยายหรอืต่ออายสุทิธใินการใชท้ดีนิทเีกยีวขอ้ง 

2.2.12 จาํนวนคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ของทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศ

อนิโดนีเซยี ไม่สามารถกาํหนดเป็นจาํนวนทแีน่นอน โดยขนึอยูก่บัมลูคา่ทดีนิในขณะทดีาํเนินการชาํระ

คา่ธรรมเนียมเพอืขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB  

2.2.13 ความเสยีงจากการลงทนุในทดีนิเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

 

2.3 ความเสียงเกียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์

2.3.1 ความเสยีงโดยทวัไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2.3.2 กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ

ขาดทางเลอืกอนืในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 

2.3.3 กลยทุธ์ของกองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมอาจนํามาซงึความเสยีงที

สงูกวา่เมอืเทยีบกบักองทรสัตป์ระเภทอนืทมีรีปูแบบการลงทุนทหีลากหลายกว่า 

2.3.4 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจถกูเวนคนื 

2.3.5 กองทรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ซงึมลูคา่ของสทิธกิารเชา่อาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที

เหลอือยู ่และจะมผีลใหม้ลูคา่หน่วยทรสัต์ของกองทรสัตล์ดลงตามสว่นไปดว้ย 

2.3.6 การเปลยีนแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง หรอืแนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 

2.3.7 ความเสยีงจากการลงทนุของกองทรสัตโ์ดยการลงทุนในทรพัยส์นิทตีงัอยูใ่นต่างประเทศ 

 

2.4 ความเสียงทีเกียวกบัการลงทนุในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

2.4.1 ราคาซอืขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองอาจลดลงตาํกวา่ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงัน ี

2.4.2 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้
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2.4.3 มูลคา่หน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ตาํกวา่มูลคา่หน่วยทรสัต์ก่อนการ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พมิเตมิ 

2.4.4 การขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมติรทางธุรกจิ อย่างมนีัยสาํคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

2.4.5 เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดล้งทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์นครงัน ี

2.4.6 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์อาจไม่เท่ากบัราคาทจีะซอืขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์

2.4.7 มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธิของกองทรสัต์มไิดเ้ป็นมูลค่าทแีท้จรงิของทรพัยส์นิซงึกองทรสัต์จะไดร้บัหากมีการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทงัหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต ์

2.4.8 ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต์ ในกรณทีมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

 

2.5  ความเสียงของแต่ละประเทศทีเกียวข้อง 

 

 

  



 
ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

17 

 

ส่วนที 2 

การดาํเนินกิจการของกองทรสัต์ 
 

 

1. ข้อมลูทวัไป 
 

ชือกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายไุดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธิการ

เช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

ชือกองทรสัต ์(องักฤษ) Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 

ชือย่อ SHREIT 

ผู้จดัการกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

อายขุองกองทรสัต ์ ไม่กาํหนดอายุกองทรสัต ์

ประเภทกองทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถถ่อนหน่วยทรสัต ์

ทุนทีชาํระแล้ว (บาท) 3,486,205,375  ขอ้มูล ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 
จาํนวน (หน่วย) 352,836,700  
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2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 
 

2.1 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

 ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพอืธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก

ฮอสพทิอลลติ ี   (“กองทรสัต์”)  ไดจ้ดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ.  2550  เมอื

วนัท ี20 ธนัวาคม 2560 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั เป็นทรสัตขีองทรสัต ์และบรษิทั สตรา

ทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (“บรษิทัฯ”) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เมอืวนัท ี27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 กองทรสัต์จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัตแ์ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคใ์น

การ ออกหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรัพย์ (REIT) เพอืเสนอขายต่อ

ประชาชนและ มวีตัถุประสงคใ์นการนําหน่วยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

 เมอืกองทรสัต์นําเงนิทไีดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์กองทรสัต ์

โดย บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดนํ้าทรพัยส์นิหลกัดงักลา่วไปจดัหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าซงึจะไดร้บั

ค่าเช่าตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีมีอํานาจหน้าทีประกาศกําหนด ในการจดัหาผลประโยชน์

ดงักลา่ว  

 รายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บัจากการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ ไดแ้ก่ ค่าเช่า การ

ดาํเนินงาน ทเีกยีวเนืองกบัการลงทุนของกองทรสัต์ ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและ

กํากบัดแูลโดยทรสัต ีเพอืใหก้ารดาํเนินงานของ บรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เงอืนไขแห่งสญัญาก่อตงัทรสัต์และหลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทงัประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้องของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไว ้ทงันี กองทรสัต์จะไม่ดาํเนินการในลกัษณะ

ใดทีเป็นการใช้กองทรสัต์เข้าดําเนินธุรกจิหรอืประกอบธุรกิจเอง อกีทงั กองทรสัต์จะไม่นําอสงัหารมิทรพัย์ของ

กองทรสัต์ออกใหเ้ช่าแก่บุคคลทมีเีหตุอนัควรสงสยัว่า จะนําอสงัหารมิทรพัยน์นัไปใชป้ระกอบธุรกจิทขีดัต่อศลีธรรม

หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

2.2   การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

 กองทรสัต์มกีารทําสญัญากู้ยมืเงนิจํานวน 44,670,000 ยโูร (ประมาณ 1,724.43 ลา้นบาท) จากสถาบนั

การเงนิแห่งหนึงในต่างประเทศ เพอืนําเงนิกูย้มืดงักล่าวมาชําระหนกีูย้มืเดมิในสกุลดอลลารส์หรฐัของกองทรสัต์ทมีี

ต่อสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแหง่หนึง ซงึกองทรสัตไ์ดท้าํการกูเ้งนิตงัแต่วนัทกีองทรสัตเ์รมิลงทุนในทรพัยส์นิหลกั

ทีลงทุนครงัแรก ทงันี เงินกู้ฉบบัปัจจุบันดงักล่าวกําหนดอตัราดอกเบียของเง ินกู้อา้งอิงอัตราดอกเบียลอยตัว 

(EURIBOR + รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ในปีแรก โดยตลอดอายสุญัญา อตัราดอกเบยีจะไม่เกนิ EURIBOR + รอ้ยละ 4.25 

ต่อปี) และมภีาระในการชําระคนืเงนิตน้ครงัเดยีวทงัจํานวนเมอืสนิสุดระยะเวลาเงนิกู ้3 ปี โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกู้

ดงักล่าวในวนัท ี29 มถุินายน พ.ศ. 2561 ซงึเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาเงนิกูท้บีรษิทัยอ่ยของกองทรสัต์เขา้ทาํ

กับสถาบันการเง ินดงักล่าว หลังจากนันได้มีการแก้ไขสญัญากู้ย ืมเงินดงักล่าว เพือขยายวงเงินเพิมจํานวน 

1,500,000 ยโูร ณ วนัท ี17 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เพอืรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมกีารเบกิใชจ้าํนวน 1,165,000 ยโูร 

ในวนัท ี20 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
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2.3  โครงสรา้งของการบริหารจดัการกองทรสัต์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 
Remark: *Strategic Hospitality Services Co., Ltd. และ PT Central Persona Palace ซงึเป็นผูเ้ช่าหลกัมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimated Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด Strategic Property 

Investors Co., Ltd. ซงึเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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2.4    ข้อมลูทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

 

2.4.1  รายละเอียดทีสาํคญัเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯทีกองทรสัต์เข้าลงทนุครงัแรก ณ สินเดือนธนัวาคม 2561 

 

สรปุรายละเอียดของทรพัยสิ์นทรพัยสิ์นโครงการฯ 

โรงแรม ประเทศ ทีตงั แบรนด ์ ผูบ้ริหารโรงแรม 
ระดบั 

(ดาว) 

จาํนวน

ห้องพกั 

ปีทีเริม

ดาํเนินกา

ร 

กรรมสิทธิ/ 

สิทธิการเช่า 

ระยะเวลาสิทธิ

การเช่า

คงเหลือ 

มลูค่าการประเมิน 

ณ  ธนัวาคม  

Pullman Jakarta Central Park อนิโดนเีซยี Jakarta Pullman Accor 5 317 2555 กรรมสทิธ ิ NA 105.39 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

Capri by Fraser เวยีดนาม HCMC Capri Frasers Hospitality 4 175 2556 สทิธกิารเช่า ประมาณ 25 ปี 23.40 ล้านดอลลารส์หรฐั 

IBIS Saigon South เวยีดนาม HCMC IBIS Accor 3 140(1) 2555 สทิธกิารเช่า ประมาณ 25 ปี 15.40 ล้านดอลลารส์หรฐั 

         รวม 144.19 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

หมายเหต:ุ (1) ปัจจุบนัเปิดให้บรกิารจํานวน 140 หอ้ง และในอนาคตมแีผนจะทําการปรบัปรุงเพมิเตมิในอนาคตอกี 20 หอ้งเวยีดนาม  
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2.4.2  รายละเอียดการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์น 

 

ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย :  โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

บรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เข้าถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 ของบรษิัท SHR 

Indonesia Pte Ltd (BVI)   โดยบรษิทั SHR Indonesia Pte Ltd (BVI) ดงักล่าวเขา้ลงทุนโดยการถือหุน้สดัส่วน

รอ้ยละ 100 ในบรษิทั PT SHR Hotel Indonesia ซงึไดจ้ดทะเบยีนจดัตงัขนึเพอืเขา้ซอืกรรมสทิธปิระเภท Strata 

Title ซงึเป็นกรรมสทิธทิมีกีําหนดอายุ โดยกรรมสทิธดิงักล่าวจะครบกําหนดระยะเวลาในวนัท ี17 มีนาคม พ.ศ. 

2569 ซงึไดร้บัการขยายระยะเวลาออกไปแลว้ถงึวนัท ี9 มถิุนายน 2580 ทงันี สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยี

จะมกีําหนดอายเุรมิแรก (initial term) 30 ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่

เกิน 20 ปี และเมือครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ ซงึเป็นผู้ถือใบอนุญาต

ดงักล่าว จะมีสทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ไดอ้กีซงึคาดว่าระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบั

กาํหนดอายเุรมิแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเช่นกนั โดย

กองทรสัตไ์ดซ้อืทดีนิ อาคาร และสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้งกบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จากบรษิทั 

PT Agung Podomoro Land Tbk ในมูลค่ารวม 94.73 ล้านดอลลาร์สหรฐั แบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นใน

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia และการใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แกบ่รษิทั PT SHR Hotel Indonesia 

ตามทีบริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึงเป็นผู้ขายทรัพย์สิน โรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park ใหแ้ก่กองทรสัต์ ตกลงใหก้ารสนับสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธแิก่กองทรสัต ์ในกรณีทรีายได้

จากการดาํเนนิงานสทุธติามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาซอืขายทรพัยส์นิรวมระยะเวลา 12 เดอืนมจีํานวนน้อยกวา่ 8.25 

ลา้นดอลลารส์หรฐั เป็นระยะเวลา  ปี เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561  โดยบรษิทั PT Agung Podomoro 

Land Tbk. ตกลงชาํระสว่นขาดในแต่ละปีไม่เกนิ 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดย PT Agung Podomoro Land Tbk ได้

วางเงนิสดไวใ้นบญัชขีองกองทรสัต์เป็นจาํนวนเงนิ 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปี และในกรณีทมีกีารเบกิจ่าย บรษิทั

ผูข้ายจะฝากเงนิสดเพมิเพอืรกัษายอดคงเหลือในบญัชใีหเ้ท่ากบั 2.5 ลา้นดอลลาร์สหรฐัในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ดงักลา่ว 

ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

สําหรบัโรงแรม Capri by Fraser นัน บรษิัท Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เข้าลงทุน

โดยการซือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของบรษิัท BBDM Singapore Pte Ltd. จาก Mr. Lee Young Jin ซึงบรษิัท

ดงักลา่วถอืหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100  ของบรษิทั Luxel APT Company Limited ซงึเป็นผูม้สีทิธกิารเชา่ชว่งทดีนิ (ซงึ

มรีะยะเวลาสทิธกิารเช่าชว่งคงเหลอือกีประมาณ 25 ปี) และมกีรรมสทิธใินอาคารและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้งกบั

โรงแรม Capri by Fraser ในมลูคา่รวม 21 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั BBDM Singapore Pte 

Ltd. และบรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) ไดด้าํเนินการจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั SHR Finco 

Pte. Ltd (BVI) เพอืใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั Luxel APT Company Limited  

สาํหรบัโรงแรม IBIS Saigon South นนั บรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เขา้ลงทุน

โดยการซอืหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของบรษิทั BBVN Pte Ltd จากบรษิทั B.B. Dai Minh Corporation และบุคคล

ทีเกียวข้อง โดยบริษัท BBVN Pte Ltd ดังกล่าวจะถือหุ้นส ัดส่วนร้อยละ 99.98 ของบริษัท Viethan Hotel 

Corporation (โดยทรสัตสีามารถพจิารณาใหม้ีการโอนหุ้นทเีหลอือกีรอ้ยละ 0.02 ซงึถอืโดยบุคคลธรรมดาใหแ้ก่
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บุคคลททีรสัตีกําหนดต่อไป ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

ขอ้จํากดัในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์) ซงึเป็นผูม้สีทิธกิารเช่าช่วงทดีนิ (ซงึมรีะยะเวลา

สทิธกิารเช่าช่วงคงเหลอือกีประมาณ 25 ปี) และมกีรรมสทิธใินอาคารและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้งกบัโรงแรม 

IBIS Saigon South ในมูลค่ารวม 15 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยการเข้าถือในบริษัท BBVN Pte Ltd และบริษัท 

Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) ไดด้ําเนินการจดทะเบียนจดัตงับรษิัท SHR IBIS Pte. Ltd (BVI) 

เพอืใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แกบ่รษิทั Viethan Hotel Corporation  

 

2.4.3  รายละเอียดทรพัยสิ์นทีกองทรสัตล์งทนุ 

 

1) ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย:    โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

 

     จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

 โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นโรงแรมมาตรฐานสากลระดบัหา้ดาวแห่งแรกและแหง่เดยีวใน

จาการต์า ตะวนัตก โดยตวัโรงแรมตงัอยู ่ในใจกลางของจาการต์าตะวนัตก ใกลก้บัศนูยก์ลางทางธุรกจิ โรงแรมอยู่

ใน Podomoro City ซงึเป็นโครงการมกิซย์สู (Mixed-use) ทมีพีนืทขีนาดใหญ่ประมาณ 22 เฮคเตอร ์ประกอบดว้ย

อาคารทีอยู่อาศยัจํานวน 11 อาคาร ห้างสรรพสนิคา้และพนืททีางพาณิชย์ 3 โครงการ เช่น ห้างสรรพสนิค้า 

Central Park Jakarta โครงการ Neo Soho ซงึมหี้างสรรพสนิคา้ Central เป็นหนึงในผูเ้ช่าหลกั เป็นต้น อาคาร

สาํนกังานจํานวน 2 อาคาร และโรงแรม 5 ดาว  

โรงแรมได้รบัความนิยมจาก นักท่องเทียวเชิงธุรกิจ และนักท่องเทียวชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก 

เนืองจากตงัอยูใ่นโครงการมกิซ์ยสู (Mixed-use) ซงึแวดลอ้มโดยรา้นคา้ และสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทคีรบ

ครนั นอกจากน ีโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ยงัตงัอยูใ่นทําเลยทุธศาสตร ์ซงึสามารถเพมิความสะดวก

ในการเดนิทางใหแ้ก่ผูม้าเขา้พกั โดยมรีะยะทางหา่งจากสนามบนินานาชาตซิูการโ์น-ฮตัตาประมาณ 25 นาท ีหา่ง

จากศูนย์กลางทางธุรกจิ (CBD) ประมาณ 30 นาท ีและอยู่ใกล้กบัมหาวทิยาลยัสําคญัหลายแห่ง และย่านทีพกั

อาศยัต่างๆ 

โรงแรมไดร้บัประโยชน์จาก หอ้งประชุมจดัเลยีงและสมัมนา และงานแต่งงานของทอ้งถนิ เนืองมาจากหอ้ง

บอลรมูทใีหญ่เป็นอนัดบัสองในกรงุจาการต์า โดยทางโรงแรมมพีนืทรีบัรองรวมมากกว่า 5,698 ตารางเมตร และ

สามารถรองรบัลูกคา้ไดถ้งึ 8,000 คน ทําใหท้างโรงแรมมรีายได้จากจดัเลยีงงานแต่งงาน การจดัประชุมสมัมนา 

และ การจดันิทรรศการต่างๆ อกีดว้ย ทงัยงัมีพนืทจีอดรถในโครงการทีสามารถรองรบัไดก้ว่า 6,000 คนั ซงึ

เพยีงพอสาํหรบัลกูคา้ทมีาใชบ้รกิารโรงแรมและศนูยก์ารคา้ 

นอกจากนี โรงแรม Pullman Jakarta Central Park อาจได้รบัประโยชน์จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าของ

จาการต์า หรอื Jakarta Mass Rapid Transit ("MRT") ในอนาคต ซงึโครงการ MRT ทไีดเ้รมิดาํเนินการก่อสรา้ง

แลว้โดยทางรฐับาล และคาดว่า โครงการ MRT สายเหนือ-ใต ้จะเปิดใหบ้รกิารในเดอืนมนีาคม 2562  และในสว่น

ของโครงการ MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตกจะสามารถเปิดใหบ้รกิารในปี 2568   โดยโรงแรมจะตงัอยู่ห่างจาก

สถานี MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตก ประมาณ 500 เมตร ซงึช่วยเพมิความสะดวกในการเดนิทางไปยงัสถานททีี

น่าสนใจต่างๆ ในกรงุจาการต์า 
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ปัจจุบนั ไม่มโีรงแรมอนืๆ ทอียูใ่นจาการต์าตะวนัตกทเีป็นโรงแรม 5 ดาว อยา่งไรกด็ ี โรงแรมอนืๆ ทอียู่ใน

จาการต์า และเป็นโรงแรมหา้ดาวทเีป็นโรงแรมระดบันานาชาตแิละเป็นโรงแรมทสีามารถเทยีบเคยีงไดก้บัโรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park ไดแ้ก่ โรงแรม JW Marriot Jakarta โรงแรม InterContinental Jakarta โรงแรม 

Indonesia Kempinski Jakarta และ โรงแรม Grand Hyatt Jakarta เป็นตน้ 

ข้อมลูทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ประเภทการลงทนุในทีดิน 

กรรมสิทธิ (ประเภท HGB Title ซึงสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนันมีกําหนด

ระยะเวลา กลา่วคอื จะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัท ี9 มถิุนายน พ.ศ. 2580 ทงันี   ภายหลงั

จากครบกําหนดระยะเวลาทขียายออกไปแล้ว ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่าจะสามารถขอต่อ

อายุกรรมสิทธิในรอบถัดไปได้อีก 30 ปี และขยายระยะเวลาในรอบถัดไปได้อีก 20 ปี 

อยา่งไรกด็ ีระยะเวลาดงักล่าวมไิด้ถูกระบุชดัเจนไวใ้นกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี และ

ยงัไมเ่คยมตีวัอยา่งการต่ออายแุละการขยายระยะเวลาดงักล่าวมากอ่น) 

ประเภทการลงทนุในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

- กรรมสทิธใินอาคารประเภท Strata Title Certificate หรือเรียกว่า HMSRS ซงึสทิธิของ 

HMSRS ของทรัพย์สินนีจะต้องอยู่บนทดีินทมีี HGB Title (ซึงสิทธิ HGB ตามกฎหมาย

อินโดนีเซียนันมีกําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสําหรับ HMSRS จะสอดคล้องกับ

ระยะเวลาของ HGB Title 

- กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัย ์

เจา้ของทีดิน (หลงัจากกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุในทรพัยสิ์น) 

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

เจา้ของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์

(หลงัจากกองทรสัตเ์ข้าลงทุนใน

ทรพัยสิ์น)  

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

ผูบ้ริหารโรงแรม Accor 

ทีตงั 
โครงการ Podomoro City, Jalan Let. Jend. S. Parman กรุงจาการ์ตาตะวนัตก ประเทศ

อนิโดนเีซยี 

การเข้าออกทรพัยสิ์น 

ถนนด้านหน้าโรงแรมเป็นถนนภายในโครงการ Podomoro City ซงึถือครองโดยบริษัทใน

เครอืของบรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk และมกีารใชร้่วมกนัระหว่างทรพัย์สนิอืน

ซึงตังอยู่ในโครงการเดียวกนักบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิไดเ้ขา้ทําสญัญากบัเจ้าของทดีนิทใีชเ้ป็นทางเขา้นนัเพอืใหแ้น่ใจว่าจะ

สามารถใชท้ดีนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ของโรงแรมนนัได ้

โดยถนนสายหลกัทเีชอืมกบัทางเขา้ออกของโครงการ Podomoro City คอื Jalan Let. Jend. 

S. Parman  

รายละเอียดของทีดิน HMSRS หรอื หนงัสอืแสดงกรรมสทิธ ิ(Strata title certificates) จาํนวน 25 ฉบบั  

พืนทีดิน 25,144.26 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร ประกอบไปดว้ยอาคารสูง 102.8 เมตร ม ี12 ชนั ชนัใตด้นิ 2 ชนั และดาดฟ้า  

ปีทีเริมดาํเนินการ พ.ศ. 2555 (ทงันีกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554) 

ภาระผกูพนับนทีดิน  ใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรบัเงนิกูท้มีอียูใ่นปัจจุบนัของกองทรสัต ์

รายละเอียดทวัไปของโครงการ 
โรงแรมห้าดาวระดบัสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในกรุงจาการ์ตาตะวนัตก ด้วยจํานวน

หอ้งพกัรวม 317 หอ้ง  

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั 
Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศิลปะแบบคอนเทมโพรารี ระบบเชือมต่อไอพอด 

เฟอรน์ิเจอรท์สีวยงาม เครอืงชงกาแฟเอสเปรสโซ่ โทรทศัน์จอแอลซดี ีและตูน้ริภยัในหอ้ง 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

24 

รายละเอียด  

บริการและสิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ 

Executive lounge, Business center, Connectivity lounge สระว่ายนํา สวนในสไตล์เซน 

ฟิตเนสแอนด์สปา เลานจ์ ร้านอาหารและบาร์ 2 ร้าน ได้แก่ Collage All Day Dining และ 

Bunk Lobby Lounge และหอ้งจดัเลยีงประชมุสมัมนา  

ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานสํารอง ระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ระบบสปรงิเกอร์อตัโนมตัิ ระบบ

ตรวจจบัและสญัญาณเพลงิไหม ้ลฟิท ์

ราคาประเมินทรพัยสิ์น 

ราคาประเมนิเท่ากบั 1,511,181 ลา้นรูเปียอนิโดนีเซยี (หรอืประมาณ 105.39 ลา้นดอลลาร์

สหรฐั) โดยประเมิน ณ วนัท ี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 ์จํากดั) 

หมายเหต ุ:   1.  ใชอ้ตัราแลกเปลยีน ณ วนัท ี  พฤศจกิายน 2561 

  อตัราแลกเปลยีน 14,339 รเูปียอนิโดนิเซยี ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรฐั 

 

แผนทีทีตงัโครงการ 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

   

แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถงึสถานทีสาํคญัโดยรอบ 
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รายละเอียดของห้องพกั 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นสว่นโรงแรมจาํนวน 12 ชนั มชีนัใตด้นิ 2 ชนั และดาดฟ้า โดย 

มจีาํนวนหอ้งพกัทงัสนิ 317 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 
รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง พืนทีเฉลียต่อห้อง(ตารางเมต) 

Deluxe Rooms 195 32 

Executive Deluxe Rooms 67 32 

Executive Suites 54 68 

Central Park Suites 1 135 

รวม 317 12,191 

 

กลุ่มลกูค้า 

สาํหรบัช่วงระยะเวลา 12 เดอืน สนิสุด ณ เดอืนธนัวาคม 2561 กลุ่มลูกคา้ของโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park สามารถจาํแนกไดด้งันี  

ถินฐานของลูกค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1.  อนิโดนีเซยี 38.50% 

2.  เอเชยี (ไมร่วมอนิโดนีเซยี) 35.36% 

3.  ยุโรป 6.86% 

4. ตะวนัออกกลาง 3.29% 

5. กลุม่ประเทศโอเชยีเนีย (เชน่ ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด)์ 2.97% 

6.  อเมรกิา 1.57% 

7.   อนื ๆ 11.46% 

 

รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โร งแรม Pullman Jakarta Central Park บริหารโดยบริษัท  PT AAPC Indonesia ซึง เ ป็นบริษัทที

ดาํเนินการบรหิารจดัการโรงแรมในกลุ่ม Accor ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมอีายุสญัญา 15 ปี ตงัแต่ปี 2554 

ถงึปี 2569 โดยคูส่ญัญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไปไดอ้กี 2 ครงั ครงัละ 5 ปี 

 

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในกรณีของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นนั ทดีนิซงึเป็นทตีงัของทรพัยส์นิ อยูภ่ายใตแ้ผนเชงิ

พืนที Rencana Tata Ruang Wilayah Jarkarta กล่าวคือ เป็นผังเมือง (Town Planning) ประเภท “พาณิชย 

กรรมและสว่นสนับสนุนพาณชิยกรรม” โดยสามารถก่อสรา้งอาคารประเภทโรงแรมไดโ้ดยมขีอ้จํากดัความสงูของ

การก่อสรา้งอาคารไม่เกนิ 24 ชนั และในการก่อสรา้งสงิปลูกสรา้งใหม่หรอืเพมิเตมิจะตอ้งดาํเนินการตามเงอืนไขที

กฎหมายกําหนดไวใ้นบรเิวณดงักล่าว อย่างไรกด็ ีเนืองจากปัจจุบนัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ได้

ก่อสร้างแล้วเสรจ็และเปิดดําเนินการ ซงึไดร้ับใบอนุญาตทีเกยีวข้องกบัการก่อสรา้งแล้ว จึงไม่มีประเดน็เรอืง

ขอ้จาํกดัในการก่อสรา้ง 
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ในส่วนของทางเข้าออกและทีจอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน ในการลงทุนของ

กองทรสัตน์นั ทางเขา้ออกและทจีอดรถจะไม่เป็นสว่นหนงึของทรพัยส์นิ ทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเนืองจากโรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park ตงัอยูแ่ละเป็นสว่นหนงึในโครงการ Central Park Podomoro City ซงึทางเขา้ออก

และทีจอดรถดงักล่าวมีการถือครองโดยบริษัท PT Central Prima Kelola ซึงเป็นบริษัทในกลุ่มของ Agung 

Podomoro Land Tbk. ทไีดร้บัมอบหมายใหบ้รหิารโครงการ Central Park Podomoro City และมกีารใช้ร่วมกนั

ระหว่างทรพัยส์นิอนืซงึตงัอยู่ในโครงการ Central Park Podomoro City โดยมกีารทําสญัญาใหบ้รกิารพนืท ีซงึ

สญัญาใหบ้รกิารพนืทดีงักล่าวนันไม่มกีําหนดระยะเวลาจนกว่าคู่สญัญาจะตกลงเลกิสญัญากนัและมีข้อกําหนด

เกยีวกบัการจ่ายคา่บรกิารสาํหรบัสทิธใินการใชท้างดงักล่าวโดยในปัจจบุนัคา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารอนืรวมถงึการ

ใชท้างเขา้ออกนัน อยูใ่นอตัรา 5,000  รเูปียอนิโดนีเซยี/ตารางเมตร ต่อเดอืน (รวมภาษมีูลค่าเพมิ) ซงึจะคาํนวณ

โดยอา้งองิพนืทขีองโรงแรม Pullman Jakarta Central Park (หมายเหตุ ประเทศอนิโดนีเซยีไม่มทีรพัยสทิธ ิเช่น 

ภาระจาํยอมดงัเชน่ประเทศไทย) โดยบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ (บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia) ไดท้ําสญัญากบั

คู่สญัญาทีเกียวข้องซึงมีสทิธิในทางเข้าออกและทีจอดรถดงักล่าวนันโดยตรงเพอืให้แน่ใจว่า บริษัทผู้ให้เช่า

ทรพัยส์นิ และลูกคา้ของโรงแรมจะสามารถใช้ทีดนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรมไดโ้ดยไม่

ตดิขดั  

นอกจากน ีในปัจจุบนั โครงการ Central Park Podomoro City มทีจีอดรถทงัหมดประมาณ 6,000 คนัซงึ

สามารถรองรบัการใหบ้รกิารของลูกคา้ศูนย์การคา้และโรงแรมได ้ถงึแมว้่ากองทรสัต์จะไม่ไดล้งทุนในส่วนของที

จอดรถสาํหรบัลูกคา้ของโรงแรมกต็าม เนืองจากปัจจุบนัพนืทจีอดรถเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั PT Central Prima 

Kelola โดยลูกคา้หรอืผูเ้ขา้พกัของโรงแรมสามารถใชพ้นืทจีอดรถของโครงการ Central Park Podomoro City ได้

ภายใต้สญัญาใหบ้รกิารพนืทดีงักล่าวขา้งตน้  โดยสญัญาใหบ้รกิารพนืทรีะบุชดัเจนว่าแขกของโรงแรม Pullman 

Jakarta Central Park สามารถใชพ้นืทจีอดรถได ้และบรษิทั PT Central Prima Kelola จะจดัการและดแูลคุณภาพ

ของพนืทแีละการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ของโรงแรม ทงันี ทางโรงแรมไดร้บัสทิธใินการใชท้จีอดรถ 20 คนัแรกโดยไม่มี

คา่ใชจ้่าย และหากมกีารใชท้จีอดรถเกนิจาํนวนดงักลา่ว ทางโรมแรมจะรบัผดิชอบคา่ทจีอดรถของผูเ้ขา้พกัในอตัรา 

10,000 รเูปียอนิโดนีเซยี/คนั/วนั โดยผูเ้ขา้ใชบ้รกิารของโรงแรมจะไม่เสยีคา่ใช้จ่ายในการใช้ทจีอดรถดงักล่าวใน

บางกรณี อาทเิช่น ในกรณีทผีูเ้ขา้ใชบ้ริการมตีราประทบัของโรงแรมเพอืยกเวน้การชาํระคา่ใชจ่้ายในการจอดรถ 

เป็นตน้  ซงึทาํใหโ้รงแรมไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าจอดรถจากผูเ้ขา้ใชบ้รกิารของโรงแรมได ้ทงันีขนึอยู่กบันโยบาย

การบรหิารโรงแรม 

ในส่วนของกรรมสทิธใินทรพัย์สนิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน เป็นรูปแบบการถือ

ครองเป็นกรรมสทิธปิระเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซึงสทิธขิอง HMSRS ของโครงการ

ดงักล่าวนีตงัอยู่บนทีดนิทีมี HGB Title (ซึงสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซียนันมีกําหนดระยะเวลา) โดย

ระยะเวลาสาํหรบั HMSRS จะสอดคลอ้งกบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

กล่าวคอื จะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัท ี17 มนีาคม พ.ศ. ซงึไดร้บัการขยายระยะเวลาแลว้ถงึวนัท ี9 มถุินายน 

2580 ทงันี สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีจะมกีาํหนดอายุเรมิแรก (initial term) 30 ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะ

มสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปี และเมอืครบกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

คาดวา่ กองทรสัต ์ซงึเป็นผูถ้อืใบอนุญาตดงักลา่ว จะมสีทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ไดอ้กีซงึคาดวา่ระยะเวลา

สาํหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักําหนดอายุเรมิแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) 

ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเชน่กนั 
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อยา่งไรกด็ ีระยะเวลาดงักล่าวมไิดถู้กระบุชดัเจนไวใ้นกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี และยงัไม่เคยมี

กรณีตัวอย่างการต่ออายุดงักล่าวมาก่อน สําหรบัการขยายและต่ออายุ HGB นัน ในทางปฏิบัติโดยทวัไป 

หน่วยงานทเีกยีวขอ้งจะพจิารณาการอนุมตัิการขยายระยะเวลาหรอืต่ออายุ HGB ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อน

หมดอาย ุอยา่งไรกด็ ีทปีรกึษากฏหมายทอ้งถนิเคยพบกรณตีวัอยา่งในอดตีทไีดร้บัการพจิารณาอนุญาตการขยาย

ระยะเวลา HGB ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปีก่อนหมดอายุ ทงันี เจา้หน้าทจีะพจิารณาอนุมตัภิายใต้เงอืนไข

ตามทกีฎหมายกาํหนด กล่าวคอื ในการขยายระยะเวลาหรอืต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขอนัไดแ้ก่ 

การใชท้ดีนิเป็นไปอยา่งถูกต้องและเหมาะสมตามวตัถุประสงคท์ไีดร้บัสทิธ ิผูถ้อืครองหนังสอืแสดงสทิธไิดป้ฏบิตัิ

ตามเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้นหนงัสอืแสดงสทิธ ิคณุสมบตัขิองผูถ้อืครองหนงัสอืแสดงสทิธยิงัคงเป็นไปตามกฎหมาย

ในการถอืครองสทิธใิน HGB และการใชท้ดีนิถกูตอ้งตรงตามทผีงัเมอืงกาํหนด 

ทังนี ในการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ผู้ย ืนคําร้องขอขยายหรือต่อใบอนุญาตจะต้องเสีย

คา่ธรรมเนียมตามทรีฐับาลอนิโดนีเซยีกาํหนด ซงึปัจจุบนัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของรฐั ฉบบัท ี13 ปี ค.ศ. 2010 ว่า

ดว้ยการกําหนดประเภทและค่าธรรมเนียมทเีรยีกเกบ็โดยสํานักงานทดีนิ (Government Regulation No. 13 of 

2010 on Types and Tariffs for the Applicable Non- Tax State Income at the National Land Office) โดย

คา่ธรรมเนียมจะคาํนวณตามสตูรดงันี 

คา่ธรรมเนียม (Tariff) = (0.2 % x มลูคา่ทดีนิ1) + 100,000 รเูปียอนิโดนีเซยี 

อยา่งไรกด็ ีสาํหรบัสถานะปัจจุบนัของสทิธ ิHGB ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นนับรษิทั 

PT Agung Podomoro Land Tbk. ในฐานะผูถ้อืครอง HMSRS ทตีงัอยูบ่นสทิธปิระเภท HGB ก่อนทกีองทรสัตจ์ะ

เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโรงแรม Pullman Jakarta Central ไดย้นืคาํขอต่อสาํนักงานทดีนิ และไดร้บัอนุมตัใิหข้ยาย

ระยะเวลา HGB แลว้ในวนัท ี17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อยา่งไรกด็ ีภายหลงัจากทไีดร้บัอนุมตักิารขยายระยะเวลา 

HGB แลว้ จะตอ้งมกีารดาํเนินการชาํระคา่ธรรมเนียมการต่ออาย ุ(Tariff) ต่อหน่วยงานทเีกยีวขอ้งภายในระยะเวลา

ทกีาํหนดจงึจะถอืวา่มกีารขยายระยะเวลาเสรจ็สมบูรณ์ ทงันี หากมกีารดาํเนินการชาํระคา่ธรรมเนียมการต่ออาย ุ

(Tariff) ต่อหน่วยงานทเีกยีวขอ้งแลว้ กาํหนดระยะเวลาของ HGB ทขียายออกไปจะเรมินบัตงัแตว่นัทมีกีารชาํระ

คา่ธรรมเนียมการต่ออาย ุ(Tariff) ต่อหน่วยงานทเีกยีวขอ้งโดยไม่คาํนึงถงึระยะเวลา HGB ทเีหลอือยูก่อ่นการขยาย

ระยะเวลา ซงึปัจจบุนัไดม้กีารชาํระคา่ธรรมเนียมดงักล่าวแลว้โดย HGB ไดร้บัการขยายระยะเวลาไปถงึวนัท ี 9 

มถิุนายน พ.ศ. 2580 

 

2) โรงแรม Capri by Fraser 

 

จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

 โรงแรม Capri by Fraser ตงัอยูบ่นพนืท ี1 ไร่  27.25 ตารางวา (หรอื 1,709 ตารางเมตร) ประกอบดว้ย

หอ้งพกั จาํนวน 175 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพกัแบบโรงแรมและแบบเซอรว์สิอพารท์เมนต์ โรงแรมไดถู้กอออกแบบใน

สไตลโ์มเดริน์ พรอ้มอปุกรณ์อาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั และครวัในหอ้ง เพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ธุรกจิและลูกคา้ทตี้องการพกัผ่อน รวมถงึนักท่องเทยีวทตี้องการบรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสถานททีสีะอาด โดยมี

                                                             
1 “มลูค่าทดีนิ” ถูกกําหนดใหใ้ชร้าคาประเมนิทดีนิซงึไดร้บัการประเมนิโดยกรมทดีนิทกีําหนดใหใ้ชสํ้าหรบัทอ้งทต่ีางๆ (Land Value Zone Map) 

แต่หากทอ้งทใีดไม่มกีารกําหนดมลูค่าดงักล่าว กรมทดีนิจะประเมนิราคาโดยสะท้อนมูลค่าปัจจุบนัของราคาประเมนิทดีนิ หรอืเรยีกว่าเป็นราคา 

Sales Value of Taxable Object (NJOP) 
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ลกูคา้ทงัแบบกลุม่ Long Stay (ทเีขา้พกัระยะยาวตงัแต่ 1 เดอืนขนึไป)  และกลุ่ม Short Stay (ทเีขา้พกัระยะสนัซงึ

น้อยกวา่ 1 เดอืน) ทาํใหโ้รงแรมนีมรีายไดท้มีนัคงจากลูกคา้กลุม่ Long Stay และรายไดต่้อเนืองทสีงูขนึจากลูกคา้

กลุม่ Short Stay 

โรงแรมตงัอยูใ่นจุดศนูยก์ลางในฟู หมงิ หงึ ซงึเป็นยา่นเมอืงใหม่ของ HCMC ทาํใหก้ารเดนิทางไปยงัยา่น

ธุรกจิทอียูใ่กล ้ๆ ท่าเรอืของ HCMC สาํนกังานของบรษิทันานาชาต ิหรอื หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีนนานาชาต ิรวม

ไปถงึ รา้นอาหารทอ้งถนิทหีลากหลายสามารถทาํไดโ้ดยงา่ย 

โรงแรมตังอยู่ใกล้กบัศูนย์ประชุมทีใหญ่ทสีุดในเวียดนาม Saigon Exhibition and Convention Centre 

(SECC) ในระยะ 100 เมตร ซงึ SECC เป็นศูนย์ประชุมระดบัมาตรฐานสากลแห่งเดียวใน HCMC และมีงาน

ประชุมอยา่งสมาํเสมอตลอดเป็นจํานวน 76 งาน สาํหรบัปี 2560 และ 68 งานสาํหรบัปี 2561 ทาํใหโ้รงแรม Capri 

by Fraser และ IBIS Saigon South ทอียู่ใกล้ๆ กนันันเป็นทดีงึดูดของนักธุรกจิและผู้เขา้ร่วมการจดังานแสดง

สนิคา้ และการประชุมอยา่งสมาํเสมอ โดยบรษิทัทบีรหิาร SECC ยงัมแีผนทจีะขยายศนูยป์ระชมุเพอืใหร้องรบังาน

ประชุมไดม้ากขนึต่อไปในอนาคตอกีดว้ย  ทงันี ไม่มโีรงแรมอนื ๆ ทตีงัอยูใ่กล้กบัโรงแรม Capri by Fraser และ

บรหิารโรงแรมโดยผูบ้รหิารโรงแรมมาตรฐานสากล โดยโรงแรมอนื ๆ ทอียูใ่กล้เคยีงเป็นโรงแรมทบีรหิารงานโดย

ผูบ้รหิารโรงแรมทอ้งถนิ 

ข้อมลูทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม Capri by Fraser 

รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

ประเภทการลงทนุในทีดิน สทิธกิารเช่าชว่ง (โดยเป็นการเช่าชว่งจาก Phu My Hung Development Limited Liability 

Company ซงีระยะเวลาการเช่าจะสนิสดุในวนัท1ี9 พฤษภาคม พ.ศ. 2586) 

ประเภทการลงทนุในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

กรรมสิทธ ิอย่างไรกด็ ี เมอืสนิสุดระยะเวลาการเช่าช่วงทดีินและไม่มีการต่ออายุสัญญา 

กรรมสิทธิในอาคารจะกลบัไปเป็นของผู้ให้เช่าช่วง ได้แก่ Phu My Hung Development 

Limited Liability Company  

เจา้ของสิทธิการเช่าช่วง บรษิทั Luxel APT Company Limited 

เจา้ของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์ บรษิทั Luxel APT Company Limited 

ผูบ้ริหารโรงแรม Frasers Hospitality 

ทีตงั เลขท ี2 ถนน C แขวง Tan Phu Ward เขต 7 Lot A, New Urban South City HCMC 

ประเทศเวยีดนาม 

การเข้าออกทรพัยสิ์น โรงแรมเชอืมต่อกบัถนน C ซงึเป็นถนนสาธารณะทมีคีวามกวา้ง 16 เมตร และมคีวามกวา้ง

ของพนืผวิถนน 10 เมตร 

รายละเอียดของทีดิน หนังสอืรบัรองการใชท้ดีนิ หนังสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆทเีกยีวขอ้งกบั

ทดีนิ (สําหรบัทดีนิ) เลขท ีBD866719 ลงวนัท ี15 กมุภาพนัธ ์2554 และแกไ้ขลงวนัท ี07 

ตุลาคม 2554 โดยคณะกรรมการของ HCMC 

หนังสอืรบัรองการใชท้ดีนิ หนังสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆทเีกยีวขอ้งกบั

ทดีนิ (สําหรบัอาคาร) เลขท ีCA209609 ลงวนัท ี11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 และแกไ้ข ลง

วนัท ี11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการของคณะกรรมการของ HCMC โดย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม ของ HCMC  

พืนทีดิน 1,709 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ พร้อมสงิอํานวยความสะดวกเสรมิ รวมถึง ร้านอาหาร หอ้ง

ประชุม สถานออกกาํลงักาย และรา้นสะดวกซอื  
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รายละเอียด  

ปีทีเริมดาํเนินการ 12 มนีาคม พ.ศ. 2556 

ภาระผกูพนับนทีดิน  - ไมม่ ี- 

รายละเอียดทวัไปของโครงการ โรงแรมสดีาวตงัอยูใ่น HCMC พรอ้มหอ้งพกั 175 หอ้ง  

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ห้องครวัทมีีอุปกรณ์ครบครัน โทรทศัน์ LCD เครืองปรบัอากาศ ตู้นิรภัยในห้อง ฝักบัว

อาบนําแบบยนื ไดรเ์ป่าผม เตารดี โตะ๊รองรดี และ wifi ฟร ี

บริการและสิงอาํนวยความสะดวก

อืนๆ 

สถานออกกําลังกาย ซาวน่า และห้องลอคเกอร์ แผนกต้อนรบั ศูนย์ธุรกิจ Wifi เลานจ์ 

พร้อมจุดทํางาน ทจีอดรถ บริการรถรบัส่งสนามบิน บริการซักรีด และมีพืนทเีช่าเพือ

ประกอบธุรกจิรา้นคา้จํานวน 4 ยนูิต 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลฟิท ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์การระบายสงิปฏกิูล และ

การระบายนํา 

ราคาประเมินทรพัยสิ์น ราคาประเมินเท่ากบั 23.40 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเมิน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ.

2561 ประเมนิโดย บรษิทั ซาวลิส ์ (ประเทศไทย) จํากดั (โดยบรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี 

คอนซลัแทนท ์จํากดั) 
 

 

 

แผนทีทีตงัโครงการ   

 

โรงแรม Capri by Fraser 
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แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถงึสถานทีสาํคญัโดยรอบ 

 
 

รายละเอียดของห้องพกั 
โรงแรม Capri by Fraser มจํีานวนหอ้งพกัทงัสนิ 175 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 

รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง พืนทีเฉลียต่อห้อง (ตารางเมตร) 

Studio Deluxe 92 26 

One Bedroom Superior 27 43 

One Bedroom Deluxe 51 53 

Two Bedroom Executive 5 69 

รวม 175 6,601 

 

กลุ่มลกูค้า 

สาํหรบัชว่งระยะเวลา 12 เดอืน สนิสุด ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุม่ลกูคา้ของโรงแรม Capri by 

Fraser สามารถจาํแนกตามถนิฐานของลกูคา้ไดด้งันี 
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ถินฐานของลูกค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. เกาหลใีต ้ 39.10% 

2. เอเชยี (ยกเวน้ประเทศเกาหลใีต้ ญปีุ่น และไตห้วนั) 19.60% 

3. ญปีุ่ น 17.90% 

4. ไต้หวนั 9.90% 

5. อเมรกิา 2.90% 

6. ออสเตรเลยี 2.30% 

7. ยโุรป 1.10% 

8. อนื ๆ 7.20% 

สาํหรบัชว่งระยะเวลา  12 เดอืน สนิสดุ ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุม่ลกูคา้ของโรงแรม Capri by 

Fraser สามารถจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัและระยะเวลาการเขา้พกัไดด้งัน ี

วตัถปุระสงคข์องการเขา้พกั ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. ลกูคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) 98.00% 

2. ลกูคา้กลุ่มนักทอ่งเทยีว (Leisure) 2.00% 

 

ระยะเวลาการเข้าพกั ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. ระยะยาว 57.8% 

2. ระยะสนั 42.2% 

รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม Capri by Fraser บรหิารโดยบรษิทั Frasers Hospitality Pte Ltd ซงึเป็นบรษิทัทดีาํเนินการบรหิาร

จดัการโรงแรมในกลุ่ม Frasers ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมอีายสุญัญา 10 ปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2556 ถงึปี พ.ศ.

2566 ซึงปัจจุบันผู้เช่าหลักของโรงแรม Capri by Fraser ได้แก่ Strategic Hospitality Services Co., Ltd. เป็น

คู่สญัญาในสญัญาบรหิารโรงแรมดงักล่าวตามผลของสญัญาโอนสทิธแิละหน้าท ี(Deed of Novation) ลงวนัท ี22 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซงึทาํขนึระหวา่ง (ก) บรษิทั Luxel APT Company Limited (ข) บรษิทั Strategic Hospitality 

Services Co., Ltd. และ (ค) บรษิทั Frasers Hospitality Pte Ltd 

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในปัจ จุบัน บริเ วณทีทรัพย์สิน ตังอยู่นันอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการพัฒนาตามกฎหมายชือ Law 

No.63/2006/QH11 on Real Estate Business ซงึกําหนดเงอืนไขการดาํเนินการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารของ

ประเทศเวยีดนาม โดยการก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืแกไ้ขอาคารตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานสว่นทอ้งถนิ 

นอกจากน ีทดีนิทเีป็นทตีงัของโรงแรม Capri by Fraser อยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าช่วงทดีนิระหวา่งบรษิทั Phu 

My Hung Development Limited Liability Company (ผู้ ให้ เ ช่ าช่ วงทีดิน ) และบริษัท  Luxel APT Company 

Limited (ผูเ้ช่าช่วงทดีนิ) บนทดีนิทตีงัอยูเ่ลขท ี02 ถนน C บลอ็ก A ไซงอ่นใต ้ต๋านฝ ูวารด์ ดสิทรคิ 7 โดยสญัญา

เช่าสนิสดุวนัท ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 2586 และการต่ออายสุญัญาตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ชา่ชว่ง ทงันี เมอื

สนิสดุระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว หากเป็นการต่ออายสุญัญา จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าช่วง 

หรอืผูเ้ชา่ชว่งอาจดาํเนินการใหไ้ดม้าซงึสทิธกิารเชา่ในทดีนิโดยตรงจากรฐับาล  
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ในสว่นของอาคารสงิปลูกสรา้งนนั บรษิทั Luxel APT Company Limited เป็นเจา้ของกรรมสทิธใินอาคาร

สงิปลกูสรา้ง  

 

3)  โรงแรม IBIS Saigon South 

 

จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

โรงแรม IBIS Saigon South ตงัอยูบ่นพนืท ี234 ตารางวา (หรอื 936 ตารางเมตร) ประกอบดว้ยหอ้งทเีปิด

ดาํเนินการแลว้ 140 หอ้ง โดยโรงแรม IBIS Saigon South เป็นโรงแรมทตีงัอยูต่ดิกบัโรงแรม Capri by Fraser ซงึ

โรงแรม บรหิารงานโดยกลุ่ม Accor โดยโรงแรมแห่งนีตงัอยู่ตรงขา้ม Saigon Exhibition & Convention Center 

(SECC) และอยูห่า่งจากใจกลางเมอืงดว้ยการเดนิทางโดยรถยนตป์ระมาณ 30 นาท ีและเป็นโรงแรมในระดบัสากล

ราคาประหยดั จากโรงแรมโดยการเดนิสามารถไปยงั สาํนกังานของบรษิทันานาชาต ิโรงพยาบาล ศนูยก์ารแพทย ์

และหา้งสรรพสนิคา้  

โรงแรมยงัไดร้บัประโยชน์จากลูกคา้ธุรกจิ เพมิขนึในช่วงของการจดังานแสดงสนิค้า หรอืการประชุมที

สาํคญั รวมถงึ ผูท้มีาท่องเทยีวเพอืความบนัเทงิ การเดนิทางแบบกรุ๊ปทวัรจ์ากจนี ฮ่องกง เกาหล ีและยโุรป รวม

ไปถงึลูกเรอืจากยุโรปดว้ย โดยบรษิทัทบีรหิาร Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) ยงัมแีผนทจีะ

ขยายศนูยป์ระชมุเพอืใหร้องรบังานประชมุไดม้ากขนึต่อไปในอนาคตอกีดว้ย 

ทังนี ไม่มีโรงแรมอนืๆ ทีมีมาตรฐานในระดบัสากล อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ Saigon Exhibition & 

Convention Center (SECC) ซงึตงัอยูใ่นเขต 7 ของเมอืงโฮจมินิห ์โดยโรงแรมอนืๆ ทอียูใ่กลเ้คยีง IBIS Saigon 

South เป็นโรงแรมทบีรหิารงานโดยผูบ้รหิารโรงแรมท้องถนิ นอกจากโรงแรม Capri by Fraser อยา่งไรก็ด ีทงั 2 

โรงแรม มีกลุ่มลูกค้าหลักทีต่างกัน กล่าวคอื โรงแรม Capri by Fraser จะเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) 

ในขณะทโีรงแรม IBIS Saigon South จะเน้นกลุ่มลกูคา้นกัท่องเทยีว (Leisure)  

ข้อมลูทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม IBIS Saigon South 

รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

ประเภทการลงทนุในทีดิน 

สิทธิการเช่าช่วง (โดยเป็นการเช่าช่วงจาก Phu My Hung Development Limited 

Liability Company ซงีระยะเวลาการเช่าช่วงจะสินสุดในวนัท ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2586) 

ประเภทการลงทนุในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

กรรมสทิธ ิอยา่งไรกด็ ีเมอืสนิสดุระยะเวลาการเช่าช่วงทดีนิ และไม่มกีารต่ออายุสญัญา 

กรรมสทิธใินอาคารจะกลบัไปเป็นของผูใ้หเ้ชา่ช่วง ไดแ้ก ่Phu My Hung Development 

Limited Liability Company 

เจา้ของสิทธิการเช่าช่วง Viethan Hotel Corporation 

เจา้ของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์ Viethan Hotel Corporation  

ผูบ้ริหารโรงแรม Accor 

ทีตงั 
เลขที 77 ถนน Hong Van Thai, Tan Phu Ward เขต 7, Lot A New Urban South 

City, HCMC ประเทศเวยีดนาม 

การเข้าออกทรพัยสิ์น 
โรงแรมเชอืมต่อกบัถนน Hong Van Thai ซงึเป็นถนนสาธารณะทมีีความกว้าง 20 

เมตร และมคีวามกวา้งของพนืผวิถนน 12 เมตร 
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รายละเอียด  

รายละเอียดของทีดิน - หนังสือรับรองการใช้ทีดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิในบ้าน และทรัพย์สินอืนๆที

เกยีวขอ้งกบัทดีิน (สําหรบัอาคาร) เลขท ีCA209336 ลงวนัท ี17 มถิุนายน 2558 โดย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม HCMC หนงัสอืรบัรองการใชท้ดีนิ  

- หนงัสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆทเีกยีวขอ้งกบัทดีนิ (สาํหรบัอาคาร) 

เลขท ีBD866719 ลงวนัท ี15 กมุภาพนัธ ์2554 และสญัญาฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิ ลงวนัท ี

7 พฤศจกิายน 2554 โดยคณะกรรมการของ Ho Chi Minh City People’s Committee 

พืนทีดิน 936 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร 
ประกอบไปด้วยอาคารหลัก 1 อาคาร พร้อมสงิอํานวยความสะดวกเสริม รวมถึง 

รา้นอาหาร หอ้งประชมุ และพนืทสีว่นกลาง 

ปีทีเริมดาํเนินการ 21 มถิุนายน พ.ศ. 2555 

ภาระผกูพนับนทีดิน  -ไม่ม-ี 

รายละเอียดทวัไปของโครงการ โรงแรมสามดาวตงัอยูใ่น HCMC พรอ้มหอ้งพกั 140 หอ้ง 1 

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ระบบปรบัอากาศ กลอ่งนริภยั ระบบโทรศพัท ์Wifi เครอืงชงชา และกาแฟ 

บริการและสิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ 
ทจีอดรถ สงิอํานวยความสะดวกสําหรบัผูพ้กิาร สงิอํานวยความสะดวกทางกฬีา ศูนย์

ธุรกจิ ซาวน่า จากซุซ ีและมพีนืทเีชา่เพอืประกอบธุรกจิรา้นอาหารจํานวน 1 ยูนติ 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบระบายสงิ

ปฏกิลู และระบบระบายนํา  

ราคาประเมินทรพัยสิ์น ราคาประเมินเท่ากบั 15.40 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเมิน ณ วนัท ี31 ธันวาคม 

2561 ประเมนิโดย บรษิทั ซาวลิส์ (ประเทศไทย) จํากดั (โดยบรษิัท เน็กซสั พรอพ

เพอต ีคอนซลัแทนท ์จํากดั) 

หมายเหตุ: 1. ทงัน ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์แีผนการปรบัปรงุหอ้งพกัเพอืใหบ้รกิารเพมิเตมิอกีจาํนวน 20 หอ้ง ทงัน ีขนึอยู่กบัภาวะตลาด การศกึษา

ลกัษณะของหอ้งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 

แผนทีทีตงัโครงการ   

โรงแรม IBIS Saigon South 
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แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถงึสถานทีสาํคญัโดยรอบ 

 

 

รายละเอียดของห้องพกั 

โรงแรม IBIS Saigon South ประกอบไปดว้ยอาคารจาํนวน 1 อาคาร ซงึสงู 13 ชนั มจีาํนวนหอ้งพกัทงัสนิ 

140 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 1 ประเภท ดงันี 

 

หมายเหตุ: . ผูจ้ดัการกองทรสัต์มแีผนการปรบัปรุงหอ้งพักเพอืให้บรกิารเพมิเติมอีกจํานวน  ห้อง ทงันี ขนึอยู่กบัภาวะตลาด การศกึษา

ลกัษณะของหอ้งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้า 

สาํหรบัช่วงระยะเวลา  เดอืนสนิสดุธนัวาคม  กลุ่มลูกคา้ของโรงแรม IBIS Saigon South สามารถ

จาํแนกไดด้งันี 

ถินฐานของลูกค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. เอเชยี (ยกเวน้ประเทศจนี เกาหลใีตแ้ละเวยีดนาม) 49% 

2. เกาหลใีต ้ 17% 

3. จนี 15% 

4. เวยีดนาม 9% 

รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง 
พืนทีเฉลียต่อห้อง  

(ตารางเมตร) 

พืนทีรวมของห้องพกั 

แต่ละประเภท 

Standard Room 1401 18 2,520 

รวม 140  2,520 
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ถินฐานของลูกค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

5. ยโุรป 6% 

6. อเมรกิา 2% 

7. อนืๆ 2% 

สาํหรบัชว่งระยะเวลา  เดอืนสนิสดุธนัวาคม  กลุ่มลกูคา้ของโรงแรม IBIS Saigon South สามารถ

จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัไดด้งันี 

วตัถปุระสงคข์องการเขา้พกั ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. ลกูคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) 61% 

2. ลกูคา้กลุ่มนักทอ่งเทยีว (Leisure) 39% 

รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม IBIS Saigon South บรหิารโดยบรษิัท AAPC Thailand Ltd. ซึงเป็นบรษิัททีดําเนินการบรหิาร

จดัการโรงแรมในกลุ่ม Accor ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมีอายุสญัญา 15 ปี นับแต่ปี 2555 ถึงปี 2570 ซึง

ปัจจุบนัผูเ้ชา่หลกัของโรงแรม IBIS Saigon South ไดแ้ก ่Strategic Hospitality Services Co.,Ltd. เป็นคูส่ญัญาใน

สญัญาบรหิารโรงแรมดงักล่าวตามผลของสญัญาโอนสทิธิและหน้าท ี(Deed of Novation) ลงวนัท ี22 ธนัวาคม 

2560 ซงึทําขนึระหวา่ง (ก) Viethan Hotel Co.,Ltd. (ข) Strategic Hospitality Services Co.,Ltd. และ (ค) AAPC 

Thailand Ltd.  

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในปัจ จุบัน บริเ วณทีทรัพย์สิน ตังอยู่นันอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการพัฒนาตามกฎหมายชือ Law 

No.63/2006/QH11 on Real Estate Business ซงึกําหนดเงอืนไขการดาํเนินการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารของ

ประเทศเวยีดนาม โดยการกอ่สรา้ง ดดัแปลงหรอืแกไ้ขอาคารตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานสว่นทอ้งถนิ  

นอกจากน ีทดีนิของโครงการ IBIS Saigon South อยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าช่วงทดีนิ ระหวา่ง Phu My Hung 

Development Limited Liability Company (ผูใ้หเ้ช่าช่วง) และ Viethan Hotel Corporation (ผูเ้ช่าช่วง) บนทดีนิที

ตงัอยูเ่ลขท ี73 ถนนฮวง หวาน ไถ สว่น A ไซ่งอ่นใต ้ต๋านฝ ูวารด์ ดสิทรคิ 7  โดยสญัญาเช่าช่วงสนิสุดวนัท ี19 

พฤษภาคม พ.ศ. 2586 ทงันี เมอืสนิสดุระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว หากเป็นการต่ออายุสญัญา จะตอ้ง

ไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ชา่ชว่ง หรอืผูเ้ชา่ช่วงอาจดาํเนินการใหไ้ดม้าซงึสทิธกิารเชา่ในทดีนิโดยตรงจากรฐับาล  

ในสว่นของอาคารสงิปลกูสรา้งนนั บรษิทั Viethan Hotel Corporation เป็นเจา้ของกรรมสทิธใินอาคารและ

สงิปลกูสรา้ง 

2.4.4 รายละเอียดการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

 Pullman Jakarta Central Park Capri By Fraser IBIS Saigon South 

วธิกีารประเมนิมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) 

ประเภท กรรมสทิธ ิ สทิธกิารเช่าประมาณ 25 ปี สทิธิการเช่าประมาณ 25 ปี  
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 Pullman Jakarta Central Park Capri By Fraser IBIS Saigon South 

วนัทปีระเมนิมูลคา่ 1 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2561 

มลูค่าทรพัยส์นิทปีระเมนิ 1,511,181,000,000 รเูปีย 23,400,000 ดอลลารส์หรฐั 15,400,000 ดอลลาร์สหรฐั 

สมมติฐาน    

รายไดห้อ้งพกั ประมาณร้อยละ 61.16 ของรายได้

รวม 

ประมาณร้อยละ 90.0 ของรายได้

รวม 

ประมาณร้อยละ 84.0 ของรายได้

รวม 

อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี 1,640,000 รูเปีย ในปี 2562 60 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2562 48 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2562 

อตัราการเขา้พกัเฉลยี ประมาณร้อยละ 80 ในปี 2562  ประมาณร้อยละ 75.0 ในปี 2562  ประมาณร้อยละ 67.0 ในปี 2562 

รายไดค้่าอาหารและ

เครอืงดมื 

ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณร้อยละ 8.0 ของรายได้

รวม  

ประมาณร้อยละ 12.5 ของรายได้

รวม 

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน

โดยตรงอนืๆ 

ประมาณร้อยละ 3.5 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้

รวม 

ประมาณร้อยละ 3.5 ของรายได้

รวม 

ค่าใชจ่้ายค่าหอ้งพกั ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณร้อยละ 11.0 ของรายได้

หอ้งพกั 

ประมาณร้อยละ 15.0 ของรายได้

หอ้งพกั 

ค่าใชจ่้ายค่าอาหารและ

เครอืงดมื 

ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จาก

อาหารและเครอืงดมื  

ประมาณร้อยละ 65.0 ของรายได้

จากอาหารและเครอืงดมื  

ประมาณร้อยละ 60.0 ของรายได้

จากอาหารและเครอืงดมื  

ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงาน

โดยตรงอนืๆ 

ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้จาก

การดําเนินงานอนืๆ   

ประมาณร้อยละ 50.0 ของรายได้

จากการดําเนินงานอนืๆ  

ประมาณร้อยละ 40.0 ของรายได้

จากการดําเนินงานอนืๆ  

ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงาน

ทไีม่ไดถู้กจดัสรร(1) 

ประมาณร้อยละ 18.80 ของรายได้

รวม  

ประมาณร้อยละ 23.50 ของรายได้

รวม  

ประมาณร้อยละ 22.0 ของรายได้

รวม 

ค่าธรรมเนียมพนืฐาน 

 

รอ้ยละ 1.75 ของรายได้รวม  

 

รอ้ยละ .  ของรายได้รวม รอ้ยละ .  ของรายไดร้วม 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 

(Incentive Fee) 

รอ้ยละ 7.0 ของกําไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

รอ้ยละ 6.3 ของกําไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

รอ้ยละ 8 ของกําไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

อตัราคดิลด 14.17% 10% 10% 

 

2.4.5  รายละเอียดการได้มาซึงทรพัยสิ์นหลกัในรอบบญัชีทีผ่านมา 

-ไมม่-ี 

2.4.6  รายละเอียดการจาํหน่ายไปซึงทรพัยสิ์นหลกัในรอบบญัชีทีผา่นมา 

-ไมม่-ี  
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2.5   การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

การลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ในทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นการลงทุนเพอืสร้างผลตอบแทนทมีนัคง

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละเพอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรสัตแ์ละมมีูลคา่ทรพัยส์นิ

สทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัตท์เีตบิโตอยา่งยงัยนื ในขณะเดยีวกนักองทรสัต์จะทาํการรกัษาโครงสรา้งทนุทเีหมาะสม

ไว ้โดยกองทรสัต์มนีโยบายทจีะลงทุนแบบกระจายความเสยีงในอสงัหารมิทรพัย์ทกี่อใหเ้กดิรายไดซ้งึตงัอยู่ใน

ภูมภิาคอาเซยีน โดยประเทศทจีะใหค้วามสาํคญัในการลงทุนครงัแรกจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นําโขงและประเทศ

อนิโดนีเซยี ในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรม และ/หรอืเกยีวขอ้งกบัธุรกจิประเภทโรงแรม ไม่ว่าทงัหมดหรอื

บางส่วน รวมถงึทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยต์ามทกีล่าวขา้งต้น ทงันี การลงทุนผ่านบรษิทัผูใ้หเ้ช่า

ทรพัยส์นิจะเป็นการซอื เช่า เช่าช่วง และ/หรอืการรบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงในทรพัยส์นิโครงการฯ 

รวมถึงการแกไ้ขปรบัปรุง การพฒันา และการโอนทรพัย์สนิอนื ภายหลงัการลงทุนของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะ

จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดว้ยการใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกั และดาํเนินการอนืๆ ทจํีาเป็นเพอื

ประโยชน์ของกองทรสัต์ เพอืวตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

2.5.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ดงันี 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีนโยบายทจีะแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในแต่ละบรษิทัลงทุนแต่ละ

บริษัท ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดย

เปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผล

ประกอบการของบรษิทัลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะวเิคราะหเ์พอื

หาสาเหตุรวมถงึปรบัปรงุและพฒันาแผนการดาํเนินงานเพอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทคีาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ กองทรสัต์จะปล่อยเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ

ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกีําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ  ปี กองทรสัต์จะได้รบัคา่เช่าคงทแีละค่าเช่า

แปรผนัจากผูเ้ช่าหลกั ซงึทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็วา่เป็นอตัราคา่เช่าทเีหมาะสมแลว้ 

 สาํหรบัทรพัยส์นิในการลงทุนครงัแรก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคมุผูเ้ชา่หลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าผา่นการเขา้ทาํสญัญาเชา่หลกั  

 ในกรณีทมีกีารเปลยีนผูเ้ช่าหลกัของทรพัย์สนิโครงการฯ อาจสง่ผลใหม้กีารเปลยีนแปลงข้อกําหนด

และเงอืนไขของสญัญาเช่า รวมถงึคา่เชา่คงทแีละคา่เชา่แปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯเพอืใหท้รพัยส์นิโครงการฯ ดู

ใหม่ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิาร

อยา่งต่อเนือง 

 ในกรณทีผีูเ้ชา่หลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเชา่ กองทรสัตจ์ะดาํเนินการสรร

หาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัเิบอืงต้นซงึพจิารณาจากประสบการณ์การทําธุรกิจ

โรงแรม ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชอืถอื และประวตัทิางธุรกจิ เพอืเขา้เจรจาและเสนอ

เงอืนไขและรายละเอยีดในการเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  
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2.5.2 สญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั  

 

1.) ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย: โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
 

ผูใ้ห้เช่า PT SHR Hotel Indonesia (INDONESIA) ซงึเป็นบรษิทัทกีองทรสัตล์งทนุโดยการถอืหุน้ทงัหมด 

ผูเ้ช่า PT Central Persona Palace ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยูใ่นโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

("อาคารโรงแรม") และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ ลฟิต ์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิ

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิดๆ ทเีกยีวกบัหรอื

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิดงักลา่ว 

ทงันี ทรพัยส์นิตาม (ก) - (ข) ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยส์นิทเีช่า” 

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา  ปี นบัจากวนัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี(“วนัทีสญัญาฉบบันีมีผลใช้บงัคบั”) 

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญาเช่า

ครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าผูเ้ช่าจะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าจากผูใ้หเ้ชา่ต่อไปอกีคราวละ 

3 ปี โดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่า

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทเีช่า ทงันี วธิกีารคาํนวณค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั

จะเป็นไปตามวธิทีกีาํหนดไวใ้นสญัญา 

วิธีการต่ออายุสญัญาเช่า

เมอืสญัญาเช่าครบกาํหนด 

เมอืมกีารตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป 

1. คู่สญัญาตกลงใหเ้งอืนไขเกยีวกบัการเช่า รวมทงัเงอืนไขในการต่ออายุสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุ

เหมอืนกนักบัทกีําหนดไวใ้นสญัญาเชา่ฉบบัแรก  

2. ในกรณีททีรพัย์สินทเีช่าตงัอยู่บนทีดินอันมีสิทธิการเช่า คู่สญัญาตกลงว่าขอ้ตกลงในการต่อ

สญัญาเชา่จะมผีลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลาทสีญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู ่

3. นอกจากกรณีทรีะบไุวใ้นขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ขา้งตน้ หากผูใ้หเ้ชา่ไมป่ระสงคท์จีะใหก้ารเช่าดําเนิน

ต่อไป ใหผู้ใ้หเ้ช่าแจ้งใหผู้เ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  

เดือน ก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า หรือระยะเวลาการเช่าทีได้ต่อ

ออกไป 

ในกรณีทมีกีารต่ออายุสญัญาตามสญัญา แต่ผูเ้ชา่มขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอืพ้นวสิยัด้วยเหตุขาด

คณุสมบตัติามทกีําหนดไว ้ซงึเป็นเหตุในการเลกิสญัญาของสญัญาฉบบัน ีและ/หรอื เหตอุนืใดทมีไิด้

เกดิจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เช่า อันทําให้ผู้เช่าไม่สามารถเช่า

ทรพัยส์นิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมต่อไปได้ ใหถ้อืว่าผู้เช่าไม่มหีน้าททีจีะเช่าทรพัยส์นิทเีช่า

ตอ่ไป 

อยา่งไรกด็ ีในกรณีทมีกีารต่ออายสุญัญาตามทรีะบุไว้ในขอ้ 1 แต่ผูเ้ช่ามขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอื

พ้นวสิยั แต่ผูเ้ช่ายงัคงสามารถเช่าทรพัย์สนิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมได้ชวัคราว ผูเ้ช่าและ

ผูใ้หเ้ชา่จะร่วมกนัหาผูเ้ช่ารายอนืมาเช่าทรพัยส์นิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมแทนผู้เช่าต่อไป 

ทงันี ผูเ้ชา่ตกลงทจีะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าเพอืประกอบธุรกจิโรงแรม ต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผู้เช่า

รายอนืมาเช่าทรพัยส์นิทเีชา่ต่อไปได ้โดยทผีูใ้หเ้ชา่และผูเ้ช่าจะร่วมกนักาํหนดเงอืนไขของการเช่าที

ต่อออกไป แต่ทงันี ระยะเวลาการเช่าทีต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วนั นับจากวนัทีครบ

กําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผู้เช่าไม่มีหน้าทีทจีะเช่าทรัพย์สินทเีช่าต่อไปในระหว่าง

ระยะเวลาดงักล่าว 

การชาํระค่าเช่า 1. เวน้แต่กรณีทมีกีารเลอืนการชาํระค่าเชา่และการยกเวน้ค่าเชา่ อนัเนอืงมาจากเหตุสุดวสิยัตามที

กําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีตามลําดบั ผูเ้ช่าตกลงชําระค่าเช่าใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าตามขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของสญัญาฉบบัน ีโดยคา่เชา่ภายใตส้ญัญาฉบบันีประกอบดว้ย ค่าเชา่  สว่น ไดแ้ก ่( ) 
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ค่าเช่าคงท ีซงึแบ่งเป็นค่าเช่าพนืฐานและค่าเช่าพืนฐานส่วนเพมิ (หากม)ี โดยการชําระค่าเช่า

พืนฐานจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน ในขณะทคี่าเช่าพืนฐานส่วนเพมิ (หากมี) จะถูกแบ่งจ่าย

เป็นรายปี และ ( ) ค่าเช่าแปรผนั โดยการชําระค่าเช่าแปรผนัจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส 

โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงในระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการ

คาํนวณ ซงึมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1.1  คา่เช่าคงท ี(Fixed Rental) 

คา่เช่าคงทตีอ่ปี = (คา่เช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอนต่อปี หรอืค่าเชา่คงทตี่อ

ปีในรอบปีการดําเนินงานกอ่นหน้า แลว้แต่จํานวนใดสูงกว่า) + ค่าเชา่พนืฐานส่วนเพมิต่อ

ปี (หากม)ี 

โดยท ี

ค่าเช่าพนืฐานทกีาํหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน คอื จํานวนทรีะบใุนหวัขอ้ "จํานวนคา่เช่า

พนืฐาน" ดา้นล่าง 

คา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิต่อปี = (ก x ข) - ค 

โดยท ี 

ก = อตัรารอ้ยละ 67.00 

ข = รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากบักําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) ของทรพัยส์นิโครงการฯ หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายทเีกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 

ทยีงัไม่ได้ถูกรวมอยูใ่นการคํานวณกาํไรจากการดําเนนิงานรวม (GOP) ไดแ้ก ่

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารโรงแรม ซึงจ่ายให้กบัผู้บริหารโรงแรม (ค่าธรรมเนียม

พนืฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษ) 

(ข) คา่เชา่ทดีนิและอาคาร 

(ค) เบยีประกนัภยั 

(ง) ภาษทีรพัยส์นิ 

(จ) คา่ใชจ้า่ยในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance Expense) 

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

รบัผดิชอบโดยผูเ้ช่า (ถา้ม)ี 

(ช) คา่ใชจ้า่ยในการดําเนินการของผูเ้ชา่ 

(ซ) ค่าใชจ่้ายอนืๆทยีงัไม่ได้ถูกรวมอยูใ่นการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) 

ค = คา่เชา่พนืฐานทีกําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน (ตามทรีะบุในหวัขอ้ "จํานวนค่าเช่า

พืนฐาน" ด้านล่าง) หรอืค่าเช่าคงทตี่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แลว้แต่

จํานวนใดสูงกว่า 

ทงันี ในกรณีทกีารคํานวณคา่เชา่พนืฐานส่วนเพมิต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้่า

เชา่พนืฐานสว่นเพมิต่อปีมมีูลค่าน้อยกว่าศนูย ์ผูเ้ชา่จะไม่นําผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการคํานวน

คา่เชา่พนืฐานสว่นเพมิในปีนนั  

1.2  คา่เช่าแปรผนั (Variable Rental) 

คา่เช่าแปรผนั = ง – จ – ฉ  

โดยท ี

ง = รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI) (ตามรายละเอยีดขา้งตน้) 

จ = คา่เชา่คงทใีนรอบไตรมาสทเีกยีวขอ้ง 

ฉ = รายได้ค่าเช่าคา้งชําระจากการเลอืนการชําระออกไป เนืองจากเหตุสุดวสิยั (หากม)ี 

ตามทกีําหนดไว้ในหวัข้อ “การชําระค่าเช่าทีมีการเลอืนการชําระออกไป เนืองจากเหตุ

สดุวสิยั” 

ทงันี หากผลการคํานวณค่าเชา่แปรผนัตามสูตรการคํานวนขา้งต้นมีผลลพัท์ตํากว่าศูนย ์

ใหค้า่เช่าแปรผนัมผีลเทา่กบัศูนย ์ 
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2. ผูเ้ช่าจะต้องชําระค่าเช่าคงทใีนส่วนค่าเช่าพนืฐานในแต่ละเดือนตามจํานวนทไีด้ระบุไว้ขา้งต้น

ภายใน 30 วนันบัจากวนัสนิเดอืนและ/หรอื คา่เช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปี (หากม)ี ภายใน 45 วนั 

นบัจากวนัสนิปี และคา่เช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจํานวนทไีด้ระบุไวข้า้งตน้ภายใน 45 วนั 

นับจากวนัสนิไตรมาส โดยอ้างอิงจากขอ้มูลทางการเงินทปีรากฏอยู่ในรายงานทางการเงนิที

จดัทําโดยผู้เช่า (Management Account) ดงันนั ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่มคีวามสามารถในการชําระ

ค่าเช่าดงักล่าวได้เต็มจํานวน ใหถ้อืว่าค่าเช่าในจํานวนทผีู้ให้เช่าไม่ได้รบัชําระเป็นค่าเช่าค้าง

ชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผูเ้ช่าชําระค่าเช่าค้างชําระใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าภายใน  

วนั นบัจากวนัทถีงึกําหนดชาํระ  

3. การคา้งชําระค่าเช่าดังกล่าว ผูเ้ชา่จะคา้งชําระได้เพยีงปีละ  ครงั เท่านนั หากมากกว่า  ครงั 

ผูเ้ช่าจะตอ้งชาํระดอกเบยีจากการผดินดัในอตัรารอ้ยละ  ต่อปี โดยคาํนวณตามจํานวนเงนิที

คา้งชาํระและจํานวนวนันบัตงัแตว่นัทถีงึกําหนดชาํระจนถงึวนัทชีําระเสรจ็สนิ 

4. ค่าเช่าคงท ีและ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั อาจมกีารเปลยีนแปลงเพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ

กฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้ง รวมถงึในกรณีทสีดัสว่นระหว่างค่าเชา่คงทแีละค่า

เชา่ผนัแปรไม่เป็นไปตามทกีําหนดในกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้ง กองทรสัตแ์ละผูเ้ชา่ ตกลง

จะรว่มกนัแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการชาํระค่าเช่าคงท ีและหรอืค่าเช่า

แปรผนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้งต่อไป 

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 6,605,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถินของประเทศนัน ทงันี ตาม

อตัราแลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่าเช่า

พืนฐานในการต่ออายุ

สญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านนั จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลา

การเช่าตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

การเลือนการชาํระค่าเช่า

อนัเนืองมาจากเหตสุดุวิสยั 

ในกรณีทเีกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปน ีในระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่า

เลอืนชําระค่าเช่าในเดอืนทเีกดิเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนนัใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยไม่ถอืเป็น

เหตผุดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า ทงัน ีผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่ตกลงทจีะรว่มกนักาํหนดระยะเวลาทไีด้รบั

ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1. กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัทมีผีลกระทบต่อทรพัย์สนิทเีช่าโดยตรงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานทตีงั

ของทรพัยส์นิทเีช่า เช่น อคัคภียั นําท่วม แผ่นดินไหว ซึงส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม

อยา่งมนียัสําคญัและทําให ้ RevPar เฉลยีต่อเดอืนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตาํกว่า

รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลยีต่อเดอืนสําหรบัชว่งระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นชว่งปกติทไีม่มี

เหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกวา่ร้อยละ 20 แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 50 

2. กรณีเกดิเหตุสดุวสิยัซงึส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม อยา่งมนียัสําคญัและทําให ้

(ก) RevPar ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรม ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดอืน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกตทิีไม่มเีหตุการณ์อนัส่งผล

กระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 20 แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 50 และ 

(ข) RevPar ตอ่เดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม

ลดลงตาํกว่า RevPar ตอ่เดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกตทิไีม่มเีหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที

เชา่) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 15  

ทงันี ในกรณทีทีรพัยส์นิทเีชา่ได้รบัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยัในชว่งระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า

ดว้ยเชน่กนั ใหนํ้า RevPar ตอ่เดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ตอ่เดอืนของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

การแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 

เทยีบกบั RevPar ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซงึเป็นปีททีรพัย์สนิที

เชา่ไม่ได้รบัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซ่อมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพอื

ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ ขา้งต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีททีรพัยส์ินทเีช่าได้รบั

ผลกระทบจากเหตุสุดวิส ัยในปีท ี2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 
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RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่มการแขง่ขนัทมีีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่

กรณ)ี ของปีท ี1 มาเป็นตวัเทยีบ 

นอกจากน ีผูเ้ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงทสุีดด้วยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน

ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัทีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพือประโยชน์ในการ

พิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวสิยัเกดิขนึหรือไม่ โดยในกรณีทไีม่สามารถหาค่า RevPar ต่อเดอืนของ

โรงแรมและรสีอรต์กลุม่การแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมทสีามารถนํามาใชใ้นการอ้างองิ

ได้ ผูใ้หเ้ช่าและผู้เช่าจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มูลทเีป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์หรอือตัราส่วนอนื

ใดทสีามารถหาไดจ้ากธุรกจิโรงแรมทวัไปมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาแทน อนงึ หากคู่สญัญา

ไม่สามารถตกลงกนัได้ ใหพ้ิจารณาจากรายได้ค่า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมเป็นหลกั และใน

กรณทีผีูใ้หเ้ช่าและผูเ้ชา่กําหนดโรงแรมหรอืรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม 

มากกว่า 1 แหง่ใหค้ํานวณรายได้เฉลยีต่อหอ้งของโรงแรมหรอืรีสอร์ตดงักล่าว โดยอาศยัค่าเฉลีย 

(Simple Average) ของรายไดเ้ฉลยีต่อหอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุ่มดงักล่าว 

โรงแรมและรีสอรต์กลุ่มการแข่งขนั (Competitive Set) หมายถึง กลุ่มของโรงแรม และ/หรือ    

รสีอร์ต (ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง) ซงึจะถูกกําหนดโดยคู่สญัญาเป็นครงัคราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม 

และ/หรอื รสีอรต์ทมีมีาตรฐาน หรอืระดบัทใีกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัตม์ากทสีุด 

โดยจะพจิารณาทงัในด้านทตีงั กลุม่ลกูคา้ ระดบั และขนาดของโรงแรม 

การชาํระค่าเช่าทีมีการ

เลือนการชาํระออกไป 

เนืองจากเหตุสุดวิสยั 

ในกรณีทมีกีารเลอืนการชําระค่าเชา่ออกไปอนัเนอืงจากเหตุสดุวสิยั ซงึเกดิขนึในระหวา่งไตรมาสใด 

ใหผู้เ้ชา่ชําระเงนิใหแ้กผู่ใ้หเ้ช่าตามลําดบัการชําระหนีดงัต่อไปนี 

1. ค่าเช่าคงทใีนเดอืนทไีม่ไดเ้กดิเหตุสดุวสิยัในรอบไตรมาสนนัๆ 

2. ค่าเช่าแปรผนัในเดอืนทไีม่ไดเ้กดิเหตุสดุวสิยัในรอบไตรมาสนนัๆ (ถ้าม)ี 

3. ค่าเช่าคงททีไีดม้กีารเลอืนชําระออกไป 

4. ค่าเช่าแปรผนัทไีดม้กีารเลอืนชําระออกไป (ถา้ม)ี 

ในการชาํระหนีตามขา้งตน้ ผูเ้ช่าตกลงทจีะชําระคา่เช่าทคีา้งชาํระ โดยแบ่งชําระเป็นรายไตรมาส 

ไตรมาสละเท่ากนัตามระยะเวลาการเช่าจรงิ จนถงึวนัทสีนิสดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบัน ี

(รวมถงึระยะเวลาเชา่ทไีดต่้อออกไปดว้ย) หรอืระยะเวลาใด ๆ ทคีูส่ญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั อนึง 

ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหผู้เ้ช่าไม่ตอ้งชาํระดอกเบยีจากการผดินดัชาํระคา่เชา่ในงวดใด ๆ หรอืค่าเสยีหายใด 

ๆ อนัเกดิจากการคา้งชาํระค่าเชา่ หรอืการชาํระค่าเชา่ล่าชา้ใด ๆ อนัเกดิขนึหรอืเป็นผลเกยีว

เนืองมาจากการเลอืนการชาํระค่าเชา่อนัเนอืงมาจากเหตุสดุวสิยัดงักล่าว 

เหตุสุดวิสัย คือ เหตุการณ์ทีมีความหมายตามทีได้กําหนดไว้ในสัญญาซึงจะได้มีกล่าวถึง

รายละเอยีดของเหตุสุดวสิยัในลําดบัถดัไป 

การยกเวน้ค่าเช่าอนั

เนืองมาจากเหตุสุดวิสยั 

ในกรณีทเีกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนใีนระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมยกเวน้

คา่เช่าในเดอืนทเีกดิเหตุการณ์ดงักลา่วในระหวา่งไตรมาสนนัใหแ้กผู่เ้ช่า โดยผูเ้ชา่ไม่จําต้องชาํระค่า

เชา่ของระยะเวลาดงักล่าวนนั ทงัน ีผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงทจีะร่วมกนักําหนดระยะเวลาทเีกดิผล

กระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและการคํานวณค่าเช่าในเดือนทีไม่ได้เกิด

เหตกุารณ์ตามขอ้น ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณค่าเช่าตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี

1. กรณีเกดิเหตุสุดวสิยั (เหตสุุดวสิยั คอื เหตุการณ์ทมีคีวามหมายตามทไีดก้ําหนดไวใ้นสญัญาซึง

จะได้มกีล่าวถึงรายละเอียดของเหตุสุดวิสยัในลําดบัถัดไป) ทมีีผลกระทบต่อทรพัย์สินทีเช่า

โดยตรง หรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัสถานทตีงัของทรพัย์สนิทเีช่า ซงึส่งผลต่อการดําเนินกิจการ

โรงแรมอย่างมีนัยสําคญัและทําให ้RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม ในชว่งระยะเวลาดงักล่าว ตํา

กว่า RevPar ต่อเดือนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึงเป็นช่วงปกติทีไม่มี

เหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกวา่รอ้ยละ 50  

2. กรณีเกดิเหตุสดุวสิยัซงึส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม อยา่งมนียัสําคญัและทําให ้

(ก) RevPar ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรม ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดือน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกติทไีม่มเีหตุการณ์อันส่งผล

กระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 50 และ 
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(ข) RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม 

ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่ม

ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกติทไีม่มีเหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที

เชา่) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 30 (ถา้ม)ี 

ทงันีในกรณีททีรพัยส์ินทเีช่าไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า

ดว้ยเชน่กนั ใหนํ้า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

การแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 

เทยีบกบัค่าเฉลยีในชว่งระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซงึเป็นปีททีรพัยส์นิทเีชา่

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพอื

ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่าง ๆ ขา้งต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีททีรพัย์สนิทเีช่าได้รบั

ผลกระทบจากเหตุสุดวิส ัยในปีท ี2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 

RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่มการแขง่ขนัทมีีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่

กรณ)ี ของปีท ี1 มาเป็นตวัเทยีบ) 

นอกจากน ีผูเ้ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงทสุีดด้วยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน

ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัทีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพือประโยชน์ในการ

พิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึนหรือไม่ โดยในกรณีทีไม่สามารถหา RevPar ต่อเดือนของ

โรงแรมและรสีอรต์กลุม่การแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมได้ หรอืไม่สามารถหา RevPar 

ตอ่เดอืนทนํีามาใชใ้นการอ้างองิได ้ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะตกลงรว่มกนัในการใชข้อ้มูลทเีป็นมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์ หรืออัตราส่วนใดทสีามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทวัไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาแทน อนึง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ใหพ้ิจารณาจาก RevPar ต่อเดอืนของ

โรงแรมเป็นหลกั และในกรณีทผีูใ้หเ้ชา่และผูเ้ช่ากําหนดโรงแรมหรอืรีสอร์ตในกลุ่มการแข่งขนัทมีี

มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมมากกว่า  แหง่ ใหค้าํนวณรายได้เฉลยีต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์

ตกลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดียวกนั โดยอาศยัค่าเฉลยี (Simple Average) ของรายได้เฉลยีต่อ

หอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุ่มดงักล่าว 

หน้าทีของผูใ้ห้เช่า  1. ผูใ้หเ้ชา่จะดําเนินการ มอบทรพัย์สนิทเีช่าในสภาพทเีป็นอยู ่ณ วนัเรมิระยะเวลาการเช่า โดย

ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ร ับผดิชอบค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องกับการลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนทีเกียวกับ

โครงสรา้ง หรอืสว่นประกอบทสํีาคญัของอาคาร  

2. หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะใหม้ีการเบกิค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งต้นจากผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งแจ้งให้ผู้ให้

เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดทเีกยีวขอ้งล่วงหน้าตามสมควรเพือใหผู้้ให้เช่า

พจิารณาและอนุมตัิการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายได้ทนักําหนดชําระ โดยการอนุมตัคิ่าใช้จ่ายดงักล่าว

เป็นดุลพนิิจของผูใ้หเ้ช่าแต่เพยีงผูเ้ดียว ทงันี ผูใ้หเ้ชา่จะไม่ปฏเิสธการอนุมตัคิ่าใชจ่้ายดงักล่าว

โดยไม่มเีหตุผลสมควร 

3. ผูใ้หเ้ชา่จะไม่กระทาํการใดๆ ใหเ้กดิการรอนสทิธหิรอืกระทําการใดๆ ทมีผีล หรอืจะสง่ผลทําให้

ผูเ้ชา่ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทเีช่าได ้ไม่วา่ทงัหมดหรอืบางสว่น 

หน้าทีของผูเ้ช่า 1. ผูเ้ช่าจะตอ้งใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเยยีงผูป้ระกอบกจิการโรงแรมโดยทวัไปใชใ้นการดูแล

ทรพัยส์นิทเีช่าใหอ้ยูใ่นสภาพทดีตีลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพอืใหท้รพัยส์นิทเีช่าอยู่ในสภาพทดีแีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัทรีะบุไวใ้น

สญัญาฉบับนี ผู้เช่าจะรบัผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซม (เวน้แต่ค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องกับการ

ลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรพัย์ อสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมใหญ่ ในสว่นทเีกยีวกบัโครงสร้าง หรอืส่วนประกอบทสีําคญัของอาคาร ซงึเป็นหน้าที

ของผูใ้หเ้ช่า) หรอืการกระทาํใด ๆ ทงัปวงบนทรพัยส์นิทเีช่าในกรณีทจํีาเป็น เพอืใหท้รพัย์สนิที

เชา่สามารถใชป้ระกอบกจิการโรงแรมได ้โดยใชเ้งนิสํารองค่าเฟอรน์ิเจอร ์สว่นควบ และอุปกรณ์ 

ทสีะสมไว้ (ถ้ามี) หากเงนิสํารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ทสีะสมไว้ไม่เพียงพอ

สาํหรบัการลงทนุดงักล่าว ผูเ้ชา่ตกลงทจีะรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายส่วนทเีหลอื โดยใหค้่าใชจ่้าย (ถา้
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ม)ี ดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณทผีู้ใหเ้ช่าอนุมตัิ

ตามขอ้กําหนดในสญัญาฉบบัน ี

3. ผูเ้ชา่จะตอ้งไม่กระทําการ หรอืยนิยอมใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงกระทาํการใดๆ บนทรพัยส์นิทเีช่า 

ซงึเป็นการกระทําทผีดิกฎหมาย หรอืการกระทําดงักล่าวอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้

รบัใบอนุญาตตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง หรอืมลีกัษณะเป็นทน่ีารงัเกยีจ หรอืกอ่ใหเ้กดิภยนัตราย 

ความเสยีหาย หรอืความเดอืนรอ้นรําคาญแก่บุคคลภายนอกและผูใ้หเ้ช่า และกรณีทเีกดิปัญหา 

หรือความเสยีหายดังกล่าว ผู้เช่ามีหน้าทีทจีะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทใีนการแก้ไข

ปัญหา หรอืความเสยีหายดงักล่าว รวมถงึการทําความตกลงและเยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึ

จากการกระทาํของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

4. ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ก่อหนีหรอืภาระผูกพนัใด ๆ เวน้แต่เป็นการก่อหนีหรอืภาระผูกพนัอนัเกดิขนึ

ในทางการค้าปกตขิองผูเ้ช่า หรอืเนอืงจากหรอืเพอืวตัถุประสงคข์องการเช่าทรีะบุไว้ในสญัญา

ฉบบันแีละธุรกจิทเีกยีวขอ้ง เชน่ คา่ใช ้จา่ยทเีกดิขนึจากการดําเนินการของกจิการโรงแรม หรอื

การปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีหรอืสญัญาทเีกยีวขอ้ง ทงัน ีผูเ้ช่าตกลงจะดํารงสดัส่วนของหนีสนิ

ต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของผูเ้ช่าไว้ในอตัราไม่เกนิ  ต่อ  โดยคาํนวณเฉพาะการก่อ

หนีซงึเป็นการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงนิ หรอืการออกตราสารหนีโดยไม่รวมถงึการกู้ยมืเงนิ

จากผูถ้อืหุน้ 

5. ผูเ้ช่าตกลงจะจดัใหม้แีละจะดํารงไวซ้งึใบอนุญาตต่าง ๆ ทสํีาคญัต่อการประกอบกจิการโรงแรม

ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี 

6. ผูเ้ชา่จะไม่กอ่ใหเ้กดิภาระผูกพนัใด ๆ เหนือทรพัยส์นิทเีช่า 

7. ผู้เช่าจะต้องรบัผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อันเป็นการป้องกนัให้ผู้ให้เช่าปลอดจากการ

เรยีกร้องใด ๆ ทเีกดิขนึจากการใชท้รพัยส์นิทเีช่า เพอืการประกอบธุรกจิของผู้เช่า และ/หรอื 

การละเลยไม่ปฏบิตัิตามหน้าทหีรือภาระผูกพนัในส่วนของผูเ้ช่าตามทรีะบุในสญัญานี รวมถึง

การกระทําของตวัแทน และ/หรอื บรวิารของผูเ้ชา่ ในกรณีทผีูใ้หเ้ชา่ถูกฟ้องรอ้ง ถกูเรยีกร้องให้

รบัผดิ หรอืถูกดําเนินคด ีเนืองจากเหตุดงักล่าว ผูเ้ช่าจะปลดเปลอืงความรบัผดิให้แก่ผูใ้ห้เช่า

โดยทนัท ีโดยคา่ใชจ่้ายของผูเ้ช่าแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

8. การกระทําทสีําคญับางประการ เช่น การขายหรอืโอนกจิการของผู้เช่าทงัหมด หรอืบางส่วนที

สําคญัให้แก่บุคคลอืน การก่อหลกัประกนัในทรพัยส์นิของผูเ้ช่า ซงึรวมถงึทรพัย์สนิทใีช้ในการ

ประกอบธุรกจิโรงแรม การใหเ้ช่าทรพัย์สนิทเีช่า ซงึคดิเป็นพนืทเีกนิกว่าร้อยละ 50 ของพนืที

เช่าทงัหมดของทรพัย์สินทีเช่าแก่บุคคลใดบุคคลหนึงเพียงคนเดียว เป็นต้น ผูเ้ช่าจะทําได้ก็

ต่อเมอื (ก) ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า หรอื (ข) เป็นกรณีทไีดร้ะบุไว้

ในงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณคา่ใชจ่้ายทเีป็นทุน (Capital 

Expenditure Budget) ประจําปีของโรงแรม ทไีดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หเ้ช่าแลว้ 

9. หน้าทอีนื ๆ ทรีะบุภายใตส้ญัญาเช่า เช่น การจดัทําและนําส่งรายงานทางการเงนิ งบประมาณ

การดาํเนนิการและงบประมาณคา่ใชจ้่ายฝ่ายทนุใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ขอ้ตกลงกระทาํการของผู้

เช่า 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ประกอบธุรกจิอนืใดนอกเหนือจากธุรกจิโรงแรม และธุรกจิทเีกยีวขอ้ง โดยมี

วตัถุประสงค์สาํหรบัธุรกจิของกองทรสัต ์

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ใหเ้งนิกู ้หลกัประกนั หรอืความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (หรอืมสีถานะเป็นผูใ้หกู้้

โดยวธิกีารอนืใด นอกเหนือจากเจ้าหนีทางการคา้) เพอืประโยชน์ของบุคคลอนื 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กูย้มืเงนิ นอกเหนือจากการกูย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้เพอืการชาํระค่าเชา่ หรอืเพอื

สนบัสนุนการดําเนินงานทจํีาเป็นของผูเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กระทาํการใดๆทเีป็นการแขง่ขนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

 

การประกนัภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเชา่ ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตกลงจะจดัใหม้กีารทาํประกนัภยั ดงัตอ่ไปนี 
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1.1 ผูใ้หเ้ชา่จะทําประกนัความเสยีงภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks Insurance) โดยผูเ้ช่า

จะเป็นผูช้าํระเบยีประกนัภยัทงัหมดแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตลอดอายกุารเชา่  

1.2 ประกนัภยัธุรกจิหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่ารบัทราบและตก

ลงว่า จํานวนเงนิเอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงกัจะไม่ตํากว่า

รายได้ทคีาดว่าจะได้รบัจากทรพัย์สนิทเีช่า หกัออกด้วยค่าใช้จ่ายดําเนินงานทเีกยีวขอ้ง 

(GOP) เป็นระยะเวลา  ปี โดยไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบับนี และการ

ประกนัภยัดงักล่าว จะระบใุหผู้ใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่เป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมอืได้รบั

ค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิัทประกนัภยั ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะหกัค่าเช่าคงททีผีู้ใหเ้ช่าควรจะ

ได้รบัตามสัดส่วนระยะเวลาทบีริษัทประกนัภยัได้ใช้เป็นฐานในการคํานวณจํานวนค่า

สนิไหมทดแทนทตี้องชําระ และจะนําส่งค่าสนิไหมทดแทนส่วนทเีหลอืใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่

ชักช้า เมือผู้เช่าได้นําค่าสินไหมทดแทนทีได้รับดังกล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้งในการดําเนนิธุรกจิสาํหรบัระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และมคีา่สนิไหมทดแทนส่วนที

คงเหลอื ผูเ้ชา่จะชําระคนืค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที

ผูใ้หเ้ชา่ควรจะได้รบั ทงัน ีตามเงอืนไขทกีําหนดในสญัญาฉบบัน ี

1.3 ประกันภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพือคุ้มครอง

ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายทีอาจเกิดขึนต่อทรพัย์สินของ

บุคคลภายนอก 

ทงันี ภายใต้จํานวนทุนประกนัภยั ขอ้กําหนดและเงือนไขของกรมธรรม์ประกนัภยัทีผูใ้ห้เช่า

และผู้เช่าเหน็ชอบร่วมกนัภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม โดยผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบชําระค่า

เบยีประกนัภยัสาํหรบัการประกนัภยัดงักล่าวทงัหมดแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

2. ผูเ้ช่าตกลงทจีะใช้ความพยายามอย่างดทีสีดุในการร่วมดําเนินการใด ๆ ทจํีาเป็นเพอืเรยีกร้อง

ใหบ้รษิทัประกนัภยัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนอนัพงึได้รบัโดยเรว็ 

การโอนสิทธิการเช่า 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทภีายใต้สญัญาฉบบันี ไม่ว่า

ทงัหมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอนืใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เวน้แต่เป็นการโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทดีงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัในเครอืของผูเ้ชา่ ซงึ

มคุีณสมบตัแิละมคีวามสามารถทจีะปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาฉบบันีได ้ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่ายนิยอม

ให้ผู้เช่าโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าทภีายใต้สญัญาฉบบันี ผู้เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้ร ับโอน

ยนิยอมเขา้ผกูพนัตามเงอืนไขต่าง ๆ ทกีาํหนดในสญัญาฉบบันี โดยระยะเวลาการเช่าทโีอนไป

ยงัผูร้บัโอนจะต้องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ช่าทเีหลอือยู่

ตามสญัญาฉบบัน ี

ทงันี “บริษทัในเครือ” หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบุิคคลใด ๆ ซงึ (ก) ควบคมุบุคคลหรอืนิตบิุคคล

นนั ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอื (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรอืนิติบุคคลนนั ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยออ้ม หรอื (ค) อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับุคคลหรอืนิตบิุคคลนัน ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยอ้อม และ “ควบคมุ” หมายถงึ การมอํีานาจในการควบคมุ กําหนด หรอืชนํีาการบรหิาร

จดัการและนโยบายของบุคคลหรือนิตบิุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะ

กระทําโดยผ่านความเป็นเจ้าของหุน้ทมีสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนเกนิกว่าร้อยละ 45 ของหุน้ทอีอก

และจําหน่ายแลว้ทงัหมดของบุคคลหรอืนิตบิุคคลนนั ๆ โดยสญัญา หรอืโดยวธิกีารอนืใด  

2. ผูใ้หเ้ชา่ยนิยอมใหผู้เ้ช่าสามารถใหเ้ช่าช่วงพนืทใีนทรพัยส์นิทเีช่าตามวตัถุประสงค์ของการเช่า

ตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี

3. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี ผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธิ และ/หรอื หน้าทภีายใต้สญัญาฉบบันี

ไม่ว่าบางส่วนหรอืทงัหมดใหแ้ก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูเ้ช่าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

ภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียม 

1. ผูเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอืนใดอันเกยีวกบัการเช่า

ทรพัย์สนิทเีช่าทเีกดิขนึตามสญัญาฉบบันี (ถ้าม)ี สําหรบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี และ

ระยะเวลาการเชา่ทขียายออกไป 
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2. ผูเ้ชา่ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษทีรพัยส์นิและทดีนิทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิทเีช่าตามกฎหมาย 

เหตใุนการสินสุดสญัญา สญัญาฉบบันอีาจถูกบอกเลกิได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง หากเกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง
ดงัตอ่ไปนี 
1. เหตผุดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า 

(ก) ในกรณีทผีู้เช่าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามขอ้ตกลงซงึเป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามทรีะบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี หรอืผดิคํารบัรองซึงเป็นสาระสําคญัทใีห้ไว้ในสญัญาฉบบันี และผู้เช่าไม่
สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏบิตัิให้ถูกต้องตามสญัญา ภายใน  วนั นับจากวนัที
ไดร้บัแจ้งหรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทคีูส่ญัญาได้
ตกลงกนั เวน้แต่การผดิสญัญาหรอืคํารบัรองนันเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั    หรอืเหตุการณ์
ใด ๆ ทอียู่นอกเหนือความควบคุมของผูเ้ช่า อนึง ในกรณีทผีู้เช่าผดินัดชําระค่าเช่าคงท ี
และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั จะถอืวา่เป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาต่อเมอืผูเ้ช่าคา้งชําระค่าเช่าเป็น
ระยะเวลาเกนิกว่า  วนั นบัจากวนัครบกําหนดชําระคา่เช่า เวน้แตก่ารผดินดัชําระค่าเช่า
ดงักล่าวจะเกดิจากเหตุการณ์ซึงไม่ถือเป็นความผดิของผู้เช่า ซงึผูใ้หเ้ช่าและผู้เช่าตกลง
ขยายระยะเวลาชําระคา่เช่าออกไป 

(ข) เมือมีการแก้ไขเปลียนแปลง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต หนังสือรับรอง 
หนังสอืยนิยอม สทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทผีูเ้ชา่ได้รบัจากหน่วยงานของรฐั เจ้าหน้าท ีบุคคล
หรอืนติบิคุคลใด ๆ ซงึผูเ้ชา่จําเป็นตอ้งมไีว ้หรอืใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัของผูเ้ช่า และ
เหตดุงักลา่วเป็นเหตุทไีม่สามารถดําเนินการแก้ไขไดภ้ายในระยะเวลาทผีูใ้หเ้ช่า และผูเ้ช่า
จะไดต้กลงร่วมกนั ซงึสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสําคญัต่อการดําเนินกจิการโรงแรม  

(ค) เมอืผูเ้ช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสงัของรฐั หรอืเพราะกรณีอนืใด อนัมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีของ
ผูเ้ช่า หรอือํานาจในการดําเนินการหรอืประกอบธุรกจิของผู้เช่าต้องเปลยีนแปลง หรือ
สะดุดลง หรอืทรพัยส์นิหรอืรายได้ของผูเ้ช่า ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ตอ้งถูกยดึ อายดั 
เวนคนื หรอืตกเป็นของรฐั ซงึผู้ให้เช่าเหน็ว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อ
ความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏบิตัติามสญัญานี 

(ง) ในกรณีทผีู้เช่าถูกศาลสงัพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืถูกศาลสงัให้ลม้ละลาย หรอือยู่ในขนัตอนการ
เลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องของให้ฟืนฟูกิจการของผู้เช่าต่อศาลหรือ
หน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง หรือกระบวนการอนืใดในทํานองเดียวกนั ซงึมผีลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของผู้เช่าในการชําระค่าเช่า หรอืปฏบิตัิตาม
สญัญาฉบบัน ี

(จ) ในกรณีทผีู้เช่าได้หยุดประกอบกจิการทงัหมด หรอืบางส่วนทสีําคญั ซงึทาํใหผู้้ใหเ้ช่าไม่
สามารถหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทเีชา่ได ้ซงึส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อ
การดาํเนนิกจิการโรงแรม  

2. เหตผุดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายผูใ้หเ้ชา่ 
ในกรณีท ีผู้ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงทีเป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามทรีะบุไว้ใน
สญัญาฉบบัน ีหรอืผดิคํารบัรองทเีป็นสาระสําคญัใด ๆ ทใีหไ้วใ้นสญัญาฉบบันี และผูใ้หเ้ช่าไม่
สามารถดําเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน  วนั นบัจากวนัทไีด้รบัแจ้ง 
หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานนั หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทคีูส่ญัญาไดต้กลงกนั เว้น
แต่การผดิสญัญาหรอืคํารบัรองนันเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ทอียู่นอกเหนือ
ความควบคมุของผูใ้หเ้ชา่ 

3. เมือผู้ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของทรพัย์ส ินทเีช่า หรือผู้ให้เช่าไม่มีสทิธิในการใช้ทรพัย์สินทีเช่า 
(แลว้แต่กรณี) 

4. เมอืครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าทรพัย์สนิทเีช่าตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี และผูใ้หเ้ช่า 
หรอื ผูเ้ชา่มไิดต้กลงในการตอ่อายสุญัญาฉบบันอีอกไป ตามขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการ
ตอ่อายสุญัญาตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี 

5. เมอืทรพัยส์นิทเีชา่เสยีหายหรอืถูกเวนคนื ไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นทสีาํคญั ทาํใหผู้้เชา่ไม่อาจ
ใช้ทรพัย์สนิทเีช่า เพอืประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิโรงแรม และกจิการอนืใดทีเกยีวเนืองกบั
กจิการดงักล่าวตอ่ไปได ้
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6. ในกรณีททีรสัตใีชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ว่าในกรณีใดๆกต็าม ใหผู้ใ้ห้
เชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญานี 

ขอ้ยกเวน้การสินสุดสญัญา นบัจากวนัทกีองทรสัต์ได้ลงทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีด้
ครบถ้วน แต่ผู้ถือหุน้ทเีกยีวขอ้งของผู้ให้เช่าได้รบัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงทีที
ผูใ้หเ้ชา่ควรได้รบัหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็น
การผดิสญัญาเช่า  
4. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัการสนับสนุน

รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธจิากผูข้ายทรพัยส์นิโครงการฯ  (หากม ีแลว้แต่กรณี)   
5. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนับสนุน

การชาํระค่าเช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง (Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์

6. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ไดร้บัเงนิสนับสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

การเลิกสญัญาโดยผูใ้ห้เช่า

โดยไมใ่ช่ความผิดของผูเ้ช่า

และค่าปรบั 

ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานีโดยไม่ไดม้เีหตุมาจากการกระทําผดิสญัญาของผูเ้ช่าตาม
ขอ้กําหนดหรอืเงอืนไขภายใต้สญัญาฉบบัน ีผูใ้หเ้ชา่จะชําระเงนิดงัต่อไปนีใหแ้ก่ผูเ้ช่าเพือเป็นการ
ชดเชยการบอกเลกิสญัญาโดยไมใ่ชค่วามผดิของผูเ้ช่า 
1. เบยีปรบัจํานวน 500,000 ดอลลารส์หรฐั  
2. ค่าใชจ่้ายทเีกยีวข้องทเีกดิขนึจรงิซึงผูเ้ช่าต้องชําระใหแ้ก่บุคคลอืนอนัเนืองมาจากการถูกบอก

เลกิสญัญาฉบับนี โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องโดยตรงหรือเป็นผลกระทบโดยตรงอัน
เนอืงมาจากการถูกบอกเลกิสญัญาฉบบัน ี

ผลอนัเกิดจากเหตใุนการ

สินสุดสญัญา 

1. เมอืสญัญาฉบบันสีนิสดุลงโดยไมม่กีารต่ออายุสญัญา ผูเ้ชา่ตกลงจะดําเนินการตอ่ไปนี 
1.1 ส่งมอบทรพัยส์นิทเีช่าคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หรอืบุคคลทผีูใ้หเ้ช่ากําหนดในสภาพทเีหมาะสม

และใชง้านได้ตามวตัถุประสงคด์งัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี
1.2 ชําระคา่เช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดในสญัญาฉบบัน ีโดยคํานวณ

ตามสดัส่วนจากระยะเวลาการเช่าจรงิใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่า ภายใน  วนั นับจากวนัทมีผีลเป็น
การเลกิสญัญาฉบบัน ี

1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึงเป็นผลประโยชน์ทผีู้เช่าได้รบัไว้ล่วงหน้า อาท ิค่าเช่ารบั
ลว่งหน้า และรายไดร้บัล่วงหน้าอนื ๆ (ถา้ม)ี รวมทงัเงนิประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ หรอืบุคคลที
ผูใ้หเ้ชา่กําหนด 

 ทงันี 
(ก) ในกรณีทผีู้เช่าได้รบัประโยชน์ภายหลงัวนัทสีญัญานีสนิสุดลง ผู้เช่าตกลงทจีะมอบ

ประโยชน์ให้ผู้ให้เช่า หรอื บุคคลทผีู้ให้เช่ากําหนดตามทกีําหนดไว้ในขอ้สญัญานี 
และ 

(ข) ในกรณีทผีู้ให้เช่าได้รบัประโยชน์ ซึงเป็นผลประโยชน์ทผีู้เช่าควรได้รบัก่อนวันที
สญัญานสีนิสุดลง ผูใ้หเ้ชา่ตกลงทจีะคนืผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
โดยทงัสองกรณดีงักลา่ว คูส่ญัญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่คูส่ญัญา
อกีฝ่ายหนงึ ภายใน  วนั นบัจากวนัทไีด้รบัผลประโยชน์นนั 

1.4 ให้ความร่วมมือตามจําเป็นและสมควรเพือให้บุคคลทีผู้ให้เช่ากําหนด สามารถดําเนิน
กจิการโรงแรมไดอ้ย่างต่อเนืองตามกฎหมาย และ/หรอื ตามทหีน่วยงานอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง
กาํหนดภายในเวลาอนัสมควรหลงัไดร้บัคาํรอ้งขอจากผูใ้หเ้ชา่เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่
เรยีกร้องค่าตอบแทน รวมถึงให้ความช่วยเหลอืผูใ้หเ้ช่า หรอืบุคคลทผีู้ให้เช่ากําหนดใน
การโอน หรอืการใหไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม หรอืการโอนสทิธิและหน้าที
ตามสญัญาต่าง ๆ ทงัน ีในกรณีทผีูใ้หเ้ชา่ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาเช่าทรพัยส์นิทเีช่า
แทนได ้ผูเ้ชา่ตกลงทจีะเช่าทรพัยส์นิทเีชา่เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมต่อไปจนกว่า ผูใ้หเ้ช่า
จะสามารถหาผู้เช่ารายอนืมาเช่าทรพัยส์นิทเีช่าต่อไปได ้โดยทรีะยะเวลาเช่าทต่ีอออกไป
ดงักล่าว จะไม่เกนิ  วนั นับจากวนัทคีรบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรกด็ ีใหถ้อื
ว่าผูเ้ช่าไม่มีหน้าทจีะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าต่อไปในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว หากการต่อ
อายสุญัญาเช่ามขีอ้จํากดัหรอืพน้วสิยั 
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2. ในกรณีทสีญัญานีเลกิกนั คู่สญัญายอ่มไม่สนิสทิธิในการเรยีกค่าใช้จ่าย และค่าเสยีหายใด ๆ ที
ไดม้อียูก่่อนมกีารเลกิสญัญา คา่ใชจ่้ายและค่าเสยีหายทเีกดิขนึอนัเนืองจากการเลกิสญัญา และ/
หรอื คา่เสยีหายใดๆ ตามทกีฎหมายกาํหนด 

อนึง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี และระยะเวลาใด ๆ ทไีดข้ยายออกไป ผูใ้หเ้ช่าไม่มี
สทิธบิอกเลกิสญัญาเชา่กบัผูเ้ชา่ หากไมม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาใด ๆ ทเีกดิโดยฝ่ายผูเ้ช่า 

ทรพัยสิ์นเสียหายและการ

ถกูเวนคืน 

1. ในกรณีทีทรัพย์สินทเีช่าถูกเวนคนืหรือเสียหาย ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนทสีําคญัโดยไม่ใช่
ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด ทาํใหผู้เ้ชา่ไม่อาจใชท้รพัยส์นิทเีชา่เพอืประโยชน์ในการดําเนนิธุรกจิ
โรงแรมตอ่ไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันสีนิสดุลงในวนัททีรพัยส์นิทเีช่าได้รบัความเสยีหายหรอืถูก
เวนคนื โดยทคีู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย คา่ใชจ่้าย เงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน
อนืใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงได้ เวน้แต่ค่าเสยีหายทเีกดิขนึเนืองจากการปฏบิตัผิดิสญัญาก่อน
วนัทสีญัญาฉบบันสีนิสุดลง หรอืคา่ใชจ่้ายหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอนืใดทคีา้งชําระหรอืเกดิขนึ
กอ่นวนัทสีญัญาฉบบันีสนิสดุลง 

2. ในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วน และผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่ามคีวามเหน็ร่วมกนั
ว่า ทรพัย์สนิทเีช่าซึงเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนยงัสามารถใชเ้พอืประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกจิโรงแรมต่อไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญานียงัมผีลใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะในส่วนของทรพัย์สนิทเีช่า
ส่วนทไีม่เสยีหาย และยงัอยู่ในสภาพทสีามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถอืว่าทรพัย์สนิดงักล่าว 
ยงัคงเป็นทรพัย์สนิทเีช่ากนัตามสญัญาฉบบันีต่อไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกนัพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการปรบัอตัราค่าเช่าและขอ้สญัญาอนืๆให้สอดคล้องกบัสภาพของทรพัยส์นิทเีช่าที
เสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนตามสมควร 

เหตสุุดวิสยั 1. เพอืวตัถุประสงค์ของสญัญานี นอกจากเหตุการณ์ทกีําหนดไวใ้นสญัญานีแล้วนัน เหตุสุดวสิยัให้
รวมถงึเหตุสุดวสิยัตามทไีด้ใหค้วามหมายไวใ้นสญัญาบรหิารโรงแรมของโรงแรมซึงบงัคบัใช้อยู่
ในขณะนนั 

2. ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัอนัเป็นผลทาํใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบั
นีได้ คู่สญัญาฝ่ายนันจะต้องส่งหนังสอืแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงทราบถึงเหตุสุดวิสยัดงักล่าว
ในทนัท ีและในกรณีดงักล่าวใหคู้ส่ญัญาทงัสองฝ่ายมสีทิธเิลอืนการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีไปได้
เท่ากบัระยะเวลาทเีกิดเหตุสุดวิสัย โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงร่วมกนักําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยไม่ถอืว่าเป็นความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด อย่างไรกด็ ีคู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ยกเอา
เหตสุุดวสิยันนัเป็นขอ้อ้างในการชําระหนีเงนิใด ๆ ในจํานวนทตีอ้งชําระตามสญัญาฉบบัน ีเวน้แต ่
(ก)  ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิทเีชา่เสยีหายอย่างมนัียสําคญั จนถงึขนาดที

ผู้เ ช่าไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วง
ระยะเวลาใด ผูเ้ชา่ไม่มหีน้าทใีนการชําระคา่เช่าสําหรบัช่วงระยะเวลาทไีม่อาจใชป้ระโยชน์
จากทรพัยส์นิทเีช่าไดด้งักล่าว และ/หรอื 

(ข)  ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัทผีูเ้ช่าสามารถขอเลอืนการชําระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่า อนั
เนอืงมาจากเหตุสดุวสิยัตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีตามลาํดบั 

3. หากเหตุสุดวสิยัตามทรีะบุข้างต้น เป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันีได้ หรอืเป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่ได้รบัประโยชน์ตามสญัญาฉบับนี 
คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงทจีะทบทวนขอ้กําหนดของสญัญาฉบบันีโดยสุจรติ เพอืใหคู้ส่ญัญาทงั
สองฝ่ายสามารถดําเนินการใด ๆ เพอืประโยชน์ของคู่สญัญา และ/หรอื กลบัคนืสูส่ถานะเดมิ 

กฎหมาย สญัญาฉบบันใีหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศอนิโดนเีซยี 

การระงบัข้อพิพาท ขอ้พพิาท ขอ้โตแ้ยง้ หรอืสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ทเีกดิจากหรอืทเีกยีวกบัสญัญาฉบบันี ซงึไม่สามารถ
ตกลงกนัไดร้ะหว่างคู่สญัญาใหนํ้าเสนอต่อศาลทมีเีขตอํานาจ 
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2.) ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม Capri by Fraser 

นอกเหนือจากทรีะบุในตารางดา้นล่าง ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาให้ใชท้รพัย์สนิเพือประกอบ
ธุรกจิโรงแรม ของโรงแรม Capri by Fraser จะมีสาระสําคญัเหมือนข้อกําหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าของ
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park โดยเปลยีนคําทอีา้งองิถึงโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็น
โรงแรม Capri by Fraser 

 
ผูใ้ห้เช่า Luxel APT Company Limited ซึงเป็นบริษัททีกองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทังหมดผ่าน

บริษทั BBDM Singapore Pte Ltd    

ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซงึมผีูถ้ือหุ้นในระดบับนสุด  (Ultimate Shareholder) เป็น
บคุคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยูใ่นโรงแรม Capri by Fraser   (“อาคารของโรงแรม”)    
และ 

(ข) สว่นควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนอืงกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทงัน ีทรพัยส์นิตาม (ก) – (ข)ดงักล่าว รวมเรยีกว่า “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นทีเช่า” 

เงอืนไขในการต่อ

อายุสญัญาเช่าเมอื

สญัญาเช่าครบ

กาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอีกคราวละ 3 ปี  
โดยอัตโนมัติ (automatic renewal) ภายใต้เงือนไขว่าการต่อสัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคับไม่เกิน
ระยะเวลาของสญัญาเช่าทดีินทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผู้ให้
เชา่ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัยส์นิทเีช่า  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 1,586,000 ดอลลารส์หรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชาํระในสกุลเงนิทอ้งถนิของประเทศนนั ทงัน ีตามอตัรา
แลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวน

ค่าเช่าพืนฐานในการ

ต่ออายสุญัญาเช่า 

ค่าเชา่พนืฐานสาํหรบัการต่ออายสุญัญาเชา่นนั จะเทา่กบัคา่เฉลยีของค่าเช่าคงทใีนชว่งระยะเวลาการ
เชา่ตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

ขอ้ยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นบัจากวนัทกีองทรสัตไ์ด้ลงทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเชา่คงทไีด้
ครบถว้น แตผู่ถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้ห้เช่าได้รบัการชาํระเงนิครบถว้นตามจํานวนคา่เช่าคงททีผีูใ้หเ้ชา่
ควรไดร้บัหลงัจากหกัคา่ใชจ้่ายแลว้จากแหลง่เงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญา
เชา่  
1.   กองทรสัต ์และ บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนบัสนุนการหรอื 

ชําระคา่เช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสาํรอง   (Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ี  
  อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์

2.   กองทรสัต ์ และ /หรอืบรษิัททกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่วา่ทางตรงหรอืทางอ้อม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ชา่          

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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(ค) ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม IBIS Saigon South 

 

นอกเหนือจากทรีะบุในตารางดา้นล่าง ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาให้ใชท้รพัย์สนิเพือประกอบ

ธุรกจิโรงแรม ของโรงแรม IBIS Saigon South จะมสีาระสาํคญัเหมอืนขอ้กาํหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าของ

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park โดยเปลยีนคําทอีา้งองิถึงโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็น

โรงแรม IBIS Saigon South 

 
ผูใ้ห้เช่า Viethan Hotel Corporation ซึงเป็นบริษัททีกองทรัสต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทังหมดผ่าน

บริษทั BBVN Singapore Pte Ltd    

ผูเ้ช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซงึมผีู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็น

บคุคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยูใ่นโรงแรม IBIS Saigon South  (“อาคารของโรงแรม”) 

และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ ลฟิต ์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิ

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ี เกยีวกบัหรอื

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิดงักลา่ว 

ทงันี ทรพัยส์นิตาม )ข (- )ก (ดงักล่าว รวมเรยีกวา่  “โรงแรม” หรอื “ทรพัยสิ์นทีเช่า” 

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอีกคราวละ  ปี 

โดยอัตโนมัติ (automatic renewal)  ภายใต้เงอืนไขว่าการต่อสัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคับไม่เกิน

ระยะเวลาของสญัญาเช่าทดีินทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้ห้

เชา่ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัยส์นิทเีช่า  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 791,000 ดอลลารส์หรฐั ต่อปี โดยคา่เช่าจะชําระในสกุลเงนิทอ้งถนิของประเทศนนั ทงัน ีตามอตัรา

แลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวน

ค่าเช่าพืนฐานในการ

ต่ออายสุญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายสุญัญาเชา่นนั จะเท่ากบัคา่เฉลยีของค่าเช่าคงทใีนชว่งระยะเวลาการ

เช่าตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

ขอ้ยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นบัจากวนัทกีองทรสัตไ์ดล้งทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเชา่คงทไีด้

ครบถว้น แต่ผูถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าได้รบัการชาํระเงนิครบถว้นตามจํานวนคา่เช่าคงททีผีูใ้ห้

เช่าควรไดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปนี ไม่ถอืว่าเป็นการผดิ

สญัญาเชา่  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนับสนุนการชาํระ

ค่าเช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง  ) Reserve Account) ทบีรษัิทสตราทจีกิ พร๊อพเพอรต์ ีอนิเวสท์

เตอร ์พทีอี ีแอลทดี ี วางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

2. กองทรสัต ์และ/หรอืบรษิัททกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน

อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ชา่ 

กฎหมาย สญัญาฉบบันใีหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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2.5.3  รายละเอียดของผู้เช่าหลกั และความสมัพนัธต์ามหลกัเกณฑบ์คุคลทีเกียวโยงกนั 

ผู้เช่าหลกัคือPT Central Persona Palace ซึงเป็นผู้เช่าหลักของประเทศอินโดนีเซีย และ Strategic 

Hospitality Services Co. Ltd. ซึงเป็นผู้เช่าหลักของประเทศเวียดนาม และทงั  บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 

 คณุสมบติัและประสบการณ์ของผู้เช่าหลกั 

ผู้เช่าหลกัจะเป็นบรษิัทลูกของผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรสัต์ ซงึมีบุคลากรแยกต่างหากจาก

บุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์ นอกจากนัน บุคลากรของผู้เช่าหลกัมคีวามเชยีวชาญในธุรกจิโรงแรม และมี

นโยบายในการจดัหารายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรมและ Hospitality โดยการวา่จา้งผูบ้รหิารโรงแรม 

(Hotel Operator) ทมีีชอืเสยีงและมาตรฐานในระดบัสากล และเป็นทยีอมรบัในธุรกจิโรงแรมเพอืมาดําเนินการ

บรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไป 

 

 ความสมัพนัธใ์นเชิงการถือหุ้นและความสมัพนัธ์ในทางธรุกิจกบัผู้จดัการกองทรสัต ์

ผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบรษิทัลูกของบรษิทั Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) โดย บรษิทั 

Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) และผูจ้ดัการกองทรสัต์ มผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate 

Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนั โดยบรษิัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) จะเป็นผูถ้อื

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทังหมดในบริษัท PT Central Pesona Palace และบริษัท Strategic 

Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ซงึเป็นผูเ้ช่าหลกัในประเทศอนิโดนีเซยี และเวยีดนามตามลาํดบั 

 

 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ผูเ้ช่าหลกัจะดาํเนินการว่าจา้งผูบ้รหิารโรงแรม เพอืดาํเนินกจิการตามระยะเวลาทมีกีารกาํหนดในสญัญา

เช่าซงึมรีะยะเวลา 3 ปีและสามารถต่อสญัญาไดต้ามเงอืนไขทกีาํหนด 

 

 ความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ต่อความสามารถของผู้เช่าหลกัในการดาํเนินการตามทีระบุ

ในสญัญาเช่า 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําหน้าทผี่านผู้ใหเ้ช่าหลกัซงึเป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าหลกั  โดยสามารถใชส้ทิธติาม

สญัญาเช่าในการกาํกบัดูแลและตดิตามใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงอืนไขในสญัญาเช่า เมอืผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ไดใ้ช้ความพยายามอย่างเต็มทใีนการบงัคบัให้ผู้เช่าหลกั จงึสามารถเชอืว่าผู้ให้เช่าหลกัจะสามารถ

ควบคมุใหผู้เ้ชา่หลกัจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าได ้ 

การทผีู้เช่าหลักไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และหน้าททีกีําหนดไว้ในสญัญาเช่าอาจเป็นเหตุให้สญัญาเช่า

สนิสดุลง และเป็นเหตุใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิมสีทิธบิอกเลกิสญัญา และเรยีกรอ้งคา่เสยีหายซงึเกดิจากการผดิ

สญัญาของผู้เช่าหลกั บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิมสีทิธทิจีะหาผูเ้ช่ารายอนืมาสวมสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ 

แทนทผีูเ้ช่าหลกั และสามารถตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ภายใต้สญัญาเช่าใหม่ทมีีขอ้กําหนดและเงอืนไขทีเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิ 
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 กลไกหรือมาตรการทีใช้ในการกาํกบัดแูลผู้เช่าหลกัเพือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างผู้เช่าหลกัและกองทรสัต ์

ถงึแม้ว่าผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบุคคลทเีกียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยตรง เนืองจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน

ระดบับนสุด (Ultimate shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูถ้อืหุน้ใหญ่ในระดบับนสุดของผูเ้ช่าหลกัเป็น

บุคคลเดยีวกนั อย่างไรก็ด ีในการจดัทําสญัญาเช่าหลกัสําหรบัการจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลักของ

กองทรสัต์นัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะใชค้วามพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการเจรจาเขา้ทําสญัญาเช่าและ

จํานวนของคา่เช่า รวมถึงเงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ ในสญัญาเช่ากบัผู้เช่าหลกัเพอืผลประโยชน์ทดีทีสีุดของ

กองทรสัต์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยอยู่บนหลกัการทผีู้เช่าหลกัและผู้จดัการกองทรสัต์เป็นนิตบุิคคลแยกออก

ต่างหากจากกนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็วา่เงอืนไข และขอ้กาํหนดในสญัญาเชา่ทบีรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิเขา้ทํา

กบัผู้เช่าหลกัสําหรบัการให้เช่าทรพัย์สนิหลกัทีลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์นัน เป็นเงอืนไข และขอ้กําหนดที

สมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบัเงอืนไขทางการคา้โดยทวัไปเมอืเทยีบกบัการประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั ซงึ

สญัญาเช่าดงักล่าวไดร้บัการสอบทานโดยทรสัต ีเพอืเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้เช่า

หลกัและกองทรสัต์ ในกรณีทจีะมกีารทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูเ้ช่าหลกั กองทรสัต์จากดาํเนินการ เรอืง

รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัตก์บัท

รสัตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี

 

ทงันี ในกรณีทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงั 

ทรสัต์ และการเข้าทําสญัญาเช่าหลกัระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิกบัผู้เช่าหลกันัน ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการใหแ้น่ใจว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์จะควบคุมดแูลผูเ้ช่าหลกัเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต์ และการ

ดาํเนินการต่างๆ เกยีวกบัการควบคมุผูเ้ชา่หลกั โดยในกรณทีเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรสัต์

และผูเ้ช่าหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้มีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีพยีงพอและ

เหมาะสม และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีเพอืใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง รวมถงึสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทกีฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักล่าวกําหนด และเป็นไปตามคูม่อืระบบ

การทาํงานและระบบควบคมุภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต์ นอกจากนีในกรณทีกีองทรสัต์จะตอ้งเขา้ทํานิตกิรรม

ใดๆกบัผูเ้ช่าหลกั ทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีีสาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ฉบบันีแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีหน้าทีภายใต้สญัญาก่อตงัทรสัต์ทีระบุให้การเขา้ทํานิติกรรมดงักล่าวของ

กองทรสัตจ์ะตอ้งมสีาระของรายการตามทกีาํหนด กลา่วคอื 

- เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

- เป็นไปเพอืประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต ์

- สมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

- ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทําธุรกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์อยู่ในอตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม 

และ 

- ผู้มีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษจากการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในการเข้าทํา

ธรุกรรม 
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นอกจากนีในกรณีทกีองทรสัต์จะต้องเขา้ทํารายการหรอืนิตกิรรมใดๆกบัผูเ้ช่าหลกั ทนีอกเหนือไปจาก

สญัญาเช่าหลกัทมีสีาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี ซงึอาจสง่ผลใหส้าระสาํคญัของ

สญัญาเช่าหลกัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันีมกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เชน่ 

(ก) การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีําขนึระหวา่งผูเ้ชา่หลกัและผูใ้หเ้ช่าหลกั 

(ข) การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา และ/

หรอืเกดิขอ้พพิาท 

(ค) การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเชา่หลกั 

 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้นัน ผูจ้ดัการกองทรสัตซ์งึเป็นนิตบุิคคลทไีดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหป้ฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าทตีาม

พระราชบญัญัตทิรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัิหน้าทใีห้เป็นไปตามหลกัการในการ

ดาํเนินธุรกจิ โดยตอ้งปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซอืสตัยส์ุจรติ และตอ้งปฏบิตัิ

ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพอืประโยชน์ทีดทีสีุดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัิให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้ง กบัการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื

บุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึสญัญากอ่ตงัทรสัตแ์ละสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง นอกจากน ีผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ยงัมหีน้าทใีนการปฏิบตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยใน

กรณีทมีคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตีอ้งดาํเนินการใหม้นัใจไดว่้า ผูล้งทุนไดร้บัการ

ปฏบิตัทิีเป็นธรรมและเหมาะสม ซงึผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหม้นัใจว่า การดําเนินการตามกลไกหรอื

มาตรการทใีชใ้นการกาํกบัดแูลผูเ้ช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปเพอืการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้

เช่าหลกัและกองทรสัต ์และเพอืผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต ์

 

นอกจากน ีการดาํเนินการดงักล่าวของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีซงึเป็น

นิตบุิคคลทไีดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซงึทรสัตมีหีน้าที

ตามพระราชบญัญตัิทรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการติดตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัต์ดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรมระหว่าง

กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

2.5.4 การว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

-ไม่ม-ี 

 

2.5.5 ผลการดาํเนินงานของผูเ้ช่าหลกั 

           ในปี 2561 ผูเ้ช่าหลกัสามารถปฏบิตัติามเงอืนไขในสญัญาเชา่ ซงึสามารถดาํเนินการส่งคา่เช่าเป็นจํานวน

เงนิสกลุทอ้งถนิ ดงันี 
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ผู้เช่าหลกั 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 

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

 

2.5.6 การรบัประกนัรายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์

-ไม่ม-ี 
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2.6    การกู้ยมืเงิน 

 

2.6.1 ข้อมูลเกียวกบัการกู้ยมืเงิน ณ วนัสินรอบบญัชี 

กองทรสัต์มีการทําสญัญากู้ยมืเงนิจํานวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ , .  ล้านบาท) จากสถาบนั

การเงนิแห่งหนึงในต่างประเทศ เพอืนําเงนิกูย้มืดงักล่าวมาชําระหนกีูย้มืเดมิในสกุลดอลลาร์สหรฐัของกองทรสัต์ทมีี

ต่อสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแห่งหนึง ซงึกองทรสัตไ์ดท้าํการกูเ้งนิตงัแต่วนัทกีองทรสัต์เรมิลงทุนในทรพัยส์นิหลกั

ทลีงทุนครงัแรก โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกูด้งักล่าวในวนัท ี  มถิุนายน  หลงัจากนันไดม้กีารแกไ้ขสญัญากูย้มื

เงนิดงักลา่ว เพอืขยายวงเงนิเพมิจาํนวน 1,500,000 ยโูร ณ วนัท ี  สงิหาคม  เพอืรองรบัการขยายธุรกจิ โดย

มีการเบกิใช้จํานวน 1,165,000 ยโูร ในวนัท ี  สงิหาคม   ขอ้กําหนดและเงอืนไขของการกู้ยมืเงนิดงักล่าว

เป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญาเงนิกูร้ะหวา่งกองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้้โดยมเีงอืนไขทสีาํคญัดงัต่อไปนี 

สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมเงิน 

ผูใ้ห้กู้ สถาบนัการเงนิ ซงึไม่ใชบุ่คคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทรสัต ี

ผูกู้้ Strategic Hospitality Holdings Limited ซงึเป็นบรษิย่ัอยทกีองทรสัตถ์อืหุน้รอ้ยละ 100 

จาํนวนเงินกู้  

ณ วนัที  

 ธนัวาคม 2561 

เงนิกูร้ะยะยาว 45.84 ลา้นยโูร  

 

อตัราดอกเบีย อตัราดอกเบยีลอยตวั Euro Interbank Offered Rate 3 เดอืน (3M EURIBOR) โดย 

ในปีท ี1 มอีตัราดอกเบยีเทา่กบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.25 ตอ่ปี 

ในปีท ี2 มอีตัราดอกเบยีเทา่กบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.75 ตอ่ปี 

ในปีท ี3 มอีตัราดอกเบยีเทา่กบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 4.25 ตอ่ปี 

 

อายุสญัญาเงินกู้ 3 ปี นบัจากวนัทเีบกิเงนิกู ้

การชาํระคืนเงิน

ต้น 

ชําระคนืเงนิตน้ครงัเดยีวเมอืสนิสดุอายสุญัญาเงนิกู ้

การชาํระดอกเบีย ชาํระรายไตรมาส 

หลกัประกนั - จํานําหุน้ของบรษิทัยอ่ยของกองทรสัตบ์างบรษิทั 

- จํานองสนิทรพัยใ์นประเทศอนิโดนีเซยี  

- โอนสทิธิการรบัผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้งกบัสญัญาหลกัให้กบัผู้ให้กู้ ได้แก่ สญัญาเงนิกู้ระหว่างบริษัท

ภายใต้กองทรสัต ์สญัญาบรกิาร สญัญาเชา่ สญัญาบริหารสนิทรพัย ์สญัญาประกนัภยั และ/หรอืการสลกั

หลงักรมธรรม์ประกนัภยั เป็นตน้  

- คาํประกนัโดยบรษิทัย่อยบางแห่งของกองทรสัต ์

นอกเหนือจากหลกัประกนัทรีะบุขา้งต้น ขอ้กําหนดและเงอืนไขอืนๆ เกยีวกบัการใหห้ลกัประกนัการกู้ยมืนี

ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทเีกยีวขอ้งซงึคู่สญัญาจะ

ไดต้กลงกนั 

เงอืนไขทีสาํคญั - อตัราสว่นหนสีนิต่อสนิทรพัยท์งัหมดของกองทรสัตแ์ละบรษิทัลูก (Gearing Ratio) ไม่เกนิรอ้ยละ 45 

- อตัราสว่นเงนิกูซ้งึมหีลกัประกนัต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan to Value Ratio) ไม่เกนิรอ้ยละ 45 

- อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบยีของกองทรสัต์ (Interest Cover Ratio) ไมตํ่ากว่า 2.5 เทา่ 

- การหา้มจ่ายเงนิปันผลในกรณีทมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

ขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขอืน 

นอกเหนือจากเงอืนไขทรีะบุข้างต้น ขอ้กําหนดและเงือนไขอนืๆ เกยีวกบัการให้สนิเชอืนีให้เป็นไปตาม

เงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิอนืๆ ซงึคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั 
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2.6.2  นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
 
ในอนาคตกองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินโดยการขอสนิเชือจากสถาบนัการเงิน หรือออกตราสารหรือหลกัทรัพย์หรือ

เข้าทําสญัญาทีมีลกัษณะเป็นการกู้ยืม รวมถงึก่อภาระผกูพนัแกท่รัพย์สนิของกองทรัสต์ เพือนําเงินทีได้มาลงทนุใน

ทรัพย์สินโครงการฯ ของกองทรัสต์เพมิเติม ปรับปรุงทรัพย์สินโครงการฯ ทีกองทรัสต์ลงทนุ หรือเพือวตัถปุระสงค์อืนใดที

เป็นประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรัสต์ โดยอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 

 

ทงัน ีการกูย้มืของกองทรสัต ์ใหห้มายความรวมถงึการกูย้มืเงนิของบรษิทัทกีองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 

1.) วตัถปุระสงคใ์นการกู้ยืมเงิน  

ในการจดัการกองทรสัต์ กองทรสัต์อาจกูย้มืเงนิได ้ทงันี ไม่วา่จะมกีารใหห้ลกัประกนัไวด้ว้ยหรอืไม่กต็าม 

และผู้จดัการกองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงิน เปลยีนแปลงหรือก่อภาระผูกพนัเพอืการบริหารจัดการกองทรสัต์และ

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ซงึรวมถงึเพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

(1) ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า

หรอืสทิธคิรอบครอง ใหอ้ยูใ่นสภาพดแีละมคีวามพรอ้มทจีะใชห้าผลประโยชน์ รวมถงึการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของ

อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว 

(2) ปรบัปรงุ ซ่อมแซม หรอืหามาทดแทนซงึสงัหารมิทรพัยห์รอือปุกรณ์ทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าหรอืสทิธคิรอบครอง ใหอ้ยู่ในสภาพดแีละมคีวามพรอ้มทจีะ

ใชห้าผลประโยชน์ 

(3) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียูแ่ลว้ซงึเป็นของกองทรสัต์หรอืทกีองทรสัต์มสีทิธกิาร

เช่าหรอืสทิธคิรอบครอง เพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

(4) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิ 

(5) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์หรอืคาํประกนัการดาํเนินงานทเีกยีวเนืองกบัการประกอบธุรกจิ

ของกองทรสัต ์

(6) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มื หรอืการกูย้มืเพอืนําไปชาํระหนเีงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(7) ป้องกนัความเสียงทางด้านอัตราแลกเปลยีนเงนิตรา และ/หรือ ป้องกนัความเสยีงทางด้านอตัรา

ดอกเบยีอนัเนืองมาจากการกูย้มืเงนิหรอืออกตราสารหน ี

(8) เหตุจําเป็นอนืใดทผีู้จดัการกองทรสัต์เห็นสมควรสําหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ โดยผู้จดัการ

กองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจําเป็นและเหมาะสมเพอืประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซงึผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะบอกกล่าวแก่ทรสัตีให้ทราบล่วงหน้า โดยหากเป็นเหตุในการกู้ยมืเงนิอนืทจีะส่งผลกระทบต่อภาระ

ผกูพนัหรอืสถานะทางการเงนิของกองทรสัต์อยา่งมนียัสาํคญั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีและ/

หรอืทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตก์อ่นการเขา้ทํารายการดงักลา่ว 

 

เงือนไขพิเศษ 

กองทรสัต์อาจจะเขา้ทําสญัญาซอืขายตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืป้องกนัความ

เสยีง (Hedging) จากอตัราแลกเปลยีน และ/หรอือตัราดอกเบยี ทเีกดิขนึจากการกูย้มืเงนิไม่วา่ทงัจาํนวนหรอืบางสว่น 

เช่น กองทรสัต์อาจเขา้ลงทุนทําสญัญาซอืขายตราสารอนุพนัธ์กบัคู่สญัญาทเีป็นธนาคารพาณิชยเ์พอืป้องกนัความ

เสยีงจากความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลยีน 
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2.) วิธีการกู้ยืมเงิน  

กองทรสัต์อาจกําหนดวธิีการกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ได ้โดยวธิใีดวธิี

หนึงหรอืหลายวธิรี่วมกนัในขณะใดขณะหนึงซงึหมายความรวมถงึการออกตราสารหรอืการเขา้ทําสญัญาไม่ว่าใน

รปูแบบใดทมีคีวามหมายหรอืเนอืหาสาระทแีทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ ดงันี 

 

(1) การกูย้มืเงนิ ขอสนิเชอื เบกิเงนิเกนิบญัชจีากนิตบิุคคล หรอืสถาบนัการเงนิ ทงัในประเทศ และ/หรอื

ต่างประเทศ ซงึรวมถงึบรษิทัประกนัภยัซงึจดัตงัขนึตามกฎหมายเกยีวขอ้งกบัประกนัภยั และกองทรสัตอ์าจพจิารณา

ใหห้ลกัประกนัในการชาํระเงนิกูย้มืดงักลา่วดว้ย นอกจากนี กองทรสัตอ์าจทาํสญัญาซอืขายล่วงหน้า หรอืซอืขายตรา

สารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (Derivative Product) เพอืป้องกนัความเสยีงของกองทรสัต์จากอตัราแลกเปลยีน และ/หรอื 

อตัราดอกเบยีทเีกดิขนึจากการกูย้มืเงนิไม่วา่ทงัจาํนวนหรอืบางสว่น เช่น สญัญาแลกเปลยีนอตัราแลกเปลยีน (Cross 

Currency Swap) หรอืสญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี (Interest Rate Swap) เป็นตน้ หรอื 

(2) การออกตราสาร การออกตราสารหนี ไม่ว่าระยะสนัและระยะยาว เพือจําหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทงั

ประเภทบุคคลและสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกยีวข้อง และ

กองทรสัตอ์าจพจิารณาใหห้ลกัประกนัทเีกยีวขอ้งกบัการออกตราสารดงักลา่วดว้ย 

(3) ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ เปลยีนแปลง

หรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เพอืประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อภาระผูกพนัตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยไม่ต้องขอมตอินุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เท่าทไีม่ขดักบักฎหมายและสญัญา

ก่อตงัทรสัต์ อย่างไรก็ด ีในกรณีทกีองทรสัต์นําทรพัย์สนิ ของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงนิกู้ยมืซงึ

รวมถงึการเพมิวงเงนิหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้้รายเดมิจากหลกัประกนัทมีอียู่แลว้ ตามวธิกีารเกยีวกบัการกูย้มืของ

กองทรสัตแ์ละการก่อภาระผกูพนัใดๆ แกท่รพัยส์นิของกองทรสัต์ตามทรีะบุในสญัญาก่อตงัทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 

 

โดยทรสัตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรสัต์ในการเข้าทําสญัญาเพอืกู้ยมืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อภาระ

ผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์หรอือาจมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ลงนามผูกพนักองทรสัต์ตามสญัญา

ดงักลา่วแทนได ้

 

3.) มลูค่าการกู้ยืมเงิน  

การกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์จะมขีอ้จาํกดัใหมู้ลคา่การกูย้มืไม่เกนิอตัราสว่นอยา่งใดอยา่งหนงึดงัต่อไปน ีเวน้

แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพมิเตมิ 

 

(1) รอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

(2) รอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ในกรณีทกีองทรสัต์มอีนัดบัความน่าเชอืถอือยู่ใน

อนัดบัทสีามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซงึเป็นอนัดบัความน่าเชอืถือครงัล่าสุดทไีด้รบัการจัดอนัดบัโดย

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 

 

การกู้ยมืเงนิขา้งต้น ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรพัย์ หรอืเข้าทําสัญญาไม่ว่าใน

รปูแบบใดทมีคีวามมุ่งหมายหรอืเนือหาสาระทแีทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

57 

4.) การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 

การก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต ์จํากดัเฉพาะกรณีทจีาํเป็นและเกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ

ของกองทรสัตด์งัต่อไปนี 

 

(1) การก่อภาระผูกพนัซงึเกยีวเนืองกับการทําข้อตกลงหลกัทกีองทรสัต์สามารถกระทําได้ เช่น การนํา

ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงนิกูย้มืเป็นตน้ 

(2) การก่อภาระผกูพนัทเีป็นเรอืงปกตใินทางพาณิชยห์รอืเป็นเรอืงปกตใินการทาํธรุกรรมประเภทนนั 

 

 

3.   ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของประเทศทีเกียวข้องกบัทรพัยสิ์นทีลงทุน 

 

3.1 ภาพรวมของอาเซียน 

 

3.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียน 

เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซยีนมกีารเตบิโตอย่างกา้วกระโดดในช่วงทศวรรษผ่านมา โดยผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศในกลุม่อาเซยีนในปี 2560 อยูท่รีะดบั 2.8 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั  ซงึเพมิขนึ

เกอืบ 2 เท่านับตงัแต่ปี 2551 หรอืเตบิโตเฉลยีรอ้ยละ 5.9 ต่อปี โดย GDP รวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน คดิเป็น

รอ้ยละ 3.4 ของ GDP รวมของโลก ประเทศในกลุ่มอาเซียนมขีนาดเศรษฐกจิทใีหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก รองจาก

สหรฐัอเมรกิา จนี ญปีุ่ น และเยอรมนั 

เศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซยีนโดยรวมเตบิโตไดอ้ยา่งแขง็แกร่งจากการสง่ออกสนิคา้และบรกิาร โดย

ในปี 2560 มลูคา่การสง่ออกสนิคา้และบรกิารเท่ากบั 1.6 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมมีูลคา่สงูเป็นอนัดบัสขีองโลก

รองจากจนี สหรฐัอเมรกิา และเยอรมนัน ีนอกจากนี มูลคา่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีนคดิ

เป็นรอ้ยละ 5.0 ของมลูคา่การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศของโลกในปี 2559 หรอืเตบิโตรอ้ยละ 41.4 จากปี 2550 

โดยภมูภิาคอาเซยีนมกีารไหลเขา้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากเป็นอนัดบั 6 ของโลก 

คาดการณ์อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ) 

 
 ทมีา: International Monetary Fund (IMF) 
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3.1.2 ภาพรวมตลาดการท่องเทียวของอาเซียน 

สําหรบัภาพรวมตลาดการท่องเทียวของอาเซียนนัน อ้างองิจากสภาการเดินทางและการท่องเทียวโลก 

(World Travel and Tourism Council : WTTC) ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางตรงจากการเดนิทางและการ

ท่องเทยีว (Travel and Tourism Direct GDP : TTDGDP) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.9 ของ GDP รวมของประเทศ

สมาชกิอาเซยีน นอกจากนี ภาคการเดนิทางและการท่องเทยีวมสีดัส่วนรอ้ยละ 4.7 ของการจา้งงานรวมในภูมภิาค

อาเซยีน ทงันี WTTC คาดการณ์ว่าสดัสว่นจาก TTDGDP เมอืเทยีบกบั GDP จะเพมิขนึจากรอ้ยละ 4.9 เป็นรอ้ยละ 

5.2 ในปี 2571 และสดัสว่นอตัราการจา้งงานทมีาจากภาคการเดนิทางและการท่องเทยีวเมอืเทยีบกบัอตัราการจา้ง

งานรวมจะเพมิขนึจากร้อยละ 5.6 เป็นร้อยละ 13.7 ในปี 2571 ทงันี สดัส่วนการใช้จ่ายในปี 2560 มาจากกลุ่ม

นกัท่องเทยีวชาวต่างชาตแิละกลุม่นักท่องเทยีวในภมูภิาคอาเซยีน รอ้ยละ 53.2 และ รอ้ยละ 46.8 ตามลาํดบั 

การใช้จา่ยในภาคการเดินทางและการท่องเทียวในภมิูภาคอาเซียน (ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

 

ทมีา: World Travel and Tourism Council  

ในส่วนของจํานวนนักท่องเทียวในภูมิภาคอาเซียนนัน มีการเพมิขนึอย่างต่อเนือง โดยข้อมูลจากสํานัก

เลขาธกิารอาเซยีนระบุว่านักท่องเทยีวในภมูภิาคอาเซยีนเพมิขนึจาก 73.9 ลา้นคนในปี 2553 เป็น 108.9 ลา้นคนใน

ปี 2558 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.1 ต่อปี ทงันี คาดการณ์ว่าจํานวนนักท่องเทยีว จะเพมิขนึเป็น 187.0 ลา้นคน ในปี 

2573 ซงึคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลยีทรีอ้ยละ 11.4 ต่อปี 

จาํนวนนักท่องเทียวขาเข้าในอาเซียน (ล้านคน) 

 ทมีา: สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน 
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3.2 ภาพรวมของประเทศเวียดนาม 

  

3.2.1  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

รายงานของศูนย์พยากรณ์และขอ้มูลเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาติ กระทรวงวางแผนและการลงทุนเวยีดนาม 

(MPI) เปิดเผยว่า GDP ของประเทศเวียดนามในปี 2561 มแีนวโน้มทีจะขยายตวัรอ้ยละ 6.8 โดยสํานักงานสถติิ

แห่งชาตขิองเวยีดนามเปิดเผยว่าในช่วงครงึแรกของปี 2561 GDP ของเวยีดนามเตบิโตขนึรอ้ยละ 7.1 ซงึถือเป็น

อตัราการขยายตวัสงูสดุสาํหรบัช่วงครงึปีแรก นับตงัแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จากการขบัเคลอืนของภาคอตุสาหกรรม

และกอ่สรา้ง และธุรกจิภาคบรกิารเป็นสาํคญั ซงึสง่สญัญาณการเตบิโตตงัแต่ชว่งตน้ปีทผีา่นมา  

นอกจากนีรายงาน Global Economic Prospects ฉบับเดือนมิถุนายนปี 2561 โดย World Bank นัน

คาดการณ์วา่ GDP ของประเทศเวยีดนามมแีนวโน้มทจีะเตบิโตขนึในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ทรีอ้ยละ 6.8 รอ้ย

ละ 6.6 และรอ้ยละ 6.5 ตามลาํดบั 

อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละ) 

 

อตัราการเติบโตของ GDP  

 

 

 

ทมีา: World Bank 

นอกจากน ีอตัราเงนิเฟ้อของเวยีดนามในชว่ง 1 – 2 ปีหลงัมแีนวโน้มทรงตวัอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 2.7 ถงึ รอ้ยละ 

3.5 เมอืเทยีบกบัอตัราเงนิเฟ้อเมอื 10 ปีก่อน ซงึมคีวามผนัผวนสงูมากนนั แสดงใหเ้หน็ถงึความมเีสถยีรภาพทมีาก

ขนึของระบบเศรษฐกจิเวยีดนาม โดยทาง FocusEconomics ไดค้าดการณ์ว่าอตัราเงนิเฟ้อของเวยีดนามในปี 2561 

และ 2562 จะอยู่ทรีอ้ยละ 3.9 และรอ้ยละ 4.2 ตามลาํดบั 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank, FocusEconomics 
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จาํนวนประชากรของเวยีดนามมกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็จาก 88 ลา้นคน ในปี 2553 เป็นเกอืบ 96 ลา้นคน ใน

ปี 2560 สง่ผลใหเ้วยีดนามกลายเป็นประเทศทมีคีวามหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัท ี3 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้และเป็นประเทศทมีจีํานวนประชากรมากเป็นอนัดบัท ี14 ของโลก โดยประชากรของเวยีดนามเพมิขนึโดยเฉลยี

ระหว่างปี 2554 ถงึ 2560 ทปีระมาณ 1 ลา้นคนต่อปี และคาดว่าจะเตบิโตต่อเนืองไปถงึ 98 ลา้นคนภายในปี 2563 

(ทมีา : World Bank) 

 

จาํนวนประชากร (ลา้นคน) และอตัราการเติบโตของจาํนวนประชากร (ร้อยละ) 

 

 

 

ทมีา: World Bank 

 GDP ต่อประชากรของเวยีดนามมกีารเพมิขนึอยา่งมากตลอด 10 ปีทผีา่นมา สง่ผลใหก้าํลงัซอืของประชากร                  

 

       

        GDP ต่อประชากรของเวยีดนามมกีารเพมิขนึอยา่งมากตลอด 10 ปีทผีา่นมา สง่ผลใหก้าํลงัซอืของประชากร

สงูขนึ ซงึเป็นผลดตี่อภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของเวยีดนาม 

 

 
GDP ต่อประชากร (ดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 

 

ในสว่นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของประเทศเวยีดนาม มี

การขยายตวัอย่างต่อเนืองนับตงัแต่ปี 2554 โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมอีตัราการเตบิโตเฉลยีประมาณ

ร้อยละ 4.4 ต่อปี ตลอด 10 ปีทีผ่านมา ซึงเป็นปัจจยัหนึงสําหรบัการขบัเคลอืนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

เวยีดนามต่อไปในอนาคต 
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การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (ล้านดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 

 

3.2.2 ตลาดการท่องเทียวในประเทศเวียดนาม 

 

1) อุปทาน 

ในปี 2558 ประเทศเวยีดนามมจีาํนวนโรงแรมทงัหมด 747 แหง่ ประกอบไปดว้ยโรงแรมระดบั 5 ดาว 91 แห่ง 

โรงแรมระดบั 4 ดาว 215 แห่ง และโรงแรมระดบั 3 ดาว 441 แห่ง ในขณะทมีจํีานวนหอ้งพกัทงัหมด 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 

จาํนวนห้องทงัหมด ปี 2558  24,212 27,379 30,734 82,325 

ทมีา: VNAT (Vietnam National Administration of Tourism)  

 

2) อุปสงค ์  

ในปี 2560 ประเทศเวยีดนามมนีกัทอ่งเทยีวชาวต่างชาตปิระมาณ 13 ลา้นคน เพมิขนึรอ้ยละ 29 จาก ปี 2559  

ซึงมีจํานวนนักท่องเทียวราว 10 ล้านคน ทังนี  Colliers International Research คาดว่าสาเหตุของจํานวน

นกัท่องเทยีวทเีพมิสงูขนึมาจากการทรีฐับาลเวยีดนามผ่อนปรนเรอืงการทาํวซี่าท่องเทยีวมากขนึ  
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จาํนวนนักท่องเทียวทงัหมดในประเทศเวยีดนาม (ล้านคน) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 

ทมีา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 

ทงันี นักท่องเทยีวสว่นใหญ่มาจากประเทศในภมูภิาคเอเชยี ซงึระหวา่งปี 2555-2560 มจีํานวนนักท่องเทยีว

จากประเทศจนี และประเทศเกาหลเีป็นอนัดบัท ี1 และอนัดบัท ี2 ตามลาํดบั โดยจาํนวนนักท่องเทยีวจากประเทศจนี

และเกาหลีมกีารปรบัตวัสงูขนึอย่างต่อเนือง โดย Colliers International Research วเิคราะห์ว่าสาเหตุหลกัมาจาก

การเพมิขนึของเทยีวบนิของสายการบนิตน้ทนุตาํทใีหบ้รกิารบนิตรงสูเ่มอืงท่องเทยีวต่างๆ ของเวยีดนามเพมิมากขนึ 

ทงัน ีโรงแรม Capri by Fraser HCMC และ IBIS Saigon South ซงึมกีลุม่ลกูคา้หลกัสว่นหนงึเป็นชาวจนี และเกาหลี

ใต ้กค็าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากแนวโน้มการเพมิขนึของนกัท่องเทยีวดงักลา่วดว้ย 

 

จาํนวนนักท่องเทียวแบง่ตามสญัชาติ (ลา้นคน) 

 
ทมีา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 

ในดา้นของขอ้มูลประเภทของลกูคา้ตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกันนั กลุ่มผูเ้ขา้พกัในโรงแรมในเวยีดนาม

สว่นใหญ่เป็นนักท่องเทยีวอสิระ (Free Individual Traveller : FIT) ซงึมสีดัสว่นรอ้ยละ 35.8 รองลงมาเป็นกรุ๊ปทวัร์ 

ซงึมสีดัสว่นรอ้ยละ 27.2 ทงันสีดัสว่นของกลุม่ผูเ้ขา้พกัแต่ละประเภทในปี 2560 และ ปี 2559 ไม่ไดม้กีารเปลยีนแปลง

อยา่งมนัียสาํคญั  
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สดัส่วนตามวตัถปุระสงคก์ารเขา้พกัในประเทศเวียดนาม ปี 2560 

 

ทมีา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018 

 

ในด้านของจํานวนเงนิทนีักท่องเทยีวใชจ้่าย (Tourist Spending) ในประเทศเวยีดนามนัน มกีารเตบิโตเพมิ

สูงขนึสอดคล้องกบัจํานวนนักท่องเทยีวทีเพมิขนึ โดยในปี 2560 จํานวนเงนิทีนักท่องเทียวใช้จ่ายเท่ากบั 22.0 

พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ซงึเพมิขนึร้อยละ 27.9 จากในปี 2559 ซึงจํานวนเงินทนีักท่องเทียวใช้จ่ายเท่ากบั 17.2 

พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

 

จาํนวนเงินทีนักท่องเทียวใช้จา่ยในประเทศเวียดนาม (พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 
ทมีา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 

3.2.3 ผลการดาํเนินงาน 

 

1.) อตัราค่าห้องพกัเฉลีย (Average Room Rate) 

ในปี 2560 อตัราค่าหอ้งพกัเฉลยีต่อปีของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว อยูท่ ี75.2 และ 107.6 ดอลลารส์หรฐั 

เพมิขนึจากปี 2559 รอ้ยละ 0.8 และรอ้ยละ 4.3 ตามลาํดบั โดยทอีตัราคา่หอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser 

HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน ตํากว่าอตัราค่าห้องพกัเฉลียของโรงแรมระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศ

เวยีดนาม โดยอตัราค่าห้องพกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึค่อนขา้งตําส่วนหนึงเป็นผลมาจาก 

กลุ่มลกูคา้ของโรงแรมซงึประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ Long Stay เป็นสว่นใหญ่ ซงึมอีตัราค่าหอ้งพกัโดยเฉลยีตาํกว่า
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อตัราค่าห้องพกัของกลุ่มลูกคา้ Short Stay อย่างไรกต็ามผู้บรหิารโรงแรมมนีโยบายในการเพมิลูกคา้กลุ่ม Short 

Stay ใหม้ากขนึ (ลกูคา้ Long Stay หมายถงึลกูคา้ทพีกัอาศยัตดิต่อกนั 1 เดอืนขนึไป) 

 

อตัราค่าห้องพกัเฉลยีของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) 

 

ทมีา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2017, Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018  

2.)  อตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) 

อตัราการเขา้พกัเฉลยีในช่วงปี 2558 ถงึ 2560 ของโรงแรมระดบั 4 ดาวและโรงแรมระดบั 5 ดาว เพมิขนึ

อยา่งต่อเนอืง ในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวเท่ากบัรอ้ยละ 72.2 ซงึปรบัขนึจากรอ้ยละ 

67.4 ในปี 2559  และในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 5 ดาวเท่ากบัรอ้ยละ 75.2 ซงึปรบัขนึจาก

รอ้ยละ 69.2 ในปี 2559 จะเหน็ไดว่้าทผี่านมาอตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็น

โรงแรมระดบั 4 ดาวนนั สงูกว่าอตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศเวยีดนาม แสดงให้

เหน็ถงึความสามารถในการแข่งขนัทดีขีองโรงแรม Capri by Fraser HCMC เมอืเทียบกบัโรงแรมในระดบัเดยีวกนั

โดยเฉลยี 

อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ (ร้อยละ) 

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

โรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวของประเทศเวยีดนามมี RevPAR เฉลยีในปี 2560 เท่ากบั 54.0 ดอลลารส์หรฐั 

และ 79.1 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั โดยเพิมขนึจากปี 2559 ถึงร้อยละ 7.6 และร้อยละ 10.2 ตามลําดบั โดย 

RevPAR ของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน ตํากวา่ RevPAR เฉลยีของโรงแรม

ระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศเวยีดนาม เนอืงจากอตัราคา่หอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC มา

จากกลุ่มลกูคา้ Long Stay เป็นสว่นใหญ่ดงัรายละเอยีดทกีลา่วมาแลว้ใน หวัขอ้ 3.1 อตัราคา่หอ้งพกัเฉลยี 

 
รายได้เฉลียต่อห้องพกัของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั) 

 

ทมีา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018 

 

3.2.4 ภาคการท่องเทียวของโฮจิมินห ์

 

ภาพรวมธรุกิจโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในโฮจิมินห ์ปี 2560 

  4 ดาว 3 ดาว 

จาํนวนโรงแรม 26 118(1) 

จาํนวนห้องทงัหมด 3,677 8,186(1) 

อตัราค่าห้องพกัเฉลีย (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) (2) 71.2 43.5 

อตัราการเข้าพกัเฉลีย (ร้อยละ) 76.2 65.0 

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

ทมีา: Colliers International Research, Savills Market Research 

หมายเหตุ :  (1) เป็นขอ้มูลของปี 2559 

             (2) อา้งองิอตัราแลกเปลยีน 23,347.50 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก Bloomberg ณ วนัท ี23 พ.ย. 2561 
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1.) อปุทาน 

Colliers International Research คาดการณ์ว่าในปี 2561 - 2563 โฮจมินิห์จะยงัไม่มโีรงแรมระดบั 4 ดาวที

จะเรมิเปิดดาํเนินการขนึมาใหม่ อย่างไรกด็จีะมโีรงแรมระดบั 5 ดาว ทจีะเรมิเปิดดาํเนินการขนึมาใหม่จํานวน 8 

โรงแรม และมจีํานวนหอ้งพกัของโรงแรมระดบั 5 ดาวเพมิขนึประมาณ 1,840 หอ้ง ซงึเพมิขนึประมาณรอ้ยละ 32.0 

เมอืเทยีบกบัจํานวนหอ้งพกัโรงแรมระดบั 5 ดาวในปี 2560 โดยโรงแรมระดบั 5 ดาวทคีาดว่าจะเรมิเปิดดาํเนินการ

ใหม่ประกอบไปดว้ยแบรนดร์ะดบัสากลต่างๆ เช่น Mandarin Oriental และ Hilton Saigon ทงันี โรงแรมใหม่ 7 แห่ง

จากทงัหมด 8 แห่งนนั จะตงัอยูท่ใีจกลางยา่นธุรกจิของโฮจมินิห ์ยกเวน้ Movenpick Hotel ทจีะตงัอยู่ใน District 7 

ซงึอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโรงแรมทงั 2 แหง่ทกีองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทนุ 

ภาพรวมอปุทานโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในโฮจิมินห ์ 

  5 ดาว 4 ดาว 

จาํนวนโรงแรมในปัจจบุนั 19 26 

จาํนวนห้องในปัจจบุนั 5,750 3,677 

จาํนวนโรงแรมใหม ่(ทีจะเริมดาํเนินการภายในปี 2561-2563) 8 0 

จาํนวนห้องใหม ่(ทีจะเริมดาํเนินการภายในปี 2561-2563) 1,840 0 

ทมีา: Colliers International Research 

2.) อปุสงค ์

ในปี 2560 โฮจมิินห์มีนักท่องเทียวต่างชาติจํานวน 6.4 ล้านคน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.4 ของจํานวน

นักท่องเทียวทงัหมด และนักท่องเทียวชาวเวียดนามจํานวน 24.9 ล้านคน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.6 โดย

นักท่องเทยีวรวมของทงัต่างชาตแิละในประเทศ มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 15.9 เมอืเทยีบกบัปี 2559 ทงันี Colliers 

International Research คาดว่าจํานวนนักท่องเทยีวของเมืองโฮจิมนิห์จะแตะระดบั 36.5 ล้านคนในปี 2561 โดย

แบ่งเป็นนกัท่องเทยีวต่างชาต ิ7.5 ลา้นคน และนกัท่องเทยีวชาวเวยีดนาม 29.0 ลา้นคน  

จาํนวนนักท่องเทียวในโฮจิมินห ์(ล้านคน) 

 

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

 

3.1)  อตัราค่าห้องพกัเฉลีย (Average Room Rate) 

ในส่วนของตลาดโรงแรมระดบั 4 ดาว ในโฮจมิินห์ อตัราค่าหอ้งพกัโดยเฉลยีของไตรมาส 1 ของปี 2561 

ปรบัตวัสงูขนึ จากปี 2560 ถงึรอ้ยละ 5.9 ในขณะทอีตัราห้องพกัเฉลยีสาํหรบัโรงแรม 3 ดาว นนัยงัคงทรงตวัอยู่ใน

กรอบระหว่าง 44.0 – 45.0 ดอลลารส์หรฐัต่อคนื  

โดยโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน มอีตัราคา่หอ้งพกัเฉลยีตาํกวา่อตัราคา่

หอ้งพกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวของโฮจมินิห ์อยูค่อ่นขา้งมาก ทงันี อตัราคา่หอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม Capri 

by Fraser HCMC ซงึอยู่ในระดบัตํากว่าตลาดโดยเฉลยี มาจากปัจจยัทสีําคญัคอื สดัส่วนของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น

ลูกค้าประเภท Long Stay ซึงมีอตัราค่าห้องพักเฉลียตํากว่าอตัราปกติ ทําให้โรงแรม Capri by Fraser HCMC 

สามารถปรบัอตัราคา่หอ้งพกัเฉลยีปรบัเพมิขนึอกีในอนาคต จากกลยทุธใ์นการปรบัเปลยีนสดัสว่นของกลุม่ลกูคา้ใหม้ี

ลูกคา้ Short-Stay มากขนึ จากในอดตีทมีกีลุ่มลูกคา้ Long-Stay เป็นหลกั (ลูกค้า Long-Stay หมายถงึลูกคา้ทพีกั

อาศยัตดิต่อกนัมากกวา่ 1 เดอืน) 

ในขณะทโีรงแรม IBIS Saigon South ซงึเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวนนั มอีตัราคา่หอ้งพกัใกลเ้คยีงกบัอตัราค่า

หอ้งพกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 3 ดาวของโฮจมินิห ์ 

อตัราค่าห้องพกัเฉลยีของโรงแรม 3 ดาว และ 4 ดาว ในโฮจิมินหเ์ปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตไ์ด้เข้าลงทนุ (ดอลลารส์หรฐัต่อคืน)(1) 

 

ทมีา: Savills Market Research 

หมายเหตุ : (1) อา้งองิอตัราแลกเปลยีน 23,347.50 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก Bloomberg ณ วนัท ี23 พ.ย. 2561 

 

3.2)  อตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) 

อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรมแรมระดบั 3 และ 4 ดาว ในโฮจมิ ิในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 65.0 และรอ้ยละ 

76.5 ตามลําดบั สําหรบัอตัราการเขา้พกัเฉลยีในไตรมาส 1 ปี 2561 สาํหรบัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวสูงขนึเมอื

เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2560 

โดยในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน 

ตํากว่าอตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวทงัหมดของโฮจมินิหอ์ยูเ่ลก็น้อย ในขณะทอีตัราการเขา้พกั
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เฉลยีของโรงแรม IBIS Saigon South ซงึเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวนนั สงูกวา่อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 

3 ดาวของโฮจมินิหอ์ยูเ่ลก็น้อย 

 

อตัราการเข้าพกัของโรงแรม 3 ดาวและ 4 ดาวในโฮจิมินหเ์ปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตไ์ด้เข้าลงทนุ (ร้อยละ) 

 

ทมีา: Savills Market Research 

3.3) Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 3 ดาว และโรงแรมระดบั 4 ดาวในโฮจมินิห์ม ีRevPAR เฉลยีในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 

31.2 ดอลลารส์หรฐั และ 62.0 ดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั ซงึปรบัตวัเพมิขนึจากไตรมาสท ี1 ปี 2560 รอ้ยละ 6.7 และ

รอ้ยละ 18.3 ตามลาํดบั  

โดย RevPAR เฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน ตาํกวา่ RevPAR 

เฉลียของโรงแรมระดับ 4 ดาวของโฮจิมินห์อยู่ค่อนข้างมาก อันเนืองมาจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของ 

โรงแรมทเีป็นกลุ่มลูกคา้ประเภท Long-Stay เป็นหลกัดงัรายละเอยีดทกีล่าวมาแลว้ใน หวัขอ้ 3.1 อตัราค่าหอ้งพกั

เฉลยี 

ในขณะทีโรงแรม IBIS Saigon South ซึงเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวนัน มี RevPAR เฉลียใกล้เคียงกับ 

RevPAR เฉลยีของโรงแรมระดบั 3 ดาวของโฮจมินิห ์
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รายได้เฉลียต่อห้องพกัของโรงแรม 3 ดาวและ 4 ดาวในโฮจิมินหเ์ปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตไ์ด้เข้าลงทนุ (ดอลลารส์หรฐั)(1) 

 

ทมีา: Savills Market Research 

หมายเหตุ : (1) อ้างองิอตัราแลกเปลยีน 23,347.50 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก Bloomberg ณ วนัท ี23 พ.ย. 2561 

3.4) มุมมองในอนาคต 

ภาพรวมการทอ่งเทยีวของเวยีดนามนนัมแีนวโน้มเตบิโต จากจาํนวนนกัท่องเทยีวทเีพมิมากขนึอยา่งต่อเนือง 

นอกจากนี ทางรฐับาลยงัใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคเพอืเพมิประสทิธภิาพ และความสามารถ

ในการรองรบันักท่องเทยีว เช่นโครงการขยายสนามบนินานาชาต ิTan Son Nhat เพอืใหส้ามารถรองรบัผูโ้ดยสารได ้

50 ลา้นคนต่อปี ซงึเพมิขนึจากเดมิ 35 ลา้นคนต่อปี (ทมีา : globthailand) แผนสรา้งรถไฟความเรว็สงูเหนือ-ใต ้ซงึ

จะเชอืมต่อ 4 เมอืงใหญ่ของเวยีดนาม (ฮานอย-วงี-ญาจาง-โฮจมินิห)์ เพอืรองรบัการเดนิทางระหวา่งเมอืงทเีพมิมาก

ขนึในอนาคต โดยคาดว่าจะเรมิดาํเนินการก่อสรา้งระหว่างปี 2564 ถงึปี 2573 แผนสาํหรบัโครงการสรา้งถนนเพอื

เชอืมต่อไปยงัเมอืงสาํคญัต่างๆ ระหว่างเวยีดนาม ลาว และไทย (ทมีา : ผูจ้ดัการออนไลน์) รวมถงึแผนพฒันาการ

คมนาคมในโฮจมินิหใ์หม้คีวามสะดวกสบายและเชอืมต่อกนัยงิขนึ เช่น แผนสรา้งทางดว่น แผนสรา้งรถไฟฟ้าใตด้นิ

เป็นตน้ (ทมีา : Wikipedia)  

นอกจากนีคาดว่าจะมีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า Monorail No.2 ซึงมีเส้นทางรถไฟฟ้าตงัอยู่บนถนน 

Nguyen Van Linh ซึงอยู่ใกล้กับทรัพย์สินของโครงการคือโรงแรม Capri by Fraser HCMC และ IBIS Saigon 

South อยา่งไรก็ตามโครงการ Monorail No.2 ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และยงั

ไม่มกีารเปิดเผยทตีงัของสถานีอยา่งเป็นทางการว่าจะอยู่ตําแหน่งใด โดยทมีแีผนทจีะเชอืมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้า 

Metro Line 3a ในอนาคต (ทมีา : Management Authority for Urban Railways Ho Chi Minh City) 
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3.3 ภาพรวมของประเทศอินโดนีเซีย 

 

3.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

นับตงัแต่พน้วกิฤตการณ์ทางการเงนิในช่วงปี 2533 อนิโดนีเซยีมกีารเตบิโตของ GDP อยา่งต่อเนอืง โดยใน

ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศต่อประชากร (Gross Domestic Product per Capita) เท่ากบัประมาณ 

4,000 ดอลลารส์หรฐั และคาดวา่จะเพมิขนึอย่างต่อเนืองในอกี 2 ถงึ 3 ปีขา้งหน้า ขณะนีอนิโดนีเซยีอยู่ในระยะท ี3 

ของแผนพฒันาเศรษฐกจิ 20 ปีโดยมุ่งเน้นไปยงัการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเป็นหลกั  

ในปี 2560 และในไตรมาสทหีนึงของปี 2561 อนิโดนีเซยีมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิทแีขง็แกรง่ขนึ โดยอตัรา

การเตบิโตทงัปีของ GDP เท่ากบัรอ้ยละ 5.1 ในปี 2560 เพมิขนึจากรอ้ยละ 5.0 ในปี 2559 ซงึอตัราการเตบิโตของ 

GDP ในปี 2560 นนั สงูทสีดุในรอบกวา่ 4 ปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 อตัราการเตบิโตของ GDP จะเพมิเป็นรอ้ย

ละ 5.3 และอตัราเงนิเฟ้อจะอยูท่รีะดบัรอ้ยละ 4.4 

อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละ) 

 

 

 

 

ทมีา: International Monetary Fund (IMF) 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: Economist Intelligent Unit (EIU) 

 

อนิโดนีเซยีมจีาํนวนประชากรประมาณ 260 ลา้นคน โดยคาดว่ารอ้ยละ 42.5 ของจํานวนประชากรอยู่ในวยั

ทํางาน ซงึมอีายรุะหว่าง 25 ถงึ 54 ปี และประชากรของประเทศมอีายเุฉลยีท ี30 ปี ซงึการทมีปีระชากรวยัทาํงานใน

สดัส่วนทสีงู และประชากรมอีายุเฉลยีทคี่อนขา้งตําดงักล่าว จะส่งผลดใีนการขบัเคลือนเศรษฐกจิของอนิโดนีเซีย 

นอกจากนี GDP ต่อประชากรของอนิโดนีเซียมีแนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนืองในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา 

เฉลยีทรีอ้ยละ 7.6 ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึความมงัคงัและการเตบิโตของประชากรทมีรีายไดท้เีพมิสงูขนึ สง่ผลใหก้าํลงัซอื

ของประชากรสงูขนึ 
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GDP ต่อประชากร (ดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 

ในสว่นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ในไตรมาสท ี1 ปี  2561 

มีการลงทุนเพมิขนึมากเมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 โดยนักลงทุนทมีีสดัส่วนการลงทุนทีสงู ได้แก่ 

สงิคโปร ์ญปีุ่ น จนี ฮ่องกงและเกาหลี ทงันี ภาคอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นการลงทุนทไีดร้บัความนิยมสาํหรบัการลงทุน

จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททอียูอ่าศยั นิคมอตุสาหกรรม และอาคารสาํนกังาน ซงึการลงทนุ

โดยตรงจากต่างประเทศเป็นปัจจยัหนึงสําหรบัการขบัเคลอืนการขยายตวัทางเศรษฐกจิของอนิโดนีเซียต่อไปใน

อนาคต 

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (พนัล้านดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 

 

3.3.2 ตลาดการท่องเทียวในอินโดนีเซีย 

ในปี 2560 ประเทศอนิโดนีเซยีมนีักท่องเทยีวชาวต่างชาตปิระมาณ 14.0 ลา้นคน  เพมิขนึรอ้ยละ 21.9 จาก 

ปี 2559  ซงึมจีํานวนนักท่องเทยีว 11.5 ลา้นคน จากการทรีฐับาลส่งเสรมิและพฒันาสถานทที่องเทยีวในอนิโดนีเซยี 

สง่ผลใหป้ระเทศอนิโดนีเซยีมจีาํนวนแหลง่ท่องเทยีวเพมิขนึ และสง่ผลใหจ้าํนวนเงนิโดยรวมทนีกัท่องเทยีวใชจ่้ายใน

ประเทศอนิโดนีเซยี เพมิขนึอยา่งต่อเนือง (ทมีา : Colliers International Research) 
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จาํนวนนักท่องเทียวทงัหมดในประเทศอินโดนีเซีย (ลา้นคน) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 

ทมีา: Colliers International Research, Ministry of Tourism Republic of Indonesia 

จาํนวนเงินทีนักท่องเทียวใช้จา่ยในประเทศอินโดนีเซีย (พนัล้านดอลลารส์หรฐั) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 

ทมีา: Colliers International Research, Ministry of Tourism Republic of Indonesia 

ทงันี นักท่องเทยีวต่างชาต ิ3 อนัดบัแรกทเีขา้มาท่องเทยีวในประเทศอนิโดนีเซยีมากทสีุด คอืนักท่องเทียว

ชาวจนี สงิคโปร ์และมาเลเซยี โดยจํานวนนักท่องเทยีวจากประเทศจนีปรบัตวัสงูขนึอยา่งต่อเนือง โดยในปี 2560 มี

จาํนวนนักท่องเทยีวจากประเทศจนีมากกวา่จาํนวนนักท่องเทยีวจากประเทศสงิคโปรซ์งึเป็นอนัดบั 1 มาโดยตลอดใน

อดตี 
จาํนวนนักท่องเทียวแบง่ตามสญัชาติ (ลา้นคน)  

 

ทมีา: Colliers International Research, Ministry of Tourism Republic of Indonesia 
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3.3.3 ภาคการท่องเทียวในจาการต์า 

 

ภาพรวมธรุกิจโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในจาการต์า ปี 2560 

  5 ดาว 4 ดาว 

จาํนวนโรงแรม 39 72 

จาํนวนโรงแรมทีคาดว่าจะเพิมขนึทงัหมดในปี 2561 - 2563 8 3 

จาํนวนห้อง ประมาณ 12,500 ประมาณ 15,500 

จาํนวนห้องทีคาดว่าจะเพิมขนึทงัหมดในปี 2561 - 2563 1,721 770 

อตัราค่าห้องพกัเฉลีย (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) 78.2 

อตัราการเข้าพกัเฉลีย (ร้อยละ) 59.0 

RevPAR (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คนื) 46.09(1) 

ทมีา: Colliers International Research 

หมายเหตุ : (1) RevPAR เป็นการคํานวณจากข้อมูลอัตราค่าห้องพักเฉลีย และอัตราการเข้าพักเฉลีย ทีอ้างอิงจาก Colliers 

International Research 

(1) อปุทาน 

ในปี 2560 ทผี่านมา จาํนวนหอ้งพกัของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในจาการต์ามอีตัราการเพมิขนึ แต่เป็น

การเพมิขึนในลักษณะทีชะลอตัวลง เมือเทียบกบัการเพิมขนึในอดีตทผี่านมา โดยทาง Colliers International 

Research คาดการณ์ว่าการเพมิขนึของจาํนวนหอ้งพกัโรงแรมจะเรมิฟืนตวัในปี 2561 โดยในปัจจุบนัจาํนวนหอ้งพกั

สว่นใหญ่ในจาการต์ายงัคงเป็นของโรงแรมระดบั 4 ดาว ทงันี คาดว่าจะมจํีานวนหอ้งพกัรวมเพมิขนึในปี 2561 อกี

จาํนวน 3,471 หอ้ง ซงึประกอบดว้ย 964 หอ้งสาํหรบัโรงแรมระดบั 3 ดาว 1,647 หอ้งสาํหรบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

และ 860 หอ้งสาํหรบัโรงแรมระดบั 5 ดาว 

จาํนวนโรงแรมในจาการต์า  

 
ทมีา: Colliers International Research 

(2) อปุสงค ์

จาการ์ตาเป็นหนึงในเมอืงสําคญัทรีองรบันักท่องเทยีวจากต่างประเทศของอนิโดนีเซีย ในช่วงปี 2555 ถงึ 

2559 จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทีเข้ามาในจาการ์ตาคดิเป็นร้อยละ 25.0 ถึง 26.0 ของจํานวนนักท่องเทียว
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ต่างชาติทังหมดทเีดนิทางเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย โดยตงัแต่ปี 2544 ถึงปี 2559 จํานวนนักท่องเทียวใน

จาการต์าเพมิขนึคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 6.4 ต่อปี ทงันี ในปี 2559 มนีักท่องเทยีวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาในจาการต์า

ทงัสนิ 2.6 ลา้นคน  

เมอืพจิารณาตามสญัชาต ินักท่องเทยีวจากเอเชยีเป็นกลุ่มนักท่องเทียวหลกัทเีดนิทางเขา้มาในจาการ์ตา 

โดยเฉพาะอยา่งยงินักท่องเทยีวจากมาเลเซยี จนี สงิคโปร์ ญปีุ่ น และ ซาอุดอีาระเบยี ทงันี คาดการณ์ว่าในปี 2562 

จํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเข้ามาในจาการ์ตาจะอยู่ทีประมาณ 3.3 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ส ัดส่วน

นักท่องเทยีวทมีากทสีดุยงัคงเป็นนักท่องเทยีวภายในประเทศ โดยมจีาํนวนถงึ 23.7 ลา้นคนในปี 2559 เพมิขนึรอ้ย

ละ 6.6 จากปี 2558  

 

ทงันี ในชว่งปี 2549 ถงึ 2559 จํานวนนักท่องเทยีวในประเทศเพมิขนึเฉลยีคดิเป็นรอ้ยละ 5.6 ต่อปี หากนํา

อตัราการเติบโตของจํานวนนักท่องเทียวในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าวมาใช้ในการวเิคราะห์ จะพบว่าจํานวน

นกัท่องเทยีวจากในประเทศของจาการต์าจะเพมิขนึเป็น 27.9 ลา้นคนภายในปี 2562 

จาํนวนนักท่องเทียวขาเข้าในจาการต์า (พนัคน) 

 

ทมีา: Colliers International Research 

อนึง ทาง Colliers International Research คาดการณ์ว่า อุปสงคข์องการท่องเทียวในจาการ์ต้าจะเพมิขนึ

จาก การเลอืกตงัทคีาดวา่จะเกดิขนึในปี 2562 ซงึสง่ผลใหจ้ะมกีารจดัการประชมุตามโรงแรมระดบั 5 ดาวในปี 2561-

2562 ในจาการต์า 

(3) ผลการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรม 

(3.1) อตัราค่าห้องพกัเฉลีย (Average Room Rate) 

อตัราค่าห้องพกัเฉลียของโรมแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการ์ตา ในปี 2559 และ 2560 เท่ากบั  81.4 

ดอลลารส์หรฐัต่อคนื และ 78.2 ดอลลารส์หรฐัต่อคนืตามลาํดบั ซงึคดิเป็นการปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.2 แตกต่างจาก

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ทยีงัคงมอีตัราคา่หอ้งพกัเฉลยีทเีพมิขนึเลก็น้อย 
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อตัราค่าห้องพกัเฉลียของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตไ์ด้เข้าลงทนุ (ดอลลารส์หรฐัต่อคืน) 

 

ทมีา: Colliers International Research 

(3.2) อตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) 

  ในปี 2560 อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในจาการต์ามแีนวโน้มทเีพมิสูงขนึ โดย

เพมิขนึเป็นร้อยละ 59.0 จากเดมิในปี 2559 ทรี้อยละ 57.6 ในขณะทีโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ก็มี

อตัราการเขา้พกัเฉลยีทเีพมิขนึเชน่เดยีวกนั 

อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตไ์ด้เข้าลงทนุ (ร้อยละ) 

 

ทมีา: Colliers International Research 

 

(3.3) Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าม ีRevPAR เฉลยีในปี 2560 เท่ากบั 46.1 ดอลลารส์หรฐั ซงึลดลง

รอ้ยละ 1.2 จากปี 2559 ทเีทา่กบั 46.9 ดอลลารส์หรฐั ขณะทโีรงแรม Pullman Jakarta Central Park ม ีRevPAR ที

เพมิขนึรอ้ยละ 5.3 ซงึเป็นผลจากอตัราการเขา้พกัทเีพมิขนึ 
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รายไดเ้ฉลียต่อห้องพกัของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัตไ์ด้เข้าลงทนุ (ดอลลารส์หรฐั)  

 

ทมีา: Colliers International Research 

หมายเหตุ : (1) RevPAR เป็นการคํานวณจากขอ้มูลอตัราค่าหอ้งพกัเฉลยี และอตัราการเขา้พกัเฉลยี ของโรงแรมระดบั 4 และ 5 

ดาว ในจาการต์าทอ้ีางองิจาก Colliers International Research 

(4) มุมมองในอนาคต 

จาํนวนโรงแรมในจาการต์าทเีพมิขนึทาํใหก้ารแขง่ขนัในตลาดโรงแรมเพมิสงูขนึเช่นกนั ธรุกจิโรงแรมโดยรวม

มีผลการดาํเนินงานทคี่อนขา้งถดถอยนับตงัแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 ทงันี Colliers International Research คาดว่า

ตลาดการท่องเทยีวจะเรมิฟืนตวัขนึตงัแต่ปี 2561 และ 2562 เป็นต้นไปจากการเลอืกตงัประธานาธบิดทีคีาดว่าจะ

เกดิขนึในปี 2562 นอกจากนทีางการอนิโดนีเซยีไดม้แีผนการพฒันาโครงการรถไฟฟ้า หรอื MRT ในจาการต์า โดยมี

การเดนิรถใน 2 เส้นทางหลกัได้แก่ สายเหนือ-ใต้ และสายตะวนัออก-ตะวนัตก (ทีมา: Indonesia-investment 

website) ซงึทรพัยส์นิของโครงการคอืโรงแรม Pullman Jakarta Central Park คาดวา่ตงัอยูใ่กลก้บัเสน้ทางรถไฟฟ้า

สายตะวนัออก-ตะวนัตก ทงันี สว่นแรกของรถไฟฟ้า MRT สายเหนือ-ใต ้คาดวา่จะเรมิเปิดทําการไดใ้นเดอืนมนีาคม 

ปี 2562 (ทมีา: Jakarta MRT website) และรถไฟฟ้า MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตก ยงัอยู่ในระหว่างการศึกษา 

(ทมีา: Wikipedia) 

 

ทงันี ทําเลทตีงั ผูบ้รหิารโรงแรม และกลยุทธ์ทางการตลาดจะเป็นปัจจยัสาํคญัของการดาํเนินธุรกจิโรงแรมที

จะสามารถสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั เมอืเทยีบกบัคูแ่ขง่รายอนืๆ ในตลาดได ้ 
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4.    ปัจจยัความเสียงทีเกียวข้องกบัการลงทุน 

 

4.1  ความเสียงทีเกียวกบักองทรสัตห์รือการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

 

(1) ความสําเรจ็ของกองทรสัต์ขึนอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้เช่าหลกั และผู้บริหาร

โรงแรมในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ  ซึงหากไมส่ามารถดาํเนินการหรือ

จดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อ

มูลค่าของทรพัยสิ์นโครงการฯ  ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรสัต ์

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะบรหิารกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ การทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูเ้ช่าหลกั 

และผู้บริหารโรงแรม บริหารโรงแรมอย่างไม่มีประสทิธิภาพจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์ส ิน

โครงการฯ ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนของกองทรสัต์ โดยผลการดาํเนินงานของ

กองทรสัต์จะขนึอยู่กบัค่าตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึไดร้บัค่าเช่ามาจากผูเ้ช่าหลกั ทงันี ผูเ้ช่า

หลกัไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารโรงแรมโดยตรง แต่ไดเ้ขา้ทําสญัญาการบรหิารโรงแรมกบัผูบ้รหิารโรงแรม ซงึกําหนดให้

ผูบ้รหิารโรงแรมรบัผดิชอบในการดาํเนินงานต่างๆ ทเีกยีวกบัการบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใตก้ารกาํกบัดแูล

ของผู้เช่าหลกั รวมถึงความรบัผดิชอบในการให้บรกิารแก่ลูกคา้ การรบัจองห้องพกั การบรหิารจดัการ การทํา

การตลาด การบาํรงุรกัษา การรกัษาความมนัคงและความปลอดภยัของอาคาร และการบรหิารจดัการทางการเงนิ 

 

ทงันี หากผูบ้รหิารโรงแรมไมส่ามารถดาํเนินงานตามกลยทุธใ์หป้ระสบความสาํเรจ็ได ้อาจสง่ผลกระทบในทาง

ลบต่อมลูคา่ของทรพัยส์นิโครงการฯ  และ/หรอื รายไดค้า่เชา่แปรผนัทบีรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิควรจะไดร้บั ซงึจะมผีล

ต่อผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ตลอดจนการชาํระคนืหนทีถีงึกาํหนดชาํระ นอกจากนี การเปลยีนแปลงในทางลบใดๆ ทมีผีลกระทบต่อความสมัพนัธ์

ของผู้เช่าหลักและบริษัทผู้ให้เช่าทร ัพย์สิน หรือ ของผู้เช่าหลักและผู้บริหารโรงแรม อาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถของผูบ้รหิารโรงแรมในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้นอกจากน ีหากผูเ้ชา่หลกัไม่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูเ้ช่าหลกัภายใตส้ญัญาเช่าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ/หรอื ผูบ้รหิารโรงแรมซงึแต่งตงัโดยผู้

เช่าหลกัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูบ้รหิารโรงแรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบ

ต่อการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกองทรสัต ์

 

(2) รายได้ของกองทรสัตขึ์นอยู่กบัฐานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้เช่าหลกั และการตดัสินใจต่อ

อายสุญัญาเช่าเมือสญัญาเช่าของผู้เช่าหลกัสินสดุลง 

 

ฐานะการเงนิและผลประกอบการของกองทรสัต์ขนึอยู่กบัค่าเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ ซึงบริษัทผู้ให้เช่า

ทรพัยส์นิ ใหเ้ช่าแก่ผู้เช่าหลกั (ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ใน

ระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ โดยเงนิทใีหแ้ก่กองทรสัตส์ว่นใหญ่จะมาจากเงนิปันผล

ทสีง่ขนึมาจากบรษิทั Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) และบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิ และการจ่ายเงนิโดย

วธิทีเีป็นไปตามสญัญาและไม่ขดัแยง้กบัประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี รายไดข้องบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิ
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ซงึจะถูกจ่ายไปทกีองทรสัตน์นั มทีมีาจากคา่เช่าคงท ีคา่เช่าแปรผนั ดงันนั ในขณะใดขณะหนึง หากผูเ้ช่าหลกัมฐีานะ

การเงนิทดีอ้ยลง อาจทําใหผู้เ้ช่าหลกัชาํระเงนิล่าช้าหรอืเกดิการผดินัดชาํระเงนิค่าเช่าของผูเ้ช่าหลักและทําใหผู้เ้ช่า

หลกัไม่สามารถชําระหนีได ้และ/หรอื บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจไม่ไดร้บัค่าเช่าตามทปีระมาณการไว ้ซงึส่งผล

กระทบต่อรายไดข้องบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผลประโยชน์ทจีะสามารถจา่ยใหแ้ก่กองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้ 

 

รายได้ของกองทรสัต์ขนึกบัการได้รบัค่าเช่าคงท ีค่าเช่าแปรผนั ภายใต้สญัญาเช่าระหว่างบรษิทัผูใ้ห้เช่า

ทรพัย์สนิและผู้เช่าหลกัเป็นอย่างมาก ดงันัน หากมีการผดิสญัญาเช่าโดยบรษิทัผูใ้ห้เช่าทรพัย์สนิหรอืผู้เช่าหลกั 

อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อผลดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต ์

 

นอกจากน ีถงึแมว้า่สญัญาเช่าหลกัทผีูเ้ช่าหลกัเขา้ทํากบัผูใ้หเ้ช่าหลกัจะกาํหนดใหเ้มอืมกีารครบกําหนดอายุ

ของสญัญาเชา่หลกัในแต่ละคราว (ทุกๆ สามปี) คูส่ญัญาตกลงจะเช่าทรพัยส์นิหลกัดงักลา่วต่อไปจนกวา่ผูใ้หเ้ช่าหลกั

จะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีช่าภายใตเ้งอืนไขและขอ้กาํหนดเดมิของสญัญาเช่าหลกั เวน้แต่วธิกีารคาํนวณอตัรา

คา่เช่าคงทแีละคา่เช่าแปรผนัซงึจะเป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญาเช่าหลกั กองทรสัต์ยงัอาจมคีวามเสยีงจากการทผีู้

เช่าหลกัอาจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาเช่าหลกัเรอืงการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว อยา่งไรกด็ ีหากผูเ้ช่าหลกั

และผูบ้รหิารโรงแรมยงัคงดาํเนินกจิการไดต้ามปกตแิละไม่มเีหตุการณ์ความผนัผวนทางเศรษฐกจิหรอืการแขง่ขนัที

สงูขนึ รวมทงัความจําเป็นทตี้องปิดโครงการบางส่วนหรอืทงัหมด เพอืปรบัปรุงทรพัยส์นิ จนกระทบกบัการดําเนิน

กจิการตามปกตขิองผูเ้ช่าหลกัอยา่งมนีัยสาํคญั รวมทงั หากผูเ้ช่าหลกัไม่มเีจตนาทผีดินัดการชําระคา่เช่าคงท ีและ/

หรอื ค่าเช่าแปรผนั บรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิจะไดร้บัค่าเช่าคงทีตามทรีะบุไว้ในสญัญาเช่า นอกจากนี ผู้จดัการ

กองทรสัต์มหีน้าททีจีะตอ้งควบคมุและดแูลใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามเงอืนไขของสญัญาเช่า ซงึรวมถงึการตดิตามการ

จ่ายคา่เช่าใหต้รงตามเวลาทกีาํหนด เพอืประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และดว้ยเหตุผล

ดงักลา่วจะช่วยลดความเสยีงทผีูเ้ช่าหลกัจะไม่ต่อสญัญาเช่า หรอืไม่ปฏบิตัติามเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้นสญัญาเชา่ได ้

 

(3) ผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นอาจไม่ได้รบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นอนัเนืองมาจากเหตุสดุวิสยัภายใต้สญัญา

เช่าทรพัยสิ์น 

 

ภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยส์นิระหวา่งผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิและผูเ้ช่าหลกัประกอบไปดว้ยคา่เช่า  ส่วน ไดแ้ก่ ( ) 

คา่เช่าคงท ีซงึแบ่งเป็นคา่เช่าพนืฐานและคา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิ (หากม)ี และ ( ) คา่เช่าแปรผนั  โดยฐานะการเงนิ

และผลประกอบการของกองทรสัต์จะขนึอยู่กบัคา่เช่าทจีะไดร้บัชาํระจากการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกั 

(ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate 

Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ อย่างไรกด็ ีเหตุสดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทอียูน่อกเหนือการ

ควบคุมอนืๆ ซงึส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิโรงแรมตามเงอืนไขทกีาํหนดไว้ในสญัญาเช่าทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้ง

เป็นขอ้ยกเวน้ในการชาํระคา่เช่าของผูเ้ช่าหลกั ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึการยกเวน้การชําระค่าเช่าอนัเนืองมาจาก

เหตุสุดวสิยันันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องผู้ให้เช่าทรพัย์สนิ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน 

ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัต์ได ้
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(4) ค่าเช่าพืนฐานในการต่ออายุสญัญาเช่าอาจแตกต่างจากประมาณการค่าเช่าพืนฐาน 

 

คา่เชา่ภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัประกอบไปดว้ยคา่เช่า 2 สว่น ไดแ้ก่ (1) คา่เช่า

คงท ีซงึแบ่งเป็นคา่เช่าพนืฐานและคา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิ (หากม)ี และ (2) ค่าเช่าแปรผนั สาํหรบัค่าเช่าพนืฐานใน

ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัแรกซงึมรีะยะเวลา 3 ปีนนั ไดม้กีารกําหนดจํานวนทแีน่นอนต่อปีไวใ้นสญัญา

เช่าทรพัยส์นิแลว้ อย่างไรกด็ ีสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว ค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน 

จะเท่ากบัคา่เฉลยีของค่าเชา่คงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเชา่ทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้า (3 ปี) ในการนี ดว้ย

วธิกีารคํานวณค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปตามทไีดก้ล่าวมานัน หากผลการดาํเนินงานของ

ช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านันแตกต่างจากทปีระมาณการไวจ้ะสง่ผลใหค้า่เช่าคงที

ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าต่ออายุนันแตกต่างจากทปีระมาณการไวด้ว้ย ทงันี เนืองจากค่าเช่าพนืฐาน

สว่นเพมิซงึเป็นสว่นหนึงในการคาํนวณคา่เชา่คงทนีนัจะแปรผนัตามรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) ดว้ยเหตุนี 

คา่เช่าพนืฐานสาํหรบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัทมีกีารต่ออายมุานันจะแตกต่างจากทปีระมาณ

การไวด้ว้ยเช่นกนั โดยเป็นผลอนัเนืองมาจากการคาํนวณคา่เฉลยีของคา่เชา่คงทใีนช่วงระยะเวลาการเชา่ตามสญัญา

เช่าฉบบักอ่นหน้านนั 

 

ทงันี หากค่าเฉลยีของคา่เช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านันตาํกว่าที

ประมาณการไว ้จะสง่ผลใหค้า่เชา่พนืฐานในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเชา่ทรพัยส์นิทมีกีารต่ออายมุานนัตาํกว่าคา่

เช่าพืนฐานทีประมาณการไว้สําหรบัระยะเวลาการเช่านันๆ ซึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของ

กองทรสัต์ และกองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืไดผ้ลตอบแทนตามทปีระมาณการไวไ้ด ้ซงึอาจ

สง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทไีดป้ระมาณการไวเ้ช่นกนั 

 

ในทางกลบักนั หากคา่เฉลยีของค่าเชา่คงทใีนชว่งระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านัน

สงูกว่าทปีระมาณการไว ้จะสง่ผลใหค้า่เชา่พนืฐานในระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาเชา่ฉบบัต่อมาสงูกวา่คา่เชา่พนืฐาน

ทปีระมาณการไวส้าํหรบัระยะเวลาการเชา่นนัๆ ดว้ยเหตุน ีผูเ้ชา่หลกัมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งทาํใหผ้ลประกอบการสงู

กว่าทปีระมาณการไว้เพอืจะสามารถชําระค่าเช่าพนืฐานทสีูงขนึได ้ซึงหากเหตุททีําให้ผลประกอบการของช่วง

ระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาเชา่ทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านนัเป็นเพยีงเหตุชวัคราวหรอืไม่ไดส้ง่ผลต่อการเตบิโตในเชงิ

รายไดข้องทรพัยส์นิโครงการฯ นันๆ ในระยะยาว ยอ่มอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผูเ้ช่าหลกั

ต่อไปในอนาคต ซงึอาจรวมถงึการคา้งชาํระคา่เช่าหรอืการไม่ต่ออายุสญัญาเช่า ซงึหากกองทรสัตไ์ม่สามารถหาผูเ้ช่า

หลกัรายใหม่ทสีามารถจ่ายคา่เช่าไดเ้ท่ากบัผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการ

ของกองทรสัตแ์ละการไดร้บัผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดเ้ชน่กนั 

 

(5) ความเสียงในการทีกองทรสัตอ์าจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมในการเปลียนผู้จดัการกองทรสัต์โดยมิได้เกิดจาก

ความผิดโดยตรงของผู้จดัการกองทรสัต ์

 

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ทกีองทรสัต์โดยทรสัต ีเขา้ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ภายหลงัจากการก่อตงั 

ทรสัต์จะมีขอ้กําหนดและเหตุในการเปลยีนผู้จดัการกองทรสัต์ไว้ เช่น (1) กรณีทกีองทรสัต์สนิสุดลงและได้เลิก

โครงการตามทีได้กําหนดไว้ในหนังสอืชีชวนของกองทรัสต์และได้มีการดําเนินการชําระบญัชีกองทรสัต์ ตาม

หลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง (2) สาํนักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัตห์รอืสงัพกัการ
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ปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิ 90 วนั (3) การให้ความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิอายุ 

และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ยนืคาํขอต่ออายกุารใหค้วามเหน็ชอบ (4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิสภาพความเป็นนิตบิุคคล 

หรอืชําระบญัช ีหรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นคาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟู

กจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (5) ทรสัตบีอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จงใจ

หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง มไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าทใีหถู้กตอ้งและครบถว้น โดยทรสัตเีหน็วา่การไม่

ปฏบิตัหิน้าทนีนัเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถ

เยยีวยาความเสยีหายนันได้ภายในระยะเวลา 90 วนั หรอืในกรณีทผีู้จดัการกองทรสัต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์กีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกาํหนด หรอืในกรณีทปีรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่การใหค้วามเหน็ชอบ

เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. สนิสุดลงและผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ได้รบัการต่ออายุการให้ความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. (6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ใชส้ทิธลิาออกตามวธิกีารทกีําหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ซงึในกรณีดงักล่าวล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้มกีารเปลยีนผู้จดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ ซึงผู้จดัการ

กองทรสัต์จะไม่ไดร้บัคา่ชดเชยใดๆจากกองทรสัต์ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมทคีรบกาํหนดชาํระ และคา่ใชจ่้ายที

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ชําระแทนกองทรสัต์ ทงันีตามเงอืนไขและข้อตกลงทกีําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผู้จัดการ

กองทรสัต ์ 

 

อยา่งไรกด็ ีสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ขีอ้กาํหนดวา่ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์

ดว้ยสาเหตุใด อนัมไิดเ้นืองมาจากสาเหตุในขอ้ (1) ถงึ (6) ขา้งต้น และมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัทเีข้าทําสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัต ี(โดยทรพัย์สนิ

ของกองทรสัต์) ตกลงจะชาํระคา่ชดเชยการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมพนืฐาน และค่าธรรมเนียมพเิศษของผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคาํนวณจากอตัรา

คา่ธรรมเนียมพนืฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษเฉลยีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า หรอื

ตามสดัสว่นทเีทยีบเท่า) โดยกาํหนดชาํระในวนัทกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีลใช้บงัคบั ดงันนั ในกรณทีมีี

การเปลยีนผู้จดัการกองทรสัต์โดยสาเหตุอนืซงึมไิดเ้กิดจากความผดิโดยตรงของผู้จดัการกองทรสัต์ ภายในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว จะส่งผลให้กองทรสัต์จะมคี่าใช้จ่ายเพมิเติมในการชําระค่าชดเชยการเปลยีนแปลงผู้จ ัดการ

กองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราตามทรีะบุขา้งตน้  

 

(6) ความเสียงทีเกิดขึนเมือต้องมีการปรบัปรงุทรพัยสิ์นโครงการฯ และความเพียงพอของเงินสาํรองสาํหรบั

การปรบัปรงุ 

 

ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละแหง่จะตอ้งซ่อมแซมและปรบัปรงุใหด้ใูหม่ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัความต้องการ

ของลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนือง ทงันี โดยปกตกิารปรบัปรุง หรอืการซ่อมแซม

บํารงุรกัษาประจาํปี จะไม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงแรมมากนัก ยกเวน้ในกรณทีเีป็นการปรบัปรงุ

ซ่อมแซมใหญ่ เช่น การปรบัปรุงเพือเปลียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในอสงัหาริมทร ัพย์ หรือการ

เปลยีนแปลงงานระบบทีสําคญั ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ลิฟต์ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษา

ทรพัยส์นิโครงการฯ และความเสยีงจากการบาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทไีม่อาจคาดการณ์ไดม้แีนวโน้มทจีะเพมิขนึเมอื

ทรพัยส์นิโครงการฯ มรีะยะเวลาดําเนินการเพมิขนึเรอืยๆ นอกจากน ีทรพัยส์นิอาจจะต้องมกีารปรบัปรุง หรอืการ

ซ่อมแซมบํารุงรกัษานอกเหนือจากตามแผนทวีางไว ้ในกรณีทมีปัีญหาทอีาจจะเกดิขนึเนืองจากมกีารบงัคบัใช้ของ

กฎเกณฑห์รอืกฎหมายใหม่ ซงึอาจทําใหต้อ้งมกีารลงทุนเพมิเตมิเกนิกวา่ทคีาดการณ์ไว ้อนึง การดําเนินธุรกจิของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา และยงัอาจสง่ผลกระทบกบัผลการดาํเนินงาน
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ของผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ นัน ซงึสง่ผลต่อความสามารถทจีะจ่ายคา่เช่าไดภ้ายในระยะเวลาทกีาํหนดไว้

ในสญัญาเช่า หรอือาจทําใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไม่ไดร้บัรายไดค้่าเช่าอยา่งเตม็ทสีาํหรบัพนืททีอียู่ระหว่างการ

ซ่อมบาํรงุรกัษา 

 

ทงันี สญัญาบรหิารโรงแรมของทรพัย์สนิโครงการฯ มีขอ้กําหนดให้ผู้เช่าหลกัจัดสรรเง ินสํารองเพือการ

ซ่อมแซมบํารุงรกัษาเฟอรนิ์เจอร ์ตกแต่ง และอปุกรณ์ (FF&E Reserve) (ถา้ม)ี และผูใ้หเ้ช่าจะกนัสาํรองไวเ้พอืเป็น

ค่าใช้จ่ายเพมิเตมิจากการลงทุน (Capital Expenditure Sinking Fund) อย่างไรก็ตาม เงนิสาํรองดงักล่าวอาจจะไม่

เพยีงพอต่อการซ่อมแซม บํารงุรกัษา หรอืการต่อเตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ ในอนาคตเพอืเพมิขดีความสามารถใน

การแขง่ขนั ในกรณทีเีงนิสาํรองไม่เพยีงพอ กองทรสัตจ์ะตอ้งพจิารณาแหลง่เงนิทุนอนืๆ เพอืใชใ้นการปรบัปรงุและต่อ

เตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ เพอืไม่ใหก้ารทเีงนิสาํรองไม่เพยีงพอส่งผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้โดยการทเีงนิ

สาํรองไม่เพยีงพอนนัอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้

 

การดาํเนินการปรบัปรุงและซ่อมแซมจะเป็นไปตามระยะเวลาทผีูบ้รหิารทรพัยส์นิโครงการฯ หรอืบรษิทัผูใ้ห้

เช่าทรพัยส์นิ หรอืผูเ้ช่าหลกัเหน็สมควร และไดร้บัความเหน็ชอบจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึโดยปกต ิการดาํเนินงาน

ของทรัพย์สินโครงการฯ จะต้องไม่หยุดชะงักในระหว่างการซ่อมแซมบํารุงร ักษา นอกจากนี การปร ับปรุง

อสงัหารมิทรพัยจ์ะดาํเนินงานเฉพาะส่วนพนืททีตีอ้งการปรบัปรงุ โดยพนืทสีว่นอนื ยงัคงเปิดใหด้าํเนินการปกต ิเวน้

แต่หากจําเป็นทีจะต้องซ่อมแซมหรอืปรบัปรุงใหญ่ ซงึหากเปิดดําเนินการแล้วลูกค้าทเีขา้พกัอาจไม่ได้รบัความ

สะดวก และอาจทําใหม้ีการรอ้งเรยีนหรอืไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิในการเปิดให้บรกิาร ณ ขณะนัน ผู้เช่าหลกัหรอื

ผูบ้รหิารโรงแรมอาจพจิารณาทจีะหยดุการใหบ้รกิารชวัคราวเพอืทาํการปรบัปรุงครงัใหญ่ 

  

(7) การพึงพิงผู้บริหารโรงแรม และการใช้เครืองหมายการค้า หรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรมสําหรบั

ทรพัยสิ์นโครงการฯ 

 

ผูบ้รหิารโรงแรมเป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใตส้ญัญาบรหิารโรงแรมระหวา่งผูเ้ชา่หลกัและผูบ้รหิาร

โรงแรม ซงึผูบ้รหิารโรงแรมหรอืบุคคลทสีามจะใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าหลกัในการใชเ้ครอืงหมายการคา้หรอืเครอืงหมาย

บรกิารของผูบ้รหิารโรงแรมเพอืหรอือนัเกยีวเนืองกบัการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณทีสีญัญาระหว่าง

ผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรม หรอืบุคคลทสีามทใีหส้ทิธดิงักล่าว ไดส้นิสุดลง โดยไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม การใช้

เครอืงหมายการคา้ เครอืงหมายบรกิารทเีกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิโครงการฯจะสนิสุดลง เครอืงหมายหรอืวตัถุใดๆ ทมีี

เครอืงหมาย หรอืเครอืงบ่งชทีแีสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างทรพัย์สนิโครงการฯกับผูบ้ริหารโรงแรม หรอื

บุคคลทสีามนัน จะตอ้งถูกถอดออกไปจากโรงแรม และผูบ้รหิารโรงแรมหรอืบุคคลทสีามนนัจะไม่ใหก้ารบรกิารอกี

ต่อไป นอกจากน ีเมอืสญัญาบรหิารโรงแรมระหวา่งผูเ้ชา่หลกัและผูบ้รหิารโรงแรมสนิสดุลง อาจทาํใหส้ญูเสยีช่องทาง

การจาํหน่ายหอ้งพกั และการเขา้ถงึระบบการจองส่วนกลางได้ รวมไปถงึการสญูเสยีฐานลูกคา้ประจาํของผูบ้รหิาร

โรงแรมและสมาชกิดว้ย  

 

นอกจากน ีหากเกดิความเสอืมเสยีต่อชอืหรอืแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรม หรอืแบรนดข์องเครอืเดยีวกนั  อาจ

ส่งผลต่อชอืเสยีงของทรพัยส์นิโครงการฯ และความสามารถในการดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาพกั ซงึอาจเกดิผลกระทบ

ในทางลบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน ทงัในปัจจุบนัและในอนาคตของกองทรสัต ์
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อยา่งไรกด็ ีทรพัยส์นิโครงการฯตงัอยูใ่นทําเลทตีงัทดี ีและไดร้บัการปรบัปรงุและดแูลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยา่งอยา่งสมาํเสมอ ดงันนั หากสญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมปัจจุบนัสนิสดุลงไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูบ้รหิารโรงแรมใหม่กจ็ะสามารถบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไปได ้ 

 

นอกจากน ีเนืองจากทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละแห่งจะมกีารบรหิารจดัการโดยผูบ้รหิารโรงแรมทตี่างกนัไป

และอยู่ในหลายประเทศ ในกรณเีกดิความเสอืมเสยีต่อแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมรายใดรายหนงึ ความเสยีงทคีวาม

เสอืมเสยีต่อแบรนด์ของผู้บรหิารโรงแรมหนึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรสัต์โดยรวมอย่างมี

นยัสาํคญัจงึเป็นไปไดน้้อย ทงันี ผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละราย เป็นผูบ้รหิารโรงแรมทมีกีารประกอบธุรกจิภายใตแ้บรนด์

ของตนมาเป็นระยะเวลานานในตลาดของการบรหิารจดัการโรงแรม อกีทงัผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละรายมมีาตรฐานการ

บรกิาร หรอื Brand Standards ทเีป็นสากลและเป็นทยีอมรบัในแวดวงธุรกจิโรงแรมและสามารถสรา้งเสรมิและดาํรง

ชอืเสยีงของแบรนด์ของตนได้อย่างสมําเสมอซึงเป็นทีรู้จ ักทัวโลก ซึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงแรมเหล่านีมี

ความสามารถและมาตรการในการดแูลชอืเสยีงและมาตรฐานของแบรนดข์องตนไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันนั ความเสยีงทจีะ

เกดิความเสอืมเสยีต่อแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมจงึเป็นไปไดน้้อย 

 

(8) ความเสียงทีอาจเกิดขึนอนัเป็นผลจากการทีกองทรสัตก์ู้ยืมเงิน 

 

เนืองจากกองทรสัต์มีการทําสญัญากู้ยมืเงนิจํานวน 44,670,000 ยโูร (ประมาณ 1,724.43 ลา้นบาท) จาก

สถาบนัการเงนิแห่งหนึงในต่างประเทศ เพอืนําเงนิกู้ยมืดงักล่าวมาชําระหนีกู้ยมืเดมิในสกุลดอลลาร์สหรัฐของ

กองทรสัตท์มีตี่อสถาบนัการเงนิในประเทศอกีแหง่หนึง ซงึกองทรสัตไ์ดท้ําการกูเ้งนิตงัแต่วนัทกีองทรสัตเ์รมิลงทุนใน

ทรพัย์สนิหลกัทีลงทุนครงัแรก ทงันีเงินกู้ปัจจุบันกําหนดอตัราดอกเบียของเง ินกู้อ้างอิงอตัราดอกเบียลอยตัว 

(EURIBOR + รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ในปีแรก โดยตลอดอายสุญัญา อตัราดอกเบยีจะไม่เกนิ EURIBOR + รอ้ยละ 4.25 

ต่อปี) และมภีาระในการชาํระคนืเงนิตน้ครงัเดยีวทงัจํานวนเมือสนิสุดระยะเวลาเงนิกู ้3 ปี โดยไดม้กีารเบกิใช้เงนิกู้

ดงักล่าวในวนัท ี29 มถิุนายน 2561 ซงึเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาเงนิกูท้บีรษิทัย่อยของกองทรสัต์เขา้ทํากบั

สถาบนัการเงนิดงักลา่ว หลงัจากนนัไดม้กีารแกไ้ขสญัญากูย้มืเงนิดงักลา่ว เพอืขยายวงเงนิเพมิจาํนวน   1,500,000  

ยูโร ณ วนัที 17 สงิหาคม 2561 เพอืรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมีการเบิกใช้จํานวน 1,165,000 ยูโร ในวนัที 20 

สงิหาคม 2561 

 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงจากการปรบัตวัของอตัราดอกเบยีในช่วงอายุสญัญาเงินกู ้ตลอดจนภาระในการ

ชาํระคนืเงนิตน้ ซงึอาจจะกระทบกบัผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ละความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายเงนิ

ผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

 

นอกจากน ีสญัญาเงนิกูส้าํหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกอาจมเีงอืนไขบางประการสําหรบั

กองทรสัต ์โดยหากกองทรสัตไ์ม่สามารถจ่ายดอกเบยีหรอืเงนิตน้ และปฏบิตัติามเงอืนไขทรีะบใุนสญัญาเงนิกูไ้ด ้อาจ

เป็นเหตุใหผู้ใ้หกู้ด้าํเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัต์หรอืบงัคบัตามสทิธขิองตนภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ เช่น ผูใ้หกู้้

อาจเรยีกใหช้ําระเงนิตน้คนืในทนัทไีม่ว่าจะทงัหมดหรอืเพยีงบางส่วน หรอือาจบงัคบัเอาหลกัประกนัภายใต้สญัญา

กูย้มืเงนิ อย่างไรกด็ ีเมอืเงนิกูย้มืของกองทรสัต์ครบกําหนดการชําระคนืเงนิตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาหา

แหล่งเงนิทุนอนื ซงึอาจรวมถงึการเสนอขายหน่วยลงทุนเพมิเติม การออกหุ้นกู้ หรอืการกู้ยมืเงนิจากธนาคาร

พาณชิย ์และ/หรอื สถาบนัการเงนิ และ/หรอื บรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอื บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื นิตบิุคคล
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ประเภทอนืซึงได้รบัอนุญาตในการให้เงินกู้ยมืแก่กองทรสัต์ได้ เพือนํามาชําระหนีเง ินกู้ยมืเดมิ ทงันีผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จะจดัหาแหล่งเงนิทุนทีดทีสีุดสําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทรสัต์ โดยจะคํานึงถึงหลกัประกนัและ

ความสามารถในการคนืเงนิตน้ของกองทรสัต์ประกอบการพจิารณา อย่างไรกด็ ีในกรณีทมีกีารกูย้มืเงนิใหม่เพอืมา

ชําระหนีเงนิกู้ยมืเดมิ (Refinancing) กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงทขีอ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัใหม่อาจมีความ

แตกต่างจากขอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิฉบบัเดมิ หรอืในกรณีทมีกีารกูย้มืเงนิเพมิเตมิอาจมขีอ้สญัญาบางประการซงึ

แตกต่างจากเดมิ และอาจจาํกดัการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

 

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งบรหิารจดัการกองทรสัตโ์ดยคาํนงึถงึความเสยีงดงักล่าวโดยจะมมีาตรการในการ

ติดตามผลการดําเนินงานของกองทรสัต์และปัจจัยภายนอกต่างๆ รวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบยีอย่างสมําเสมอ 

นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาใชเ้ครอืงมอืทางการเงนิเพอืลดความเสยีงดงักล่าว เช่น การทําธุรกรรม

เพอืป้องกนัความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียหรอืการดําเนินการใดๆ กบัเจ้าหนี เช่น การขอขยาย

ระยะเวลาการชาํระหนี หรอืการผ่อนผนัเงอืนไขทเีป็นอปุสรรคต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นตน้ โดยผูจ้ดัการ

กองทรสัตจ์ะดาํเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถงึกฎหมายทเีกยีวขอ้งและประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าความเสยีงทกีองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายชาํระดอกเบยี และ/หรอืคนืเงนิต้น

ไดน้นัมน้ีอย เนืองจากอตัราสว่นหนตี่อทุนของกองทรสัตจ์ะยงัอยู่ในระดบัทสีามารถบรหิารจดัการได ้และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์สีาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  อกีทงั สญัญาเงนิกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาคนืเงนิกูค้รงัเดยีวเมอืสนิสุด

ระยะเวลาเงนิกู ้โดยตลอดระยะเวลากูย้มื กองทรสัต์มภีาระในการชาํระดอกเบยีเท่านัน ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาด

ว่า เมอืถงึกําหนดเวลาชําระเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่เพอืชําระคนืเงนิกู้ดงักล่าว 

นอกจากน ีทรพัยส์นิโครงการฯ มศีกัยภาพทจีะสรา้งรายไดใ้หก้บักองทรสัต ์ทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชอืวา่กองทรสัต์

จะมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบยีอยา่งต่อเนือง  

 

ทงันี ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณีทมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

 

(9) กองทรสัตต้์องพึงพาบุคคลภายนอกสาํหรบัการให้บริการบางประการ 

 

เนืองจากผูเ้ช่าหลกัจะมกีารวา่จา้งบุคคลภายนอกเพอืใหบ้รกิารบางประการต่อทรพัยส์นิโครงการฯ  อาทเิช่น 

การใหบ้รกิารนําประปา ไฟฟ้า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการบรกิารกําจดัขยะ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้่าบุคคลภายนอกนันจะปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัของตนตามสญัญาในการใหบ้รกิารใดๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

อนงึ ถงึแมจ้ะมขีอ้กาํหนดในสญัญาในกรณทีคีูส่ญัญาปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุแหง่การเลกิ

หรอืผดิสญัญา ซงึใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าหลกัทจีะบอกเลกิสญัญาหรอืเรยีกคา่เสยีหายจากคู่สญัญาฝ่ายทปีฏบิตัผิดิสญัญาได ้

แต่เหตุการณ์ทคีู่สญัญาผดิสญัญาดงักล่าว อาจทําใหก้ารใหบ้รกิารใดๆ ต่อทรพัยส์นิโครงการฯ หยุดชะงกั อนัอาจ

เป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการ ฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน และโอกาสทางธรุกจิของกองทรสัตไ์ด ้  

 

อยา่งไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า บรกิารจากบุคคลภายนอกทตี้องใหบ้รกิารต่อทรพัยส์นิโครงการฯ นัน

เป็นบรกิารทสีามารถหาผูใ้หบ้รกิารรายอนืในตลาดมาทดแทนไดโ้ดยไม่ลําบากมากนัก เนืองจากเป็นบรกิารทตีอ้งมี

การดาํเนินการในโรงแรมเป็นการทวัไป ดงันนั ความเสยีงทกีารหยดุชะงกัของบรกิารบางประการทจีะเป็นอปุสรรคใน
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การดาํเนินธุรกจิ และมผีลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อกจิการ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงานของทรพัยส์นิ

โครงการฯ นนัน่าจะมคีวามเป็นไดค้อ่นขา้งน้อย 

 

(10) กองทรสัตไ์มมี่อาํนาจควบคมุผู้บริหารโรงแรมได้โดยตรง 

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิของกองทรสัต ์ซงึรวมถงึการจ่ายเงนิปันสว่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ขนึกบัการ

จ่ายคา่เช่าของผูเ้ชา่หลกั ทงันี ความสามารถของผูเ้ช่าหลกัในการจ่ายคา่เช่าขนึกบักาํไรสุทธจิากการดาํเนินงาน ของ

แต่ละทรพัยส์นิโครงการฯ โดยบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิเขา้ทําสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัซงึมอีาํนาจเตม็ทใีนการบรหิาร

ทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึผูเ้ช่าหลกัแต่ละรายจะเขา้ทาํสญัญาบรหิารโรงแรมกบัผูบ้รหิารโรงแรม โดยทกีองทรสัต์ไม่ได้

เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัผูบ้รหิารโรงแรมเหล่านี แต่ผลประกอบการของกองทรสัต ์จะยงัขนึอยู่กบัการดาํเนินงานของ

ผู้เช่าหลกัและผู้บรหิารโรงแรมอยู่ ดงันัน จึงอาจไม่สามารถรบัรองไดว้่าทรพัย์สนิโครงการฯ จะยงัคงดําเนินการ 

บรหิาร และไดร้บัการบาํรุงรกัษา ตามทคีาดไวต้่อไปในอนาคต ซงึอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผล

การดาํเนินงานของกองทรสัตไ์ด ้ 

 

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารโรงแรมของทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึไดร้บัการวา่จา้งจากผูเ้ช่าหลกัเหล่านีถอืไดว้า่เป็น

ผูบ้รหิารโรงแรมทมีีความเชยีวชาญ มีชอืเสยีง และมปีระสบการณ์ในการบรหิารโรงแรมเป็นอย่างด ีนอกจากนัน 

ผู้บริหารโรงแรมยงัมีหน้าทีในการปฏิบัติตามเงือนไขและข้อกําหนดตามสญัญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel 

Management Agreement) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการควบคมุและตรวจสอบการดาํเนินงานของผูจ้ดัการ

กองทรสัตผ์า่นผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิและสญัญาเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไป 
 

(11) ความเสียงจากการไมส่ามารถหาผู้เช่าหลกัได้ในอนาคต 

 

ภายใตส้ญัญาเชา่ บรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิมแีละผูเ้ช่าหลกัตกลงทาํสญัญาเช่าซงึมรีะยะเวลาการเช่า  ปี และ

เมอืสญัญาเชา่ครบกําหนด บรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิและผูเ้ชา่หลกัตกลงจะใหผู้เ้ช่าหลกัเช่าทรพัยส์นิต่อไปอกีคราวละ 

 ปีโดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) จนกว่าบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิจะขาดคณุสมบตัใินการเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิ

ในทรพัยส์นิท ี

 

ในกรณีทสีญัญาเช่าของทรพัยส์ินโครงการฯ สนิสุดลงโดยมีการบอกเลิกสญัญาเช่าดงักล่าวก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาการเชา่ตามสญัญา บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจตอ้งใชเ้วลาหาบุคคลอนืเพอืเขา้มาเป็นผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิ

โครงการฯ รายใหม่แทนผูเ้ช่าหลกัเดมิ ซงึบุคคลดงักลา่วอาจมคีณุสมบตัหิรอืความสามารถไม่เทยีบเท่ากบัผูเ้ช่าหลกัเดมิ 

หรอือาจไม่สามารถหาผูเ้ชา่หลกัรายใหม่ทสีามารถจา่ยคา่เช่าไดเ้ท่ากบัผูเ้ชา่หลกัรายเดมิได ้ซงึอาจสง่ผลกระทบโดยตรง

ต่อรายไดข้องกองทรสัต์และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามลาํดบั 

 

นอกจากนี หากผูเ้ช่าหลกัมีขอ้จํากัดทางกฎหมายหรือขาดคุณสมบตับิางประการทกีฎหมายกําหนดไวซ้ึง

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเล่อของผูเ้ช่าหลกั อนัทาํใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถต่อสญัญาเช่านีได ้ผู้

เช่าหลกัไม่มีหน้าทรีบัผดิตามสญัญา แต่จะถือว่าเป็นเหตุผดินัดทอีาจเป็นเหตุให้เลิกสญัญา ซงึจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต์และความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ชน่กนั  
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อยา่งไรกด็ ีหากผูเ้ช่าหลกัยงัสามารถเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ นนั เพอืบรหิารต่อไปไดอ้กีระยะเวลาหนึงเป็น

การชวัคราว ผูเ้ชา่หลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิจะตอ้งร่วมกนัหาแนวทางเพอืใหม้ผีูเ้ช่ารายอนืเขา้มาเช่าทรพัยส์นิ

โครงการฯ เพอืบรหิารแทนผูเ้ช่าหลกั ในกรณีนี ผูเ้ช่าหลกัตกลงทจีะต่อระยะเวลาการเช่าเพอืบรหิารต่อไปจนกวา่จะ

สามารถหาผูเ้ช่าอนืเขา้มาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯได ้ทงันี บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัจะร่วมกนักําหนด

เงอืนไขของสญัญาเชา่ทขียายระยะเวลาออกไป 

 

ทงันี เนืองจากทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นทรพัยส์นิทไีดร้บัการดูแลและปรบัปรุงให้อยู่ในสภาพทีด ีและจาก

ข้อมูลในอดตีนันทรพัย์สินโครงการฯ มีลูกค้าเข้ามาใช้บรกิารอย่างต่อเนือง สถานทตีังนันตงัอยู่ในบริเวณทีมี

ความสามารถในการดงึดูดผูม้าใชบ้รกิาร ประกอบกบัทรพัย์สนิโครงการฯ แต่ละแห่งมผีูบ้รหิารโรงแรมทมีีความ

เชยีวชาญในการประกอบธุรกจิโรงแรมดาํเนินการบรหิารจัดการโรงแรมอยู่และมชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้กัเป็นอย่างดีใน

บรเิวณนันๆ ดว้ยเหตุดงักล่าว ความเสยีงทจีะไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่เพอืมาเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ ไดน้นั

น่าจะมคีวามเป็นไปค่อนขา้งตาํ นอกจากนี ในกรณีทไีม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัมาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ ไดน้นั ยงั

สามารถพจิารณาทางเลอืกอนืโดยการนําทรพัยส์นิโครงการฯ ออกขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกได ้เนืองดว้ยลกัษณะ 

สภาพ จํานวนผู้ใช้บริการ และทีตังของทรพัย์สนิโครงการฯ นันน่าจะสามารถดงึดูดความสนใจจากนักลงทุน

อสงัหารมิทรพัยไ์ดไ้ม่ยาก อยา่งไรกด็ ีในกรณทีเีป็นการขายทรพัยส์นิโครงการฯ อนัเนืองมาจากเหตุดงักลา่วขา้งตน้ 

ซึงจะต้องดาํเนินการขายในระยะเวลาทจีํากดั อาจส่งผลใหร้าคาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯตํากว่ามูลค่าการเขา้

ลงทุนของทรพัยส์นิโครงการฯทกีองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทนุในตอนแรก 

 

(12) กองทรสัต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษทัผู้ขายฯ ในการดาํเนินงานของ       

ทรพัยสิ์นโครงการฯ ภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาห้ามขายหน่วยทรสัต ์ 

 

 ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงัแรกเสรจ็สนิ บรษิทัผูข้ายทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกและบรษิทัที

เกียวข้องซึง ได้แก่ บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. และบริษัท  Leebro Holding Pte Ltd ได้เข้าถือ

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์นี ในสดัส่วนตามทไีดต้กลงกนัไว ้ซงึเท่ากบั 63,928,100 หน่วย (หรอืรอ้ยละ 18.12 ของ

จาํนวนหน่ายทรสัตท์อีอกและเสนอขายในครงัแรก) และ 4,417,200 หน่วย (หรอืรอ้ยละ 1.25 ของจาํนวนหน่วยทรสัต์

ทอีอกและเสนอขายในครงัแรก) ตามลําดบั โดยบรษิทัดงักล่าวตกลงทจีะไม่ขายหน่วยทรสัต์ของตนทไีดจ้องซอืตาม

สญัญาซอืขายหุน้ในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัแรกทมีกีารซอืขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย ์(วนัท ี27 ธนัวาคม 

2560) 

 

การทบีรษิทัผูข้ายฯ เขา้มาถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์จะทําใหผ้ลประโยชน์ของบรษิทัผู้ขายฯ ดงักล่าว

สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์จากการมีส่วนได้เสยีในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนของ

หน่วยทรสัตท์ถีอืโดยผูข้ายฯ นอกจากน ีภายในระยะเวลาทบีรษิทัผูข้ายฯ ดงักลา่วตกลงทจีะไม่ขายหน่วยทรสัต์ทตีน

จองซือตามสญัญา ผู้จดัการกองทรสัต์จะติดตามความครบถ้วนของจํานวนหน่วยทรสัต์ทถีือโดยบรษิัทผู้ขายฯ 

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามข้อตกลงทรีะบุไว้ในสญัญา โดยจะตรวจสอบรายชือจากทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีมีอยู่

ทงัหมดอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครงั ทงันีหากพบวา่ ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักลา่ว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการ

ตามความเหมาะสม และ/หรอื ตามสทิธทิมีีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่มสีงิใดรบัประกนัไดว่้าบรษิัทผูข้ายฯ 

ดงักล่าวจะไม่จําหน่าย หรอืโอนหน่วยทรสัต์ทตีนถอือยู่ดงักล่าวไม่ว่าทงัหมดหรอืแต่บางสว่นภายหลงัสนิระยะเวลา

หา้มขายหน่วยทรสัตข์องบรษิทัผูข้ายฯ ทจีองซอืตามสญัญา ในกรณีทบีรษิทัผูข้ายฯ ดงักล่าวตดัสนิใจโอนหรอืขาย
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หน่วยทรสัต์ ทําให้บริษทัผู้ขายฯ ไม่มีส่วนไดส้่วนเสยีในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัต์ และอาจขาดแรงจูงใจในการใช้

ประสบการณ์ของบรษิัทผู้ขายฯ ให้เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์ในการจัดการทรพัย์สินโครงการฯ เช่น การให้

คาํแนะนําต่อกองทรสัต์ในดา้นกฎหมาย แนวปฏบิตัแิละขนัตอนการดาํเนนิการต่างๆ ในประเทศททีรพัยส์นิตงัอยู ่ซงึ

อาจส่งผลกระทบต่อการจดัการทรพัย์สนิโครงการฯ และอาจจะส่งผลถึงผลการดําเนินงานของกองทรสัต์และ

ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

อยา่งไรกด็ ีเนืองจากทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัตจ์ะยงัคงบรหิารโดยผูบ้รหิารโรงแรมผูม้ปีระสบการณ์

ในระดบัสากลและมปีระสบการณ์ในประเทศทเีกยีวขอ้งนันๆ จงึน่าจะสามารถลดความเสยีงจากผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานและสภาพทางการเงนิของทรพัยส์นิโครงการฯ ตลอดจนผลการดาํเนินงานของกองทรสัตไ์ดภ้ายหลงัจากที

พนัธมติรทางธุรกจิตดัสนิใจโอนหรอืขายหน่วยทรสัตแ์ลว้  

 

(13) กองทรสัต์อาจเข้าทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียงจากอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงินตรา ซึง

อาจจะจาํกดัผลประโยชน์ทีกองทรสัต์จะได้รบัจากทรพัยสิ์นโครงการฯ และการเข้าทาํธุรกรรมดงักล่าว

ไม่สามารถคุ้มครองความเสียงจากอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงินตราทงัหมด 

 

การลงทุนของกองทรสัต์ประกอบดว้ยการลงทุนในหลายประเทศ ซงึรายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บันนัเป็นสกุล

เงนิต่างประเทศ เช่น เงนิสกุลดอลลารส์หรฐั นอกจากนี รายไดแ้ละรายจ่ายของบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและบรษิทัโฮ

ลดงิต่างประเทศจะเป็นสกุลเงนิของประเทศทเีกยีวขอ้งนันๆ ในขณะทเีงนิทไีดร้บัจากการระดมทุนและการจ่าย

ผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะเป็นสกลุเงนิบาท ทาํใหก้องทรสัตต์อ้งรบัความเสยีงจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลยีน 

 

โดยรายไดท้เีกดิจากทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยี จะอยู่ในรูปของเงนิสกุลดอง

เวยีดนามและรเูปียอนิโดนีเซยี แต่จะเทยีบเคยีง (benchmark) จากเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั โดยผูเ้ช่าหลกัจะชาํระเงนิ

ใหก้บับรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิในรปูของเงนิสกุลเวยีดนามดอง และ รเูปียอนิโดนีเซยี ตามลําดบั และบรษิทัผูใ้ห้เช่า

ทรพัย์สนิจะจ่ายผลประโยชน์ในรูปของเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัให้กบับรษิัทโฮลดงิต่างประเทศ และให้กบับรษิัท 

Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) ต่อไป ด้วยลักษณะรายรับทีอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาดาํเนินการใหก้องทรสัต์เขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความเสยีง หรอืเขา้ทําสญัญาซอืขาย

ล่วงหน้าสาํหรบัอตัราแลกเปลยีนระหว่างเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัและเงนิบาท โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึ

ความเหมาะสมของกลไกและเครอืงมือในการลดความเสยีง รวมถงึพจิารณาปัจจยัอนื ๆ ประกอบ เชน่ กฎหมายและ

กฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง อตัราดอกเบยี และคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการ เป็นตน้ นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะคอย

ตรวจสอบอตัราแลกเปลยีน (Swap Point Rate) ทุก ๆ 3 เดอืนเพอืพจิารณาความเหมาะสมในการเขา้ทําธุรกรรม

ป้องกนัความเสยีง  

 

อย่างไรก็ด ีกองทรสัต์อาจจะไม่สามารถเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงไดเ้สมอไป และการป้องกนัความ

เสยีงอาจไม่ใหผ้ลตอบแทนตามทคีาดหวงัต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ หรอืต่อสถานภาพทางการเงนิของ

กองทรสัต์ นอกจากนี ไม่มีการป้องกนัความเสยีงใดทีจะป้องกนักองทรสัต์ จากความเสียงทีเกียวข้องกับการ

เปลยีนแปลงในอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศทงัหมดได ้ซงึอาจจะส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อมูลค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได ้อนึง การทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงอาจไม่สามารถคุม้ครองกองทรสัต์จาก
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ความเสยีงทอีาจเกดิขนึไดท้งัหมด หรอือาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อกองทรสัตเ์นอืงจากสาเหตุดงัต่อไปนี  

 

 ธุรกรรมป้องกนัความเสยีงทมีอียูอ่าจไม่สอดคลอ้งโดยตรงกบัความเสยีงทตีอ้งการไดร้บัความคุม้ครอง  

 ระยะเวลา หรอืจาํนวนเงนิทตีงัไวส้าํหรบัการป้องกนัความเสยีงอาจไม่สมัพนัธ์กบัระยะเวลาของความ

ตอ้งการใชท้เีกยีวขอ้ง  

 คูส่ญัญาภายใตธุ้รกรรมป้องกนัความเสยีงอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญาในหน้าททีตีอ้งชาํระ  

 ความน่าเชอืถอืของคูส่ญัญาทคีา้งชาํระเงนิตามธุรกรรมป้องกนัความเสยีงอาจถูกลดระดบัลงจนถงึระดบั

ททีาํใหก้องทรสัต์ไม่สามารถขายใชห้รอืโอนสทิธใินฝังของตนในธรุกรรมป้องกนัความเสยีงนีได ้

 มูลคา่ของตราสารอนุพนัธส์ําหรบัการป้องกนัความเสยีงอาจถูกปรบัปรุงในอนาคตเพอืใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานทางบญัชใีนการสะทอ้นการเปลยีนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรม  

 การปรบัลดลงของมลูคา่ของตราสารป้องกนัความเสยีงอยา่งมนีัยสาํคญั อนัเกดิจากการลดมลูคา่เพอืให้

เท่ากบัมูลคา่ยตุธิรรม จะส่งผลใหมู้ลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์ลดลงได ้และการทําธุรกรรม

ป้องกนัความเสยีงโดยทวัไปจะมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ ซงึอาจจะส่งผลใหผ้ลตอบแทนโดยรวม

ลดลง โดยค่าใช้จ่ายเหล่านีอาจจะเพมิขนึเมอืระยะเวลาของการทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงเพมิขนึ 

หรอืในช่วงเวลาทอีตัราดอกเบยีปรบัตวัขนึและมคีวามผนัผวน ซงึคา่ใชจ่้ายเหล่านีอาจจะจํากดัจํานวน

ผลตอบแทนทจีะสามารถจ่ายให้กบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาประโยชน์

การเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงประกอบกบัคา่ใชจ้่ายในการทาํธุรกรรม 

 

(14) การจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยสิ์นโครงการฯ แก่กองทรสัต์ขึนอยู่กบัรปูแบบในการ

ส่งเงิน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง และอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการควบคุม 

การเคลือนย้ายเงินทุน หลกัเกณฑ์เกียวกบัการส่งเงิน และการควบคุมการแลกเปลียนเงินในแต่ละ

ประเทศทีกองทรสัต์ลงทนุ 

 

การเขา้ลงทุนเพอืให้ไดม้าซึงทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ประกอบดว้ยการลงทุนทงัทางตรงและทางออ้มใน

ทรพัยส์นิในหลายประเทศ รวมถงึการใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ ดงันัน การทบีรษิทัทกีองทรสัต์ลงทุน

ตงัอยูใ่นแต่ละประเทศ จงึมรีปูแบบในการสง่เงนิระหว่างบรษิทัทแีตกต่างกนั โดยมรีปูแบบในการสง่เงนิต่างๆ ดงันี 1) 

การชําระเงนิต้นของเงนิกู้ยมืผูถ้ือหุน้ 2) การชําระดอกเบยีของเงนิกู้ยมืผูถ้ือหุน้ 3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารและ

ค่าบรกิาร และ 4) เงนิปันผล เป็นต้น ซงึรูปแบบในการส่งเงนิแต่ละวธิมีีผลประโยชน์ ภาษ ีและค่าธรรมเนียมที

แตกต่างกนั นอกจากนี การลงทุนจงึต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคมุการเคลอืนยา้ยเงนิทุน กฎเกณฑเ์กยีวกบั

การสง่เงนิ และการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละประเทศ ซงึทําใหก้องทรสัต์อาจจะไดร้บัผลกระทบจากความ

เสยีงจากอตัราแลกเปลยีนและกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้งกบัการส่งเงนิแก่กองทรสัต ์

 

ยกตวัอย่างเช่น 1) การส่งเงนิโดยการจ่ายเงนิปันผลในบางประเทศ เช่น ในประเทศอนิโดนีเซีย บรษิทัจะ

สามารถจ่ายเงนิปันผลจากกาํไรสะสม และสามารถจ่ายไดใ้นกรณทีมีกีําไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละหกัคา่เสอืมราคา (ซงึ

เป็นค่าใชจ่้ายทไีม่ใช่เงนิสด) แล้วเท่านัน และเนืองจากบรษิัทมีค่าใชจ้่ายทไีม่ใช่เงนิสดเหล่านีจงึทําให้บรษิทัอาจมี

สภาพคล่องสว่นเกนิทไีม่สามารถจ่ายออกมาในรปูของเงนิปันผลได ้2) การสง่เงนิในรปูของการชาํระเงนิตน้ของเงนิ

กูย้มืผูถ้อืหุน้นนัมขีอ้จํากดั โดยจะสามารถกระทาํไดใ้นกรณีทมีกีารกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทั และมยีอดเงนิตน้คงเหลอื

เท่านนั โดยหากมกีารชาํระเงนิตน้ของเงนิกูย้มืครบตามจํานวน กองทรสัตอ์าจมคีวามจาํเป็นในการเปลยีนรปูแบบใน
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การส่งเงนิระหว่างบรษิทัทเีขา้ลงทุน ซงึอาจมผีลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทแีตกต่างจากเดมิ และอาจมี

ผลกระทบต่อการจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แกก่องทรสัต ์ 

รายละเอยีดตามแผนภาพผลประโยชน์ ภาษ ีและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวขอ้งของทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นดงันี 

แผนภาพผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

โครงสร้างการถือหุ้นของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

 

 

 

ชนัที 1 ประเทศอินโดนีเซีย 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia 

รายไดค้่าเชา่ ภาษสุีดทา้ย (Final Tax) ร้อยละ 

10 (4) 

หกั : ค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิ  

หกั : ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมในการบรหิารและค่าบรกิาร

ให ้บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd   

ภาษหีกั ณ ทจ่ีายรอ้ยละ  

หกั : ดอกเบยีจ่ายสําหรบัเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ บรษิทั SHR 

Indonesia Pte.Ltd  

ภาษหีกั ณ ทจ่ีายรอ้ยละ  

กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ( )  -ไมม่ ี 

รายการอืน 

จ่ายชําระคนืเงนิต้นให ้บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd (1) -ไมม่-ี 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธ ิ(ถา้ม)ี  ให ้บรษิทั SHR 

Indonesia Pte.Ltd (3)  

ภาษหีกั ณ ทจ่ีายรอ้ยละ   
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หมายเหตุ :   

(1) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  มเีงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเหลอือยู่จํานวนประมาณ 1,110,059 ลา้นรเูปีย

อนิโดนเีซยี (ประมาณ 78.17 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ซงึคาดว่าเงนิกูย้มืดงักล่าวจะถูกชําระคนืทงัหมดในระยะเวลาประมาณ 11 ปี (โดยคํานวณ

จากรายไดท้ไีดร้บัจากค่าเช่าพนืฐานในปัจจุบนั) ยกเวน้ในกรณทีผีูถ้อืหุน้จะใหเ้งนิกูย้มืเพมิเตมิ ทงันีระยะเวลาชําระคนืเงนิกูด้งักล่าวจะขนึอยู่

กบัผลการดําเนนิงานของโรงแรมทจีะเกดิขนึจรงิในอนาคตและความเหมาะสมในการชาํระคนืเงนิกูเ้พอืส่งเงนิกลบัใหม้ปีระสทิธภิาพมากทสุีด 

โดยเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงในวธิกีารส่งเงนิกลบั นอกเหนอืไปจากการส่งเงนิกลบัโดยวธิอีนื เช่น เงนิปันผล ดอกเบยี รายไดใ้น

การบรหิารและการบรกิาร เป็นต้น ซงึแต่ละวธิจีะมภีาระภาษีทแีตกต่างกนั 

(2) ไม่เสยีภาษีนติบุิคคล หากเป็นกจิการทไีดร้บัรายไดค่้าเช่าทตีอ้งเสยีภาษสุีดทา้ย (Final Tax) ไปแลว้ 

(3) เงนิปันผลจะถกูใชเ้มอืบรษัิทมกีาํไรในอนาคต 

(4) ภาษมีลูค่าเพมิจะคดิในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเชา่ ในกรณขีองโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษีซอืที

เกดิจากการซอืทรพัยส์นิโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เพอืมาหกัภาษขีาย โดยภาษซีอื ณ 31 ธนัวาคม 2561 ของบรษิทั PT SHR 

Hotel Indonesia อยู่ทปีระมาณ 119,411 ล้านรเูปียอนิโดนีเซยี (ประมาณ 8.41 ล้านดอลลาร์สหรฐั) ซึงคาดว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จาก

ภาษซีอืดงักล่าวไดป้ระมาณ 14 ปี (โดยคํานวณจากรายไดท้ไีดร้บัจากค่าเช่าพนืฐานในปัจจุบนั) ทงันขีนึอยู่กบัผลการดําเนนิงานทจีะเกดิขนึ

จรงิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในอนาคต โดยหากภาษีซอืดงักล่าวหมดลง โรงแรมจะมภีาระภาษีมลูค่าเพมิในอตัรารอ้ยละ 

10 ของค่าเชา่  

 

ชนัที 2 บีวีไอ 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd  

รายไดด้อกเบยีรบัจาก บรษิทั PT SHR Hotel 

Indonesia 

 

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั PT SHR Hotel 

Indonesia 

 

รายไดใ้นการบรหิารและการบรกิารจาก บรษิทั PT 

SHR Hotel Indonesia 

 

หกั : รายจ่ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไมม่-ี 

รายการอืน 

รบัคนืเงนิกูจ้าก บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธใิห ้บรษิทั Strategic 

Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไมม่-ี 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนิีตบุิคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายเงนิปันผลสามารถทาํไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัย์สนิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝังทรพัยส์นิยงัมากกว่า

หนสีนิ จะสามารถจ่ายเงนิสดสว่นเกนิออกมาจากกําไรสุทธใินรูปการจ่ายเงนิปันผลได ้ 
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ชนัที 3 บีวีไอ 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั Strategic Hospitality 

Holdings Limited  

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั SHR Indonesia 

Pte.Ltd   

หกั : รายจ่ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ )  -ไมม่-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธใิหก้องทรสัต ์( ) -ไมม่-ี 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนิีตบุิคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายเงนิปันผลสามารถทาํไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัย์สนิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝังทรพัยส์นิยงัมากกว่า

หนสีนิ จะสามารถจ่ายเงนิสดสว่นเกนิออกมาจากกําไรสุทธใินรูปการจ่ายเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ทจ่ีายจากเงนิปันผล 

 

ชนัที 4 ประเทศไทย 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

กองทรสัต ์

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Strategic Hospitality 

Holdings Limited  

หกั : รายจ่ายทเีกยีวกบัการบรหิารกองทรสัต ์  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไมม่-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธใิหผู้ถ้อืหน่วย   

หมายเหตุ : กองทรสัต์ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีติบุิคคล 
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แผนภาพผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS 

Saigon South 

โครงสร้างการถือหุ้นของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

 

 

ชนัที 1 ประเทศเวียดนาม 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั Luxel APT Company Limited 

และ บรษิทั Viethan Hotel 

Corporation 

รายไดค้่าเชา่  

หกั : ค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิ  

หกั : ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมในการบรหิารและ

การบรกิารให ้บรษิทั BBDM Singapore Pte 

Ltd และ บรษิทั BBVN Pte Ltd 

ภาษหีกั ณ ทจ่ีายรอ้ยละ 10 

หกั : ดอกเบยีจ่ายสําหรบัเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั SHR Finco Pte Ltd และ บรษิทั SHR 

IBIS Pte Ltd  

ภาษหีกั ณ ทจ่ีายรอ้ยละ 5 

กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ ภาษนีิตบุิคคลรอ้ยละ 20 

รายการอืน 

จ่ายชําระคนืเงนิต้นให ้บรษิทั SHR Finco Pte 

Ltd และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd (1) 

-ไมม่-ี 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธ ิ(ถา้ม)ี  ให ้บรษิทั 

BBDM Singapore Pte Ltd และ บรษิทั BBVN 

Pte Ltd (2) 

-ไมม่-ี 
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หมายเหตุ :  

(1) ณ วนัที  ธ ันวาคม  บรษัิท Luxel APT Company Limited และ บริษัท Viethan Hotel Corporation มเีงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

เหลอือยู่ จาํนวนประมาณ 9.33  ลา้นดอลลาร์สหรฐั และ 3.48 ลา้นดอลลาร์สหรฐั ตามลาํดบั ซงึคาดว่าเงนิกูย้มืดงักล่าวจะถูกชําระคนืทงัหมด

ในระยะเวลาประมาณ   ปี และ   ปี ตามลาํดบั (โดยคํานวณจากรายไดท้ไีดร้บัจากค่าเช่าพนืฐานในปัจจุบนั) ยกเวน้ในกรณีทผีูถ้อืหุน้จะให้

เงนิกูย้มืเพมิเตมิ ทงันีระยะเวลาชําระคนืเงนิกูด้งักล่าวจะขนึอยู่กบัผลการดาํเนินงานของโรงแรมทจีะเกดิขนึจรงิในอนาคตและความเหมาะสม

ในการชําระคืนเงินกู้เพือส่งเงินกลับให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด โดยเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึงในวิธีการส่งเงินกลับ 

นอกเหนือไปจากการส่งเงนิกลบัโดยวธิอีนื เช่น เงนิปันผล ดอกเบยี รายไดใ้นการบรหิารและการบรกิาร เป็นตน้ ซงึแต่ละวธิจีะมภีาระภาษีที

แตกต่างกนั 

(2) เงนิปันผลจะถกูใชเ้มอืบรษัิทมกีาํไรในอนาค 

 

ชนัที 2.1 บีวีไอ 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั SHR Finco Pte Ltd. 

 และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd. 

รายไดด้อกเบยีรบัจาก บรษิทั Luxel APT 

Company Limited และ บรษิทั Viethan Hotel 

Corporation 

 

หกั : ค่าใชจ้่ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ ิ( ) -ไมม่-ี 

รายการอืน 

รบัคนืเงนิกูจ้าก บรษิทั Luxel APT Company 

Limited และ บรษิทั Viethan Hotel 

Corporation 

 

เงนิปันผลจ่ายจากกําไรสทุธใิห ้บรษิทั 

Strategic Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไมม่-ี 

 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนิีตบุิคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายปันผลโดยวธิ ีSolvency Test ซงึจะทดสอบจากฝังทรพัย์สนิ และฝังหนสีนิ ซงึหากฝังทรพัย์สนิยงัมากกว่าหนีสนิ จะสามารถ

จ่ายเงนิสดส่วนเกนิออกมาจากกําไรสุทธใินรปูการจ่ายเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ทจ่ีายจากเงนิปันผล 

 

ชนัที 2.2 ประเทศสิงคโปร ์

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั BBDM Singapore Pte Ltd. 

และ บรษิัท 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 : ค่าใชจ้่ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไมม่-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธใิห ้บรษิทั 

Strategic Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไมม่-ี 
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หมายเหตุ :  

(1) ไม่มเีนอืงจากเป็นรายไดป้ระเภททไีดร้บัการยกเวน้ภาษ ีเช่นรายไดเ้งนิปันผลทไีดร้บัจากการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น 

(2) ประเทศสงิคโปร ์ยกเวน้ภาษีหกั ณ ทจ่ีายจากเงนิปันผล 

 

ชนัที 3 บีวีไอ 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

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 : ค่าใชจ่้ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไมม่-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธใิหก้องทรสัต ์( ) -ไมม่-ี 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ในบวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษีนติบิุคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายเงนิปันผลสามารถทาํไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัย์สนิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝังทรพัยส์นิยงัมากกว่า

หนสีนิ จะสามารถจ่ายเงนิสดสว่นเกนิออกมาจากกําไรสุทธใินรูปการจ่ายเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ทจ่ีายจากเงนิปันผล 

ชนัที 4 ประเทศไทย 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

กองทรสัต์ 

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Strategic 

Hospitality Holdings Limited   

หกั : รายจ่ายทเีกยีวกบัการบรหิารกองทรสัต ์  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไมม่-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสทุธใิหผู้ถ้อืหน่วย   

หมายเหตุ : กองทรสัต์ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีติบุิคคล 

 

(15) อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ อาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนในปีแรกทีกองทรสัต์เข้า

ลงทุนในทรพัย์สินโครงการฯ เนืองจากการสินสุดเงือนไขการสนับสนุนรายได้จากการดาํเนินงาน

สุทธิ (NOI Support)  

สาํหรบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศอนิโดนีเซยี บรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park ไดแ้ก่ บรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk ตกลงทจีะใหก้ารสนับสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงาน

สุทธ ิ(NOI Support) แก่กองทรสัต์ ในกรณีทรีายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธติามทกีําหนดไวใ้นขอ้ตกลงสนับสนุน

รายได ้รวมระยะเวลา 12 เดอืนน้อยกว่า 8.25 ลา้นดอลลาร์สหรฐั เป็นระยะเวลา 3 ปี เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 

2561 โดยบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตกลงชําระส่วนขาดในแต่ละปีไม่เกิน 2.5 ล้าน

ดอลลาร์สหรฐั ในช่วงระยะเวลา 3 ปีดงักล่าว ดงันัน ตลอดระยะเวลาการสนับสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธ ิ
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(NOI Support) จากบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park หากรายได้จากการดําเนินงานสุทธิที

เกิดขนึจรงิจากการดําเนินงานตํากว่ารายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธิทไีดร้บัการสนับสนุน บรษิัทผูข้ายโรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park ตกลงทจีะชาํระสว่นต่างดงักล่าว ทงันี การสนับสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธ ิ

(NOI Support) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนันจะช่วยใหผ้ลตอบแทนของกองทรสัต์ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก ไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการผนัผวนหรอืความเสยีงในการดาํเนินธรุกจิมากนักเนืองจากมกีารสนับสนุนจากบรษิทัผูข้ายโรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park เพอืใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินการเป็นไปตามทปีระมาณไว ้

 

นอกจากนี บรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตกลงว่าในระหว่างระยะเวลา 2 ปี นับจาก

วนัทหีน่วยทรสัตข์องบรษิทัผูข้ายฯ  ทจีองซอืตามสญัญาซอืขายหุน้เรมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัยเ์มอืวนัท ี 

27 ธนัวาคม 2560 บรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park หรอืบรษิทัในเครอืหรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งของ

บรษิทัดงักล่าว ซงึถอืครองหน่วยทรสัต์ จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการ

ลดทุนของกองทรสัต์ สาํหรบัหน่วยทรสัต์ของบรษิทัผู้ขายฯ ทจีองซอืตามสญัญาซือขายหุน้ นอกจากนี ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์มีขอ้ตกลงในลกัษณะเดยีวกนันีกบับริษทัผู้ขายโรงแรม Capri by Fraser และ IBIS Saigon South ใน

ประเทศเวยีดนาม เช่นกนั ดงันนั ตลอดระยะเวลาทบีรษิทัดงักล่าวไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน

และเงนิสดทจี่ายจากการลดทุนของกองทรสัต์ดงักล่าว ผลประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักลา่วจะถกูนํามาจดัสรรใหแ้ก่

ผูถ้ือหน่วยทรสัต์รายอนื ซงึจะทําใหอ้ตัราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอนืนันสงูขนึ เมอืเทยีบกบักรณีที

บรษิทัดงักลา่วมสีทิธใินการไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการลดทนุสาํหรบัหน่วยทรสัต์ของบรษิทั

ผูข้ายฯ ทจีองซอืตามสญัญาซอืขายหุน้ ทงันี เมอืระยะเวลาดงักล่าวสนิสดุลง อาจสง่ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน

แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ เนืองจากผลประโยชน์ตอบแทนและเง ินสดทีจ่ายจากการลดทุนจะต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ทุกราย รวมถงึบรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park และบรษิทัผูข้ายโรงแรม Capri by 

Fraser และ IBIS Saigon South ดว้ย 

 

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าความเสยีงทอีตัราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์จะลด

ตําลงอย่างมนีัยสาํคญันนัมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งน้อย เนืองจาก อตัราส่วนหนีต่อทุนของกองทรสัต์จะยงัอยู่ใน

ระดบัทสีามารถบรหิารจดัการได ้และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์สีาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด  อกีทงั สญัญาเงนิกูด้งักล่าว

มีกําหนดระยะเวลาคนืเงนิกูค้รงัเดยีวเมอืสนิสุดระยะเวลาเงนิกู ้โดยตลอดระยะเวลากูย้มื กองทรสัต์มภีาระในการ

ชาํระดอกเบยีเท่านัน ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดวา่ เมอืถงึกาํหนดเวลาชาํระเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะสามารถ

จดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่เพอืชําระคนืเงนิกู้ดงักล่าว นอกจากนี ทรพัย์สนิหลกัทลีงทุนครงัแรก มศีกัยภาพทจีะสร้าง

รายไดใ้หก้บักองทรสัต ์ทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชอืว่ากองทรสัตจ์ะมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบยีอยา่งต่อเนือง 

 

(16) ผู้ถือหน่วยทรสัตล์งทุนหรือบุคคลอืน ๆ อาจไม่ได้รบัค่าเสียหายซึงตนเรียกร้องจากผู้จดัการกองทรสัต์

ได้ เนืองจากผู้จดัการกองทรสัตมี์ความรบัผิดแบบมข้ีอจาํกดัในบางกรณี 

 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืบุคคลอนืๆ อาจมกีารฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการกระทาํใดๆ ซงึ

เกยีวเนืองกบัหน้าทใีนการดาํเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในอนาคต ภายใตข้อ้สญัญาของสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

ในกรณีทผีู้จดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต ์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์

ตามทรีะบุไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความประมาทเลนิเล่อ หรอืจงใจกระทําผิด
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หน้าท ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องรบัผดิต่อค่าปรบัหรอืค่าเสยีหายใดๆทเีกดิขนึแก่กองทรสัต์และต้องรบัผดิอย่างไม่มี

ขอ้จาํกดั  

 

อยา่งไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจไม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์

หรอืบุคคลใด ๆ จากการปฏิบตัิหน้าทขีองผู้จดัการกองทรสัต์ หากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ปฏิบตัิหน้าทีดว้ยความ

ซอืสตัยส์จุรติและระมดัระวงัเยยีงผูม้วีชิาชพี รวมทงัดว้ยความชาํนาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัต์อยา่งเป็นธรรม

เพอืประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอ้ผกูพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิแกผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี รวมถงึไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ หากการกระทําหรอืงดเวน้การกระทําของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) เป็นไปตามบทบญัญตัขิอง

กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอื คาํสงัศาล คาํพพิากษาของศาล หรอื คาํสงัอนืใดของหน่วยงานราชการ ไม่วา่

จะมผีลบงัคบัเป็นกฎหมายหรอืไม่ และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผดิในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัิ

ตามขอ้สญัญาขอ้ใดขอ้หนงึตามสญัญานไีดเ้นืองจากเหตุสดุวสิยั 

 

4.2 ความเสียงทีเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ  

 

(1) กองทรัสต์มีความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเทียวในประเทศที

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต์ตงัอยู่ 

 

ทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัต์จะลงทุนมคีวามเสยีงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม

ท่องเทยีว ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอยหรอืชะงกังนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา ซงึ

อาจส่งผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของนักท่องเทยีวในประเทศต่าง ๆ ทเีป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทงั การชะลอตวัของ

ธุรกจิขา้มชาตใินประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู ่ตลอดจนปรมิาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง ไม่

ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ กต็ามอาจทําให้จํานวนนักธุรกจิทเีป็นลูกคา้ของโรงแรมและนักท่องเทยีวทีเดนิทางเขา้มาใน

ประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยูม่จีาํนวนลดลงจากภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิทถีดถอย 

 

เนืองดว้ยปรมิาณลกูคา้ส่วนใหญ่ทมีาเขา้พกัในทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นนักธุรกจิ และ/หรอื นักท่องเทยีวชาว

ต่างประเทศ ดงันนั การดาํเนินกจิการของผูเ้ชา่หลกั หรอื ผูบ้รหิารโรงแรมอาจไดร้บัผลกระทบจากความแปรผนัของ

จาํนวนและประเภทของผูเ้ขา้พกัตามการเปลยีนของฤดกูาลท่องเทยีว และจากภาพพจน์ในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ 

ทกีระทบความน่าสนใจของประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู ่อาท ิเหตุการณ์ทอีาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 

การประกอบกจิการ สถานทที่องเทยีวสาํหรบัชาวต่างประเทศ รวมถงึกาํลงัซอืของชาวต่างชาต ิความนิยม และ/หรอื 

ความเชอืมนัในการท่องเทยีวในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู ่ซงึจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของกองทรสัตด์ว้ย  

 

อยา่งไรกต็าม ความเสยีงดงักล่าว ผูเ้ช่าหลกั และ/หรอื ผูบ้รหิารโรงแรม อาจบรรเทาไดจ้ากการกระจายกลุม่

ลกูคา้โดยไม่จาํกดัเพยีงภมูภิาคใดภมูภิาคหนึง หรอืสญัชาตใิดสญัชาตหินึง สาํหรบันํามาทดแทนซงึกนัและกนั ในแต่

ละฤดกูาลท่องเทยีวอยา่งสอดคลอ้งกนั หากกรณทีเีกดิปัญหากบัภมูภิาคหรอืกลุ่มลกูคา้กลุม่ใดกลุม่หนึงกย็งัมอีกีกลุ่ม

ลกูคา้ทสีามารถมาทดแทนได ้นอกจากน ีการทกีองทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ทตีงัอยู่ในหลายประเทศก็

จะชว่ยลดความเสยีงดงักลา่วไดเ้ช่นกนั 
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(2) ทรพัย์สินโครงการฯ อาจต้องเผชิญกบัความเสียงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการ

ท่องเทียวทีสงูขึน 

 

การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทยีว อาท ิการเพมิขนึของจํานวนผูป้ระกอบการในตลาด 

อปุทานของหอ้งพกัทมีมีากขนึทงัในทาํเลเดยีวกนั และ/หรอื ในแหลง่ทอ่งเทยีวอนืๆ ซงึอาจเป็นทางเลอืกทดแทนการ

เข้าพกัในทรพัย์สินโครงการฯ ซึงอาจทําให้เกิดการแข่งขนัมากขนึ ทงัในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ 

รปูลกัษณ์ และสงิอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทงักาํลงัซอื การใชจ้่ายเฉลยีสาํหรบัการเขา้พกั และความผนัผวน

ของจํานวนนักท่องเทยีวและนักธุรกจิกลุ่มเป้าหมาย ซงึจะมผีลต่อรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของผูเ้ช่า

หลกัอนัจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่า ทงัส่วนทเีป็นคา่เช่าคงท ีและ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั ของผู้

เช่าหลกัอยา่งมนีัยสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยงิหากคูแ่ข่งมกีารพฒันาปรบัปรุงตกแต่งโรงแรมของตน รวมทงัคุณภาพ

ในการใหบ้รกิาร ใหม้ขีดีความสามารถทเีหนือกว่าและสามารถดงึดดูผูเ้ขา้พกัไดม้ากกวา่ ซงึมผีลต่อศกัยภาพในการ

ดงึดดูผูเ้ขา้พกัของโรงแรม 

 

อยา่งไรกต็าม ความเสยีงดงักล่าว อาจบรรเทาไดเ้นืองจากทรพัยส์นิโครงการฯ โดยทวัไปตงัอยูใ่นทาํเลทเีป็น

ศนูยก์ลางการเดนิทางของผูเ้ขา้พกัต่างชาต ิทสีะดวกสบาย และแวดลอ้มดว้ยสถานทที่องเทยีวสําคญั ศนูยก์ารคา้ 

อาคารสํานักงาน การคมนาคม รวมทงัการออกแบบหอ้งพกัทสีวยงามและมีสงิอํานวยความสะดวกพนืฐาน เพอื

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดทุ้กประเภท 

  

(3) ความเสียหายหรือความสูญเสียทีอาจเกิดขึนต่อทรพัย์สินโครงการฯ อาจไม่ได้รบัความคุ้มครองเต็ม

จาํนวนจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

จาํนวนเงนิทสีามารถเอาประกนัภยัไดห้รอืจาํนวนเงนิทไีดร้บัเป็นค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยั

อาจไม่เพยีงพอต่อความเสยีหายทอีาจเกดิขนึต่อทรพัยส์นิโครงการฯ ในการนีกองทรสัต์จะจดัหาคาํปรกึษาจากที

ปรกึษาในดา้นประกนัภยัเพอืจดัใหม้กีรมธรรม์ประกนัภยัทคีรอบคลุมความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและความรบัผดิที

เกยีวกบัทรพัย์สนิโครงการฯ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์เชอืวา่เงอืนไขความคุม้ครองและจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัของ

กองทรสัต์เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิวัไปในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ทงันี ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัทเีกยีวขอ้งอาจมี

เงอืนไขการรบัประกนัภยัทอียูน่อกเหนือการควบคมุของกองทรสัต ์หรอือาจมกีารจาํกดัขอบเขตความคุม้ครองภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืมขีอ้จํากดัเกยีวกบัการจดัหากรมธรรมท์มีอีตัราเบยีประกนัภยัทเีหมาะสม นอกจากน ีความ

ชํารุดบกพร่องในการออกแบบ การก่อสรา้ง หรอืความชํารุดบกพร่องทมีองไม่เหน็ของทรพัยส์นิหรอือุปกรณ์ หรอื

ความบกพร่องในทรพัย์สนิโครงการฯ อาจทําใหก้องทรสัต์ต้องมคี่าใช้จ่ายในการลงทุนเพมิเตมิ มคี่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและบํารุงรกัษาเป็นพเิศษ หรอืตอ้งมกีารชดใชค้่าเสยีหาย หรอืภาระหน้าทอีนื ๆ ต่อบุคคลภายนอก และ

อาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองเตม็จํานวนจากกรมธรรม์ประกนัภยัทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี กองทรสัต์มคีวามเสยีงในการ

ถกูดาํเนินคดหีรอืถูกเรยีกรอ้งโดยลูกคา้ ผูร้บัเหมา หรอืผูม้าใชบ้รกิารในทรพัย์สนิโครงการฯ ซงึอาจเกดิขนึจากหลาย

สาเหตุ เช่น การเกดิอุบตัเิหตุหรอืการบาดเจบ็ทอีาจไดร้บัในขณะทอียู่ ณ ทรพัย์สนิโครงการฯ การทผีูเ้ช่าหลกัไม่

สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิโครงการฯ ตามเงอืนไขการเช่าหลกัได ้และการทกีองทรสัต์ไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าทขีองตนตามสญัญาเช่า สญัญาก่อสรา้ง หรอืสญัญาอนื ๆ ททีาํกบัผูร้บัเหมา ผูเ้ช่าหลกั หรอืบุคคลภายนอกได ้

อนึง ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายบางอย่าง เช่น ภยัธรรมชาต ิการก่อการรา้ย การระบาดของโรคตดิต่อ หรอื

ความสญูเสยีใด ๆ ทเีป็นผลมาจากเรอืงดงักล่าว อาจไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้หรอืเบยีประกนัภยัอาจสงูเกนิกวา่
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ความเหมาะสมทจีะเอาประกนัภยันนั เป็นเหตุใหก้องทรสัต์อาจตอ้งเอาประกนัภยัโดยจ่ายค่าเบยีประกนัภยัเพมิขนึ

หรอืลดความคุ้มครองลง นอกจากนี เมือเกดิความเสยีหายทรี้ายแรง ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยที

กองทรสัต์มอียู่อาจไม่เพยีงพอทจีะชดเชยความเสยีหายตามทไีดม้กีารเรยีกร้อง หรอืครบถว้นตามมูลคา่ตลาด หรอื

เตม็มลูคา่ทดแทน (Replacement Cost) ใหเ้ท่ากบัเงนิลงทุนของกองทรสัต ์หรอืของผูเ้ช่าหลกัทเีสยีไป ยงิไปกว่านนั 

การสญูเสยีหรอืความเสยีหายบางอย่างอาจไม่สามารถเอาประกนัภยัทงัหมด ดงันัน กองทรสัต์อาจสูญเสยีเงนิทุน

บางส่วนหรอืทงัหมดทีได้ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯ รวมถึงรายได้ในอนาคตทีคาดว่าจะได้รบัจากทรพัย์สนิ

โครงการฯ  แต่ทงันี กองทรสัต์อาจยงัมหีน้าทปีฏบิตัติามภาระหนีสนิ หรอืภาระทางการเงนิอนืทเีกยีวกบัทรพัย์สนิ

โครงการฯ  

 

นอกจากนี กรมธรรม์ประกนัภยัของกองทรสัต์และเงอืนไขความคุม้ครองจะอยู่ภายใต้การต่ออายุและการ

เจรจาในอนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว่้า กองทรสัต์จะไดร้บัความคุม้ครองภายใต้เงอืนไข

ทางธุรกจิเดมิ และ/หรอื ทเีหมาะสมในอนาคต คา่เบยีประกนัภยัทเีพมิขนึหรอืความคุม้ครองทลีดลงอยา่งมนีัยสําคญั 

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์

 

(4) ทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจมีความชาํรดุบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบติัทีผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรือ

อาจมีความบกพร่องอืน 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) รวมถงึจดัใหม้ผีูเ้ชยีวชาญทเีกยีวขอ้งในการ

ตรวจสภาพทรพัยส์นิโครงการฯ และส่วนต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งในประเทศททีรพัย์สนิโครงการฯ ตงัอยู ่ก่อนการเขา้

ลงทุน เพอืใหม้นัใจวา่ทรพัยส์นิโครงการฯอยูใ่นสภาพทดี ีมคีวามพรอ้มทจีะลงทุน และไม่พบว่าทรพัย์สนิโครงการฯ 

มคีวามชาํรดุบกพร่อง หรอืขาดตกบกพร่องอยา่งมนียัสาํคญัทตีอ้งไดร้บัการซ่อมแซมหรอืบาํรงุรกัษา (นอกเหนือจาก

เรอืงการออกแบบ การก่อสรา้ง หรอืความชาํรุดบกพร่องหรอืขาดตกบกพร่องทมีองไม่เหน็อนื ๆ ของทรพัยส์นิหรอื

อปุกรณ์ของทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึอาจตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพอืการลงทุนเพมิขนึ หรอืตอ้งมคี่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 

หรอืบํารงุรกัษาพเิศษหากพบเหน็ภายหลงัจากทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน) 

 

อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถรบัประกนัไดว้่าการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) จะ

สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความชาํรุดบกพร่องเกยีวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ในทุกกรณ ี อนัรวมถงึความชาํรดุบกพร่อง

ทีต้องการการซ่อมแซมและดูแลรกัษา หรอืสามารถแสดงให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที

เกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิโครงการฯ หรอืนิตบิุคคลทถีอืทรพัยส์นิโครงการฯ นนัอยู ่ และอาจจะมกีารปฏบิตัผิดิกฎหมาย 

และกฎระเบียบต่างๆ หรอืความขาดตกบกพร่องอนื ๆ ทเีกยีวกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ทีไม่ไดต้รวจพบ รวมทงั

รายงานของบริษัทประเมินค่าทรพัย์สนิทผีู้ก่อตงัทรสัต์ใช้ในการประเมินค่าทรพัย์สินโครงการฯ  รายงานการ

ตรวจสอบสภาพอาคาร และรายงานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิอาจมขีอ้จํากดัในการตรวจสอบ ซงึอาจทาํใหเ้กดิความ

คลาดเคลอืนได ้ 

 

ทงันี ความชํารุดบกพร่องหรอืการขาดตกบกพร่องทยีงัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจทําให้กองทรสัต์ต้องลงทุน

เพมิเติมอย่างมนีัยสําคญั หรอืมีภาระหน้าทตี่อบุคคลภายนอกทีทําให้เกดิค่าใช้จ่ายในลกัษณะและจํานวนทมีิได้

คาดการณ์ไว ้ซงึอาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายได ้และกระแสเงนิสดของกองทรสัต์อย่างมนีัยสาํคญัในกรณีที
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ทรพัยส์นิโครงการฯ และสว่นต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืกฎหมาย กองทรสัตอ์าจจะต้องรบัภาระ

ในดา้นการเงนิและดา้นอนื ๆ ซงึเกดิจากการละเมดิหรอืไม่ปฏบิตัติามนนั ๆ 

 

นอกจากน ีขอบเขตของการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ทรพัยส์นิโครงการฯ จาํกดัอยูเ่พยีง (1) 

ขอ้มลูหรอืเอกสารใด ๆ ทถีกูเปิดเผยระหว่างการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) น ี(2) ขอ้มลูทเีปิดเผยต่อ

สาธารณชน และ (3) การลงพนืทสีาํรวจสภาพทรพัยส์นิ (Physical Due Diligence) ดงันนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่

สามารถรบัประกนัไดว้า่เอกสารทสีําคญัทงัหมดและขอ้มูลทเีกยีวขอ้งทงัหมดไดถู้กเปิดเผยเพอืตรวจสอบหรอืสอบ

ทานระหวา่งการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) อกีทงั การตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ดา้น

กฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืขอ้สญัญาของสญัญาทงัหมดของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้

 

เพอืบรรเทาความเสยีง ผู้เช่าหลกัจะมีการสํารองเงินสดไวส้่วนหนึงเพอืใช้สําหรบัค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถ

คาดการณ์ได ้เพอืใหแ้น่ใจวา่ทรพัยส์นิโครงการฯจะยงัคงอยูใ่นสภาพทดี ีนอกจากนี โรงแรมซงึบรหิารโดยผูบ้รหิาร

โรงแรม จะมีข้อกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบทางโครงสร้างและอาคารว่าได้มีการดําเนินการตามกฎหมายที

เกยีวขอ้งและอยู่ในสภาพทดี ีตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาบรหิารโรงแรม อกีทงั ในการเจรจาสญัญาซอืขายทรพัย์สนิ

โครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้ําการเจรจากบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารใหค้าํรบัรอง

และคาํรบัประกนัโดยทวัไป ซงึรวมถงึคาํรบัรองและคาํรบัประกนัเกยีวกบัสภาพทรพัยส์นิ ดงันนั ในกรณีททีรพัยส์นิ

โครงการฯ มขีอ้ชาํรุดบกพรอ่งหรอืมกีารไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย และการมขีอ้ชาํรุดบกพรอ่งหรอืมกีารไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมายของทรพัยส์นิโครงการฯ ดงักลา่วอยูภ่ายใตข้อบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ 

ภายใตเ้งอืนไขสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง กองทรสัต์ยงัอาจมสีทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอนั

เกิดจากการผดิคํารบัรองและคํารบัประกนัของบรษิัทผู้ขายฯ ทรพัย์สนิโครงการฯ ภายใต้เงอืนไขสญัญาซือขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง 

 

(5) ความรบัผิดของบริษทัโฮลดิงต่างประเทศ และผู้ให้เช่าหลกัทีมีอยู่ก่อนทีกองทรสัต์จะเข้าไปลงทนุ 

 

ในการไดม้าซงึทรพัยส์นิของกองทรสัต ์กองทรสัต์จะลงทนุทงัทางตรงและทางออ้มในบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ 

เนืองจาก บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดม้กีารดาํเนินธุรกจิมาเป็นระยะเวลาหนึง ดงันัน จงึอาจมคีวามรบัผดิทเีกดิขนึ

ก่อนทกีองทรสัต์จะเขา้ไปลงทุน นอกจากนี ไม่มสีงิใดรบัประกนัไดว้่าเอกสารทสีาํคญัทงัหมดและขอ้มูลทเีกยีวขอ้ง

ทงัหมดไดถู้กเปิดเผยเพอืตรวจสอบหรอืสอบทานระหว่างการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) อกีทงั การ

ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ด้านกฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์หรอืขอ้สญัญาของสญัญาทงัหมดของทรพัยส์นิโครงการฯได ้อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดว่้าจา้งที

ปรกึษาทมีคีวามเชยีวชาญในการเขา้ทําการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ ก่อน

การเขา้ลงทุนในหุน้ เพอืตรวจสอบความรบัผดิต่างๆของนิติบุคคลเหล่านี นอกจากน ีในการเจรจาสญัญาซือขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้ําการเจรจากบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารให้

คาํรบัรองและคํารบัประกนัโดยทวัไป ซงึรวมถงึคาํรบัรองและคํารบัประกนัเกยีวกบัความรบัผดิของบรษิทัโฮลดงิ

ต่างประเทศ และบรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิทมีีอยู่ก่อนทีกองทรสัต์จะเข้าไปลงทุน ดงันัน ในกรณีทบีริษัทโฮลดงิ

ต่างประเทศ และบรษิัทผู้ให้เช่าทรพัยส์นิมีความรบัผดิอยู่ก่อนทกีองทรสัต์จะเขา้ไปลงทุน และการมคีวามรบัผดิ

ดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใต้เงอืนไขสญัญาซอืขาย
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ทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง กองทรสัต์ยงัอาจมสีทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอนัเกดิจากการผดิคาํรบัรองและ

คาํรบัประกนัของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใตเ้งอืนไขสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง 

 

(6) การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัทผู้ขายฯ นันอยู่ภายใต้ขอบเขต จาํนวน 

และระยะเวลาจาํกดั 

 

การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายโดยบรษิทัผูข้ายฯ ใหก้บักองทรสัตน์นั อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดั

ของขอบเขต จาํนวน และเวลาทสีามารถจะทาํการเรยีกรอ้งนนัได ้โดยขอบเขต จาํนวน และเวลาทสีามารถจะทําการ

เรยีกรอ้งนันแบ่งแยกไดต้ามความสําคญัของการรบัรอง และการรบัประกนัในแต่ละเรอืง ซงึอยู่ภายใต้เงอืนไขของ

สญัญาซอืขายทรพัย์สนิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง ซงึตามนโยบายในการเจรจาสญัญาซอืขายทรพัย์สนิโครงการฯ ที

เกยีวข้องนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์แบ่งแยกการจํากดัความรบัผดิของผู้ขายออกเป็นสามประเภทหลกั คอื (1) การ

รบัรอง และการรบัประกนัเกยีวกบักรรมสทิธเิหนือทรพัยส์นิทซีอืขาย ซงึหมายถงึการทผีูข้ายรบัรองว่าตนมกีรรมสทิธิ

ในทรพัยส์นิทซีอืขาย เช่น หุน้ในบรษิทั หรอืทดีนิและสงิปลกูสรา้ง ในเวลาททีําการซอืขาย (2) การรบัรอง และการ

รบัประกนัเกยีวกบัความรบัผดิทางภาษ ีซงึหมายถงึการทผีูข้ายรบัรองว่าทรพัยส์นิททีําการซอืขายไม่มคีวามรบัผิด

ดา้นภาษ ีและ (3) การรบัรอง และการรบัประกนัอนื ๆ นอกเหนือจาก (1) และ (2) ซงึหมายถงึการรบัรองโดยผูข้าย

ทรพัยส์นิในเรอืงอนื ๆ เช่น ใบอนุญาตทเีกยีวข้องในการดําเนินธุรกจิ คดคีวาม ลูกจา้ง สถานะทางการเงนิ และ

ความถกูตอ้งของขอ้มลูทใีหแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตข์ณะทาํการซอืขาย เป็นตน้   

 

โดยการรบัรอง และการรบัประกนัเกียวกบักรรมสทิธิเหนือทรพัย์สนิทีซือขายนัน ผู้จดัการกองทรัสต์ได้

ดาํเนินการเจรจากบัผูข้ายโดยมกีําหนดระยะเวลาสาํหรบัการรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้า่เสยีหายขนึอยู่

กบัทรพัยส์นิโครงการฯ เชน่ 10 ปี หรอืไม่มกีาํหนดระยะเวลา สว่นการรบัรอง และการรบัประกนัเกยีวกบัความรบัผดิ

ทางภาษ ีและการรบัรอง และการรบัประกนัอนืๆนัน จะมรีะยะเวลาทแีตกต่างกนัไป เช่น 1 ปี ถงึ 5 ปี เป็นตน้ ทงันี

ขนึอยูก่บัเงอืนไขทางธุรกจิกบัผูข้ายภายใตส้ญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง 

 

อย่างไรก็ด ีผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากองทรสัต์จะไดร้บัเงนิคนืภายใตค้าํรบัรอง การ

รบัประกนั และการชดใชค้า่เสยีหาย สาํหรบัความสญูหายหรอืความรบัผดิอนืใดอนัเกดิจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ

โครงการฯผ่านทางบรษิทัลงทุน ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชค้วามพยายามอยา่งดทีสีดุเพอืผลประโยชน์ทดีทีสีุดของ

กองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

(7) ทางเข้าออกและทีจอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรพัย์สิน

โครงการฯ ทีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

 

ทางเข้าออกและทีจอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรัพย์สิน

โครงการฯ ทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยทดีนิทใีชเ้ป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวถอืครองโดยบรษิทัอนื ไดแ้ก่ 

บรษิทั PT Central Prima Kelola ซงึเป็นบรษิทัในกลุ่มของ บรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk. หรอื APL ซงึ

เป็นผูข้ายทรพัยส์นิ และเป็นส่วนพนืททีมีกีารใชร้่วมกนัระหว่างทรพัยส์นิอนืซงึตงัอยูใ่นโครงการเดยีวกนักบัโรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park อยา่งไรกต็าม บรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิจะไดเ้ขา้ทําสญัญากบัเจา้ของทางเขา้ออกและ

ทีจอดรถนันโดยตรงเพือให้แน่ใจว่าโรงแรม Pullman Jakarta Central Park และผู้เข้าใช้บรกิารของโรงแรมจะ
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สามารถใชท้ดีนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรมนนัได ้ 

 

ทงันี ถงึแมว้า่กองทรสัต์จะไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวกต็าม ความเสยีงททีางเขา้ออก

และทจีอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะถูกปิดกนั หรอืหา้มใชน้ัน มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งตํา

เนืองจากสญัญาทเีขา้ทาํกบัเจา้ของทดีนิทใีชเ้ป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถนันเป็นสญัญาทไีม่กําหนดระยะเวลา และ

การบอกเลกิสญัญาจะต้องทําด้วยความยนิยอมของคู่สญัญาทงัสองฝ่าย (เวน้แต่เป็นการผดิขอ้กําหนดในสญัญา) 

นอกจากนนั ทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวมกีารใชร้ว่มกนัระหวา่งทรพัยส์นิอนืซงึตงัอยูใ่นโครงการเดยีวกนัและมี

ประชาชนใชส้อยเป็นจํานวนมาก ดว้ยเหตุดงักล่าวน ีผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็วา่ การปิดกนั หรอืหา้มใชท้างเขา้ออก

และทจีอดรถดงักล่าวนันน่าจะมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งตาํเนืองจากการปิดกนัหรอืหา้มใชท้างเขา้ออกและทจีอดรถ

จะสง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายอนืในโครงการและประชาชนผูใ้ชบ้รกิารในบรเิวณดงักล่าว 

 

(8) ภยัธรรมชาติและเหตุสุดวิสยัอืนๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทรสัต ์

 

ความเสยีงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาตหิรอืเหตุสดุวสิยัอนื ๆ ในบรเิวณททีรพัยส์นิโครงการฯตงัอยู่และ

บรเิวณอนื ๆ ทมีลีกูคา้เป็นจํานวนมาก อาจสง่ผลใหก้ารอปุโภคบรโิภคและการท่องเทยีวลดลง นอกจากนี การเกดิ

สงคราม การก่อการรา้ย ความไม่สงบทางการเมอืง การประทว้ง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอนื ๆ ทเีกดิขนึ

จรงิ หรอืทมีกีารอา้งว่าจะเกดิขนึ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทาํนองเดยีวกนั เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรอืหลาย

เหตุการณ์เหล่าน ีอาจทาํใหค้วามตอ้งการเขา้พกัหรอืใชบ้รกิารในทรพัยส์นิโครงการฯ ลดลง ซงึจะมผีลต่อรายไดข้อง

ผูเ้ช่าหลกั อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคา่เช่าทงัทเีป็นคา่เช่าคงท ีและ/หรอื คา่เช่าแปรผนัของผู้

เช่าหลกัอย่างมนีัยสําคญั อนัอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ และ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัต์ และเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้

ทรพัยส์นิหลกัไดร้บัความเสยีหาย ซงึไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

(9) มูลค่าของทรพัยสิ์นหลกัตามการประเมินค่าโดยบริษทัประเมินค่าทรพัยสิ์น ไม่ได้เป็นเครืองแสดงมูล

ค่าทีแท้จริงของทรพัยสิ์นหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาขายของทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว

นันจะเป็นไปตามทีประเมินไม่ว่าในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

 

โดยทวัไปการประเมินค่าทรัพย์สนิจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ รวมถึงปัจจยับางประการทีเกียวข้องกบั

ทรพัยส์นิหลกั เช่น สถานะทางการตลาด ความแขง็แกรง่ทางการเงนิ ความสามารถในการแขง่ขนั และคณุสมบตัทิาง

กายภาพของทรพัยส์นิ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นอนาคต เนืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรอืเหตุการณ์

ทังหมดทีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขนึตามทีคาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทีมิได้

คาดการณ์ไว ้ 

 

นอกจากน ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ การประเมนิคา่ทรพัยส์นิทจีดัทาํโดยบรษิทัประเมนิ

คา่ทรพัยส์นินันสะทอ้นมลูคา่ทแีท้จรงิของทรพัยส์นิหลกัเสมอ หรอืรบัประกนัไดว้่าบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิรายอนื 

ๆ จะใหผ้ลการประเมินค่าทรพัย์สนิเช่นเดยีวกันได ้ดงันัน ผู้จดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าข้อ

สมมตฐิานทใีชอ้า้งองิจะมคีวามถูกตอ้งแม่นยาํ ราคาทกีองทรสัต์ขายทรพัยส์นิอย่างใดอยา่งหนึงในอนาคตอาจจะตาํ
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กว่ามูลค่าทบีรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิกําหนดไว ้ณ วนัทกีองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัดงักล่าว หรอือาจจะตํา

กว่าราคาซอืทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จดัหามาได ้ยงิไปกว่านนั มูลค่าทรพัยส์นิสทุธทิไีดจ้ากการประเมนิค่าทรพัยส์นิใน

เบอืงตน้โดยบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิอาจจะไม่สะทอ้นมูลคา่ทแีทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัไดเ้สมอไป หากกองทรสัต์มี

การจาํหน่ายทรพัยส์นินนั หรอืในกรณทีมีกีารชาํระบญัชขีองกองทรสัต ์

 

สาํหรบัรายงานการประเมนิคา่ทรพัย์สนิของบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นินนั เป็นเพยีงการประเมนิ ณ วนัที

ระบุในรายงานการประเมนิเทา่นนั ดงันัน ผูท้เีกยีวขอ้งในการเสนอขายรายใดๆ หรอืฝ่ายอนืใดกต็ามไม่ควรพจิารณา

ว่าเป็นคาํแนะนําว่าบุคคลใด ๆ ควรจะดาํเนินการอยา่งใด โดยองิตามการประเมนิคา่ทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิคา่

ทรพัยส์นิทเีปิดเผยในแบบแสดงขอ้มูลฉบบันี ดงันัน ในการตดัสนิใจลงทุนซอืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ ผูล้งทุนไม่

ควรใชข้อ้มูลการประเมนิค่าทรพัย์สนิดงักล่าว และขอ้มูลในรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิคา่

ทรพัยส์นิทปีรากฏในแบบแสดงขอ้มลูฉบบัน ีแต่เพยีงอยา่งเดยีวในการประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

 

(10) การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สินหลกัและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์จะมี

ผลกระทบในทางลบต่อบญัชีกาํไรขาดทุน มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรสัต ์

 

ในกรณีทมีลูคา่ยตุธิรรมของทรพัยส์นิและการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยล์ดลง อนัเนืองมาจากการ

ขาดทุนจากการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์นิและการลงทุนในปีนัน และมผีลใหมู้ลค่าทรพัย์สนิสุทธิลดลง 

รวมทงั การทกีองทรสัตอ์าจมสีภาพคล่องสว่นเกนิอนัเกดิจากการขาดทุนจากราคาประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมดงักล่าว จะ

กระทบต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์อยา่งไรกต็าม กองทรสัตอ์าจดาํเนินการลดทุน

จดทะเบยีนและคนืสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพอืใหส้ามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัตไ์ด ้

 

(11) ความเสียงจากการขยายหรือต่ออายสิุทธิในการใช้ทีดินทีเกียวข้อง 

ในสว่นของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นนั มรีปูแบบการถอืครองเป็นกรรมสทิธปิระเภท Strata 

Title Certificate หรอืเร ียกว่า HMSRS ซึงสทิธิของ HMSRS ของโครงการดงักล่าวนีจะต้องอยู่บนทีดนิทมีี HGB 

Title (ซงึสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนันมกีาํหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสาํหรบั HMSRS จะสอดคลอ้ง

กบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กล่าวคอื จะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัท ี

17 มนีาคม พ.ศ. 2569 ซงึไดร้บัการขยายระยะเวลาแลว้ถงึวนัท ี  มถิุนายน  ทงันี สทิธ ิHGB ตามกฎหมาย

อนิโดนีเซียจะมีกําหนดอายุเรมิแรก (initial term)  ปี โดยผู้ถือใบอนุญาตจะมีสทิธิขอขยายเวลา (extension) 

ออกไปอกีไม่เกนิ  ปี และเมือครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ ซงึเป็นผู้ถอื

ใบอนุญาตดงักล่าว จะมีสทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ไดอ้กีซึงคาดว่าระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะ

เท่ากบักาํหนดอายุเรมิแรกของ HGB คอื  ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ  ปีเช่นกนั  

อย่างไรก็ด ีเงอืนไขในการพจิารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาหรอืขอต่อระยะเวลานัน หน่วยงานทีเกยีวขอ้งจะ

พจิารณาวา่การใชท้ดีนิเป็นไปตามเงอืนไขทกีฎหมายกาํหนดไวห้รอืไม่ เชน่ ไดม้กีารใชท้ดีนิตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 

เงอืนไขทกีาํหนดไว ้(ถา้ม)ี ไดร้บัการปฏบิตัติามหรอืไม่อยา่งไร การใชท้ดีนิเป็นไปตามผงัเมอืงหรอืไม่ เป็นตน้ 
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ทงันี ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์มีความเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดต้าํทโีรงแรมจะไม่สามารถต่อสญัญาเช่าได้ใน

อนาคต เนืองจากการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนัไม่ไดข้ดัต่อเงอืนไขในการใชท้ดีนิแต่อยา่งไร 

 

(12) จาํนวนค่าธรรมเนียมสําหรบัการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ของทรพัย์สินโครงการฯ ใน

ประเทศอินโดนีเซีย ไม่สามารถกาํหนดเป็นจาํนวนทีแน่นอน โดยขึนอยู่กบัมูลค่าทีดินในขณะที

ดาํเนินการชาํระค่าธรรมเนียมเพือขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB  

สาํหรบัทรพัย์สนิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอนิโดนีเซีย นันมรีปูแบบการถอืครอง

เป็นกรรมสทิธปิระเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซงึสทิธขิอง HMSRS ของโครงการดงักล่าวนี

จะต้องอยู่บนทดีนิทมีี HGB Title (ซงึสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซียนันมีกําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลา

สาํหรบั HMSRS จะสอดคลอ้งกบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กลา่วคอืจะ

ครบกาํหนดระยะเวลาในวนัท ี17 มนีาคม พ.ศ. 2569 ซงึไดร้บัการขยายระยะเวลาออกไปแลว้ถงึวนัท ี9 มถุินายน 

2580 ทงันี สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีจะมกีาํหนดอายุเรมิแรก (initial term) 30 ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะมี

สทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปี และเมอืครบกาํหนดเวลาดงักลา่วแลว้ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาด

ว่า กองทรสัต์ (ซงึจะเป็นผูถ้อืใบอนุญาตดงักล่าว ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในโรงแรม Pullman Jakarta Central 

Park) จะมสีทิธขิอต่อใบอนุญาต (renewal) ไดอ้กีซงึคาดวา่ระยะเวลาสาํหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักาํหนดอายุ

เรมิแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเชน่กนั  

 

อย่างไรก็ด ีระยะเวลาดงักล่าวมิไดถู้กระบุชดัเจนไวใ้นกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซีย และยงัไม่เคยมี

ตัวอย่างการต่ออายุ (renewal) ดงักล่าวมาก่อน สําหรบัการขยายและต่ออายุ HGB นัน ในทางปฏบิัติโดยทวัไป 

หน่วยงานทเีกียวข้องจะพิจารณาการอนุมตัิการขยายระยะเวลาหรือต่ออายุ HGB ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อน

หมดอาย ุอยา่งไรกด็ ีทปีรกึษากฏหมายท้องถนิเคยพบกรณตีวัอย่างในอดตีทไีดร้บัการพจิารณาอนุญาตการขยาย

ระยะเวลา HGB ในชว่งระยะเวลามากกว่า 2 ปีก่อนหมดอาย ุ 

 

ในการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ผูย้นืคาํรอ้งขอขยายหรอืต่อใบอนุญาตจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที

รฐักาํหนด ซงึปัจจุบนัเป็นไปตามขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้งวา่ดว้ยการกําหนดประเภทและค่าธรรมเนียมทเีรยีกเกบ็โดย

สํานักงานทีดิน (ประเทศอนิโดนีเซีย) (Government Regulation No. 13 of 2010 on Types and Tariffs for the 

Applicable Non-Tax State Income at the National Land Office)  โดยคา่ธรรมเนียมจะคาํนวณตามสตูร ดงัต่อไปนี 

กล่าวคอื ค่าธรรมเนียม (Tariff) = (0.2% x มูลค่าทดีนิ) + 100,000 รเูปียอนิโดนีเซยี ทงันี มูลค่าทดีนิดงักล่าวถูก

กําหนดใหใ้ชมู้ลค่าประเมนิทดีนิซงึไดร้บัการประเมนิโดยกรมทดีนิทกีําหนดใหใ้ชส้าํหรบัทอ้งทตี่างๆ (Land Value 

Zone Map) แต่หากทอ้งทใีดไม่มกีารกาํหนดมูลคา่ดงักล่าว กรมทดีนิจะประเมนิราคาโดยสะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัของ

ราคาประเมนิทดีนิ หรอืเรยีกว่าเป็นราคา Sales Value of Taxable Object (NJOP) 

 

ทงันี มูลคา่ทดีนิทโีรงแรม Pullman Jakarta Central Park อาจมกีารปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัปัจจยัต่างๆ รวมถงึ 

สภาพเศรษฐกจิและนโยบายภาครฐัของประเทศอนิโดนีเซยี ซงึหากมูลคา่ทดีนิดงักล่าวในช่วงเวลาทมีกีารขอขยาย

หรือต่อใบอนุญาต HGB มีมูลค่าสูงขนึกว่าในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จะส่งผลให้กองทรัสต์มีภาระในการชําระ

ค่าธรรมเนียมทีเรยีกเก็บโดยสํานักงานทีดนิสําหรบัการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB เพมิขนึและอาจทําให้

ผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ลดลงตามลาํดบั  
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ในการน ีเพอืเป็นการบรรเทาความเสยีง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตดิตามกบัสาํนักงานทดีนิ เพอืตรวจสอบและ

ดาํเนินการใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืกฎหมาย

ทเีกยีวขอ้งในการขยายและต่ออาย ุHGB อยา่งเคร่งครดัและผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการเพอืใหแ้น่ใจว่าบรษิทั

ผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิจะมีกระแสเงนิสดเพยีงพอสาํหรบัการชําระค่าธรรมเนียมในการขอขยายหรอืต่ออายุระยะเวลา 

HGB (แลว้แต่กรณ)ี เมอืถงึกาํหนดเวลาในการต่ออายดุงักลา่ว 

(13) ความเสียงจากการลงทนุในทีดินเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

 

เนืองจากทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรกในประเทศเวยีดนามทงัสองแห่ง คอื โรงแรม Capri by 

Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ตงัอยูบ่นทดีนิทเีชา่ช่วง โดยเจา้ของทดีนิคอืหน่วยงานส่วนทอ้งถนิโฮจมินิห ์

ซิตี ซึงให้เช่าทีดินทีตังทร ัพย์ส ินหลักทีกองทรสัต์เข้าลงทุนครังแรกในประเทศเวียดนามแก่ Phu My Hung 

Development Limited Liability Company (PMH) ผูซ้งึไดร้บัสทิธกิารพฒันาโครงการบนทดีนิในเขตท ี7 (District 7) 

HCMC ในกรณีดงักล่าว หากสญัญาเช่าหลกัของทดีนิทตีงัทรพัย์สนิหลกัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรกในประเทศ

เวียดนามระหว่าง หน่วยงานส่วนท้องถินโฮจิมินห์ ซิตี และ Phu My Hung Development Limited Liability 

Company (PMH) ถูกยกเลิก หรอืสนิสุดลง ก็จะส่งผลให้การเช่าช่วงทีดนิระหว่าง Phu My Hung Development 

Limited Liability Company (PMH) และบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึเป็นบรษิทัลูกของกองทรสัต์สนิสุดลงไปดว้ย อนั

เป็นผลใหท้รพัยส์นิทงัหมดทปีลกูสรา้งบนทดีนิทเีช่าช่วงจะตกเป็นของเจา้ของทดีนิ ซงึในปัจจุบนัคอืหน่วยงานส่วน

ทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติ ีโดยไม่ตอ้งชาํระคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วงตามเงอืนไขและขอ้ตกลงของสญัญาเช่าช่วงทดีนิ 

อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ และสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทรสัต์อย่างมี

นัยสําคญั โดยการลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ในโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ซงึ

ตงัอยูบ่นทดีนิเชา่ชว่งมสีดัสว่นคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 28 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทลีงทุนครงัแรกของกองทรสัต ์

 

ในกรณีนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าโอกาสทสีญัญาเช่าหลกัของทดีนิทตีงัทรพัย์สนิหลกัทกีองทรสัต์เขา้

ลงทุนครงัแรกในประเทศเวยีดนามระหวา่ง หน่วยงานสว่นทอ้งถนิโฮจมินิห์ ซติ ีและ Phu My Hung Development 

Limited Liability Company (PMH) จะถูกยกเลกิ หรอืสนิสดุลงก่อนระยะเวลาทกีาํหนดในสญัญานัน มคีวามเป็นไป

ไดตํ้า เนืองจาก Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) เป็นผูไ้ดร้บัสทิธจิากหน่วยงาน

ส่วนท้องถินโฮจิมินห์ ซิตี ให้พัฒนาโครงการบนทีดินในเขตที 7 (District 7) HCMC อีกทัง Phu My Hung 

Development Limited Liability Company (PMH) ยงัเป็นบริษัททีก่อตังขึนจากการร่วมทุนของหน่วยงานส่วน

ท้องถนิโฮจมินิห์ ซิต ี(Ho Chi Minh City People’s Committee) และ Central Trading & Development Group ซงึ

เป็นบริษัททีมีสํานักงานใหญ่ในประเทศไต้หวนั (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Phu My Hung Development Limited 

Liability Company (PMH))  

 

4.3 ความเสียงเกียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต์  

 

(1) ความเสียงโดยทวัไปในการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

 

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเสยีงหลายดา้น เช่น ( ) การเปลยีนแปลงในทางลบดา้นการเมืองและ

ภาวะเศรษฐกจิ เช่น ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทงัในประเทศและต่างประเทศ และความตอ้งการในการบรโิภคโดยรวม
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ลดลง ( ) สภาวะดา้นลบของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศททีรพัยส์นิหลกัตงัอยู่ ( ) การเปลยีนแปลงในอตัรา

ดอกเบยี อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ( ) การเปลยีนแปลงนโยบายทางการเงนิหรือ

นโยบายทางเศรษฐกิจอืน ๆ ในประเทศและต่างประเทศ ( ) การเพิมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกียวกับ

อสงัหารมิทรพัยท์ไีม่ไดค้าดการณ์ไว ้( ) การเปลยีนแปลงกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทางดา้นสงิแวดลอ้ม กฎหมายผงั

เมอืง และกฎระเบยีบอนื ๆ ของรฐั ตลอดจนนโยบายทางการคลงั ( ) การเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบดา้นสงิแวดลอ้ม

ทเีกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย์ ( ) การเปลยีนแปลงของค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัทจีะไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัยท์ี

ลงทุน ( ) การเปลยีนแปลงของราคานํามนัและเชอืเพลิงอนื ๆ ( ) การเปลยีนแปลงความนิยมในประเภทของ

อสงัหารมิทรพัย์และสถานทตีงั ซงึนําไปสูก่ารมจีํานวนหอ้งพกัมากเกนิความตอ้งการ หรอือาจทาํใหค้วามต้องการ

ของนักท่องเทยีวในกลุ่มตลาดเป้าหมายใด ๆ ลดลงสําหรบัหอ้งพกับางประเภทหรอือสงัหารมิทรพัยท์ลีงทุน ( ) 

ความสามารถของผูบ้รหิารโรงแรม หรอื ผูเ้ช่าหลกั ทอีาจสง่ผลกระทบต่อธุรกจิและชอืเสยีงของโรงแรม ( ) ความ

ไม่สามารถดาํเนินการต่ออายุสญัญาเช่า ( ) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าหลกัภายในระยะเวลาที

กําหนด หรอืไม่สามารถเรยีกเกบ็ได ้เนืองจากผูเ้ช่าหลกัล้มละลาย หรอืมีหนีสนิล้นพ้นตวั หรอืในกรณีอนืๆ ( ) 

ความไม่พอเพยีงของความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัทมี ีหรอืค่าเบยีประกนัภยัทเีพมิสงูขนึ ( ) การทผีูเ้ช่า

หลกัไม่สามารถใหบ้รกิารหรอืจดัหาการบรกิารเกยีวกบัการบํารุงรกัษาและการใหบ้รกิารอนืๆ ไดอ้ยา่งพอเพยีง ( ) 

ความชํา รุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ ซึงต้องได้รับการแก้ไข หร ือซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงรักษา

อสงัหารมิทรพัย ์ซงึก่อใหเ้กดิรายจ่ายลงทุนทไีม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหน้า ( ) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์( ) การพงึพงิกระแสเงนิสดอย่างมากในการบํารุงรกัษาและปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์มีอียู ่ ( ) 

การเพมิขนึของคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน รวมถงึภาษอีากรทเีกยีวขอ้ง ( ) สว่นไดเ้สยีหรอืภาระผกูพนัต่างๆ ซงึ

ไม่สามารถพบไดห้รอืไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบทดีนิ ณ สาํนกังานทดีนิทเีกยีวขอ้งในขณะททีําการตรวจสอบ ( ) 

เหตุสดุวสิยั ความเสยีหายทไีม่สามารถเอาประกนัภยัได ้และปัจจยัอนืๆ และ ( ) การเปลยีนแปลงของกฎหมายและ

ระเบยีบดา้นภาษอีากรและดา้นอนื ๆ  

 

ปัจจยัหลายอยา่งตามทกีล่าวขา้งตน้อาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราคา่เช่าหอ้งพกั อตัราการเขา้

พกัและคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ่้ายดา้นภาษทีเีกยีวขอ้งในการจ่ายผลประโยชน์ 

ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อมูลคา่ของอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดค้่าเช่าคงท ีและ/หรอื คา่เช่าแปรผนัทจีะไดร้บั

จากอสงัหารมิทรพัย ์

 

การประเมนิคา่ทรพัยส์นิหลกัประจาํปีจะสะทอ้นปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว และสง่ผลใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิหลกัเพมิ

สงูขนึหรอืลดตาํลงได ้อยา่งไรกด็ ีมลูคา่เงนิลงทนุของทรพัยส์นิหลกัอาจลดลงอย่างมนีัยสาํคญั หากเกดิวกิฤตในทาง

ลบอย่างฉับพลนัต่อราคาอสงัหารมิทรพัย์หรอืต่อเศรษฐกจิในประเทศทรพัยส์นิหลกัตงัอยูใ่นปัจจุบนัหรอืทรพัยส์นิที

จะมใีนอนาคต 

 

(2) กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

การขาดทางเลือกอืนในการใช้ประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 

 

กองทรสัต์จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั โดยทวัไปการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะการลงทุนในทรพัย์สนิทมีมีูลคา่สงู เช่นทกีองทรสัต์ประสงคท์จีะเขา้ลงทุนอาจมี

สภาพคล่องตํา การทมีีสภาพคล่องตําดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการปรบัเปลียน
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พอรต์การลงทุน (Investment Portfolio) หรอืความสามารถในการเปลยีนทรพัยส์นิบางสว่นเป็นเงนิสด เพอืรองรบักบั

การเปลยีนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัอนื ๆ เช่น กองทรสัต์อาจไม่สามารถขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯไดภ้ายในระยะเวลาอนัสนั หรอือาจถูกบงัคบัใหต้อ้งลดราคาลงอยา่งมาก เพอืใหส้ามารถขายได้

ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ นอกจากนี กองทรสัต์อาจประสบปัญหาในการหาแหล่งเงนิกู้ในระยะเวลาททีนัท่วงทีและ

ภายใตเ้งอืนไขทางการคา้ทดีใีนกรณีทเีป็นการกูย้มืเงนิทใีชท้รพัยส์นิโครงการฯเป็นหลกัประกนั เนืองจากทรพัย์สนิ

ประเภทอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสีภาพคล่อง นอกจากนี ทรพัยส์นิโครงการฯอาจไม่สามารถเปลยีนแปลงลกัษณะการใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว หากทรพัย์สนิโครงการฯเหล่านันไม่สามารถสร้างกําไรได้ อนัเนืองมาจากสภาวะการ

แข่งขนั อายุของทรพัย์สิน ปริมาณความต้องการทลีดตําลง หรือปัจจัยอนื ๆ การเปลียนแปลงลกัษณะการใช้

ประโยชน์ของทรพัย์สนิโครงการฯโดยทวัไปแลว้ จะต้องมกีารลงทุนใชเ้งนิเพมิเตมิ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านีอาจส่งผล

กระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ และสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ

กองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

อย่างไรก็ตาม การทกีองทรสัต์ลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิโครงการฯ ในหุน้ของบรษิทัลงทุนแทนการลงทุน

ทางตรงในกรรมสทิธหิรอืสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิโครงการฯโดยตรง จะทําใหก้องทรสัต์สามารถขายการลงทุนโดยการ

ขายหุน้ในบรษิทัลงทุนนนัได ้ซงึมสีภาพคล่องมากกวา่การขายทรพัยส์นิโครงการฯ 

 

(3) กลยุทธ์ของกองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจนํามาซึงความ

เสียงทีสงูกว่าเมอืเทียบกบักองทรสัตป์ระเภทอืนทีมีรปูแบบการลงทนุทีหลากหลายกว่า 

 

กลยทุธ์หลกัในการลงทนุในทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธรุกจิโรงแรมจะทําใหก้องทรสัต์มคีวามเสยีงจากการ

มุ่งเน้นลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซงึระดบัของความเสยีงอาจจะสงูกว่าเมอืเทยีบกบักองทรสัต์ประเภทอนืทมีรีปูแบบ

การลงทนุทหีลากหลายกวา่ในธุรกจิดา้นอนื 

 

การมุ่งเน้นลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีใชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมในภูมภิาคอาเซยีน ทําให้

กองทรสัต์มคีวามเสยีงในกรณทีเีกดิวกิฤตหรอืเหตุการณ์ในทางลบของอุตสาหกรรมท่องเทยีว และธุรกจิโรงแรมใน

ภูมภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู่ วกิฤตการณ์ดงักล่าวอาจนําไปสู่การลดลงของ

อตัราค่าหอ้งพกั หรอือตัราการเขา้พกัของทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึจะมผีลกระทบต่อเงนิปันส่วนแบ่งกําไรทจีะจ่าย

ใหก้บัผูห้น่วยลงทุน หรอืผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต ์

 

กองทรสัต์อาจหามาตรการทจีะบรรเทาความเสยีงได ้โดยการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยซ์งึตงัอยู่ในประเทศ

ต่าง ๆ และอยู่ในระดบัทตี่างกนั รวมถงึมีการกําหนดตลาดเป้าหมายทตี่างกนั ซงึจะทําใหเ้หตุการณ์ทอีาจส่งผล

ในทางลบต่ออตุสาหกรรมการท่องเทยีวของประเทศใดประเทศหนงึไม่สง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมของ

กองทรสัตม์ากนกั 

 

(4) ทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจถกูเวนคืน 

 

ทรัพย์สินโครงการฯ มีความเสยีงทีอาจถูกเวนคืนตามนโยบายของรฐั โดยค่าชดเชยทีอาจได้ร ับอัน

เนืองมาจากความเสยีหายจากการถกูเวนคนืจะตกเป็นของเจา้ของทดีนิ และ/หรอืผูใ้ชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าว 
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โดยเงนิชดเชยทไีดร้บัอาจไม่เท่ากบัจาํนวนเงนิทกีองทรสัต์ไดช้าํระไปเพอืซอืทรพัยส์นิซงึอาจสง่ผลใหผ้ลตอบแทนที

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไปตามทไีดป้ระมาณการไวท้งัในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและการ

คนืเงนิทุน ทงันี กองทรสัต์อาจไดร้บัเพยีงเงนิชดเชยจากรฐับาล  หรอืหน่วยงานของรฐัทเีกยีวขอ้งในประเทศนัน ๆ 

ตามกฎวธิกีารทกีฎหมายในประเทศนันๆ กําหนดไว ้โดยจํานวนเงนิทีกองทรสัต์ไดร้บัจะขนึอยู่กบัเงอืนไขตามที

กาํหนดในกฎหมายและสญัญาทเีกยีวขอ้งและระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯทเีหลอือยู่ภายหลงั

จากการถูกเวนคนื 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถประเมนิถงึโอกาสในการถูกเวนคนืได ้เนืองจากการเวนคนืทดีนิเป็นนโยบาย

และความจําเป็นในการใช้พนืทขีองรฐับาลของประเทศทเีกียวขอ้งนันๆ การถูกเวนคืนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ ซงึจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ

ของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

 

อยา่งไรกด็กี่อนทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ทางผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการตรวจสอบจากขอ้มลูทเีปิดเผย

ใหบุ้คคลทวัไปสามารถตรวจสอบไดใ้นประเทศทเีกยีวขอ้งแลว้นัน ยงัไม่พบวา่ทรพัยส์นิโครงการฯ อยู่ระหวา่งหรอื

อาจจะถกูเวนคนืโดยหน่วยงานของรฐั 

 

(5) กองทรสัต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ซึงมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลา

เช่าทีเหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามส่วนไปด้วย 

 

กองทรสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ซงึมูลคา่ของสทิธกิารเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที

เหลืออยู่ (ยกเว้นกรณีโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ทเีป็นการถือกรรมสทิธปิระเภท Strata Title) อนั

เนืองมาจากการประเมนิคา่ของสทิธกิารเช่า การเปลยีนแปลงในอตัราการเช่าพนืท ีและ/หรอื อตัราคา่เช่า และ/หรอื

คา่บรกิารสาธารณูปโภค หรอืเนืองจากสาเหตุอนืใดทอียูน่อกเหนือการควบคมุของกองทรสัต ์ทงัน ีการเปลยีนแปลง

ในมูลค่าสทิธิการเช่าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทรสัต์ มูลค่า

หน่วยทรสัต ์และ/หรอื การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ในทา้ยทสีดุ 

 

(6) การเปลียนแปลงในมาตรฐานการบญัชีหรือกฎหมายทีเกียวข้อง หรือแนวทางการปฏิบติัของหน่วยงาน

ทีเกียวข้อง 

 

กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบัญชฉีบบัใหม่ หรอืการปรบัปรุง

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั หรือมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเง ินของไทย อาจมีการ

เปลยีนแปลง เช่นเดยีวกบัมาตรฐานการบัญชทีีได้รบัการปรบัปรุงเพมิเติมให้ตรงกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) งบการเงนิของกองทรสัต์อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชทีีไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุง โดยเงอืนไขและเวลาในการเปลยีนแปลง

มาตรฐานการบญัชนีีไม่สามารถทราบไดแ้ละขนึอยูก่บัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ดงันนั ผูก้อ่ตงัทรสัตจ์งึไม่อาจรบัประกนั

ไดว้า่การเปลยีนแปลงเหล่านีจะไม่มผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อการจดัทํางบการเงนิของกองทรสัต ์หรอืต่อผลการ

ดําเนินงานและมาตรฐานการเง ินของกองทรสัต์ การเปลียนแปลงดงักล่าวยงัอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ

ความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์นอกจากนี ยงัไม่อาจรบัประกนัได้
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ว่าการเปลยีนแปลงกฎขอ้บงัคบัใด ๆ จะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ในการ

ดาํเนินการตามกลยทุธก์ารลงทุนของกองทรสัต ์หรอืต่อการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรสัต ์

 

นอกจากนี กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชขีองประเทศอนิโดนีเซีย และเวยีดนาม 

รวมถงึการปรบัปรงุเปลยีนแปลงกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมาตรฐานการบญัชขีองประเทศดงักล่าว เนืองจาก

การคาํนวณรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) สาํหรบัการชาํระคา่เช่าใหแ้กบ่รษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิของผูเ้ช่าหลกั 

ซงึอาจมผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

 

นอกจากนี สาํหรบัประเทศเวียดนาม ในการคาํนวณภาษีเงนิได้นันจะพจิารณาจากรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย

ต่างๆ รวมถงึการพจิารณารายไดแ้ละการกาํหนดราคาหรอืคา่ตอบแทนระหวา่งกนั ทงัน ีการพจิารณาในเรอืงดงักล่าว

จะขนึอยูก่บัแนวทางการปฏบิตัแิละดลุพนิิจของหน่วยงานทดีแูลเรอืงการจดัเกบ็และประเมนิภาษขีองประเทศนนั ๆ 

ซึงแนวทางการปฏิบตัิและดุลพินิจนันอาจมีการเปลยีนแปลงได ้ในกรณีทหีน่วยงานทีดูแลเรืองการจัดเก็บและ

ประเมนิภาษขีองประเทศนันๆ เปลยีนแนวทางการปฏบิตัิหรอืมดีุลพนิิจวา่รายจ่ายบางรายการไม่ถอืเป็นคา่ใช้จ่าย 

รวมถงึมเีปลยีนแนวทางการปฏบิตัเิรอืงการกาํหนดราคาหรอืคา่ตอบแทนระหวา่งกนัแลว้นัน ผลต่างจากการหกักลบ

ลบหนรีะหวา่งรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธ ิ(NOI) และเงนิไดจ้ากคา่เชา่ของผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจจะถูกประเมนิโดย

หน่วยงานทเีกยีวขอ้งในการคาํนวนภาษไีด ้อาจส่งผลใหก้องทรสัต์มภีาระภาษเีพมิขนึ ซงึอาจมผีลกระทบในทางลบ

ต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

(7) ความเสียงจากการลงทนุของกองทรสัต์โดยการลงทนุในทรพัยสิ์นทีตงัอยู่ในต่างประเทศ 

 

เนืองจากการลงทุนของกองทรัสต์ประกอบด้วยการลงทุนในทรพัย์สนิทตีงัอยู่ในประเทศเวยีดนามและ

อนิโดนีเซยี ซงึการลงทุนในทรพัยส์นิทตีงัอยูต่่างประเทศนัน สง่ผลใหก้องทรสัตม์คีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุน

ในต่างประเทศ ซงึประกอบดว้ย (1) การบรหิารจดัการทเีกยีวกบัการเงนิระหว่างประเทศของกองทรสัต์ (2) ความ

เสยีงทเีกยีวกบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และธุรกจิท่องเทยีวในประเทศททีรพัย์สนิทกีองทรสัตล์งทุนตงัอยู ่ซงึ

แตกต่างกนัออกไป และ (3) ความเสยีงทเีป็นประเดน็ทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศ 

 

เนืองจากรายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บันันเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ อกีทงัรายไดแ้ละรายจ่ายของบรษิทัผูใ้หเ้ชา่

ทรพัยส์นิและบรษิทัโฮลดงิต่างประเทศจะเป็นสกุลเงนิของประเทศทเีกยีวขอ้ง ในขณะทเีงนิทไีดร้บัจากการระดมทนุ

และการจ่ายผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะเป็นสกุลเงนิบาท ทําใหก้องทรสัต์มคีวามเสยีงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา นอกจากนี เนืองจากการลงทุนของกองทรสัต์ ประกอบดว้ยการลงทุนในทรพัย์สนิ

โครงการฯ ในหลายประเทศ โดยการจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัย์สนิโครงการฯ แก่กองทรสัต์ 

ขนึอยู่กบัรปูแบบในการส่งเงนิ ซงึรปูแบบในการสง่เงนิแต่ละวธิมีผีลประโยชน์ ภาษ ีและคา่ธรรมเนียมทแีตกต่างกนั 

นอกจากนี กองทรสัต์ยงัต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคมุการเคลอืนยา้ยเงนิทุน หลกัเกณฑเ์กยีวกบัการส่งเงนิ 

และการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละประเทศทกีองทรสัต์ลงทุน เป็นผลใหก้องทรสัตม์คีวามเสยีงในการบรหิาร

จดัการทเีกยีวกบัการเงนิระหวา่งประเทศของกองทรสัต์  

 

สาํหรบัความเสยีงทเีกยีวกบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และธุรกจิท่องเทยีวในประเทศทอีสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัต์ตงัอยูซ่งึมคีวามแตกต่างกนัออกไปนนั เนืองจากแต่ละประเทศททีรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะลงทุนตงัอยูม่ี
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ความเสยีงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมท่องเทยีวต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละ

ประเทศ ซงึอาจส่งผลใหก้ารอุปโภคบรโิภคและการท่องเทียวลดลง นอกจากนี ความเป็นไปไดใ้นการเกดิสงคราม 

การก่อการรา้ย ความไมส่งบทางการเมอืง การประทว้ง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอนืๆ ของแต่ละประเทศกม็ี

ความแตกต่างกนั โดยอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาํนองเดยีวกนัซงึเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรอืหลายเหตุการณ์

เหล่านี อาจทําใหค้วามตอ้งการเขา้พกัหรอืใชบ้รกิารในทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศใดประเทศหนึงลดลง ซงึจะมี

ผลต่อรายได้ของผู้เช่าหลัก อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าอย่างมีนัยสําคญัอนัอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือ

ผลตอบแทนของกองทรสัตต์่อไป  

 

ในสว่นของความเสยีงทเีป็นประเดน็ทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศนัน เนอืงจากการลงทุนในประเทศ

อนิโดนีเซยีเป็นรูปแบบการถอืครองกรรมสทิธปิระเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซงึสทิธขิอง 

HMSRS ของโครงการดงักล่าวนีตงัอยูบ่นทดีนิทมี ีHGB Title (ซงึสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนันมกีําหนด

ระยะเวลา) โดยในการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ผู้ยนืคําร้องขอขยายหรือต่อใบอนุญาตจะต้องเสีย

คา่ธรรมเนียมตามทรีฐับาลอนิโดนีเซยีกาํหนด นอกจากนนั การโอนกรรมสทิธใินทรพัยส์นิประเภท Strata Title ของ

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศอนิโดนีเซยีนันคูส่ญัญาจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที

เกยีวขอ้ง เช่น คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายทเีกยีวกบัการโอนกรรมสทิธติ่อหน่วยงานทรีบัจดทะเบียนของประเทศ

อนิโดนีเซียก่อนซงึเป็นเงอืนไขบงัคบัก่อนทีเจ้าหน้าทขีองหน่วยงานทรีบัจดทะเบียนของประเทศอนิโดนีเซียจะ

ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธปิระเภท Strata Title ให้แก่คู่สญัญา ดงันัน เนืองด้วยลักษณะเฉพาะและ

ขอ้กําหนดของประเทศอนิโดนีเซยีดงักล่าว กองทรสัต์จงึมคีวามเสยีงเกยีวกบัทรพัย์สนิทจีะลงทุนอนัเนืองมาจาก

ลกัษณะของกฎหมายทเีกยีวกบัการถอืกรรมสทิธทิมีกีาํหนดระยะเวลา  

 

สําหรบัการลงทุนทรพัย์สนิโครงการฯ ในประเทศเวยีดนามนันตงัอยู่ตังอยู่บนทีดินทีเช่าช่วง ส่งผลให้

กองทรสัต์มีความเสียงทีสญัญาเช่าหลักของทีดนิทีตังทรัพย์สนิหลักทีกองทรสัต์เข้าลงทุนครงัแรกในประเทศ

เวียดนามระหว่าง หน่วยงานส่วนท้องถินโฮจิมินห์ ซิตี และ Phu My Hung Development Limited Liability 

Company (PMH) ถูกยกเลกิ หรอืสนิสุดลง ซงึจะส่งผลให้การเช่าช่วงทดีนิระหว่าง Phu My Hung Development 

Limited Liability Company (PMH) และบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึเป็นบรษิทัลูกของกองทรสัต์สนิสุดลงไปดว้ย อนั

จะส่งผลกระทบต่อความสามารถประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ และส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทรสัต์อย่างมี

นยัสาํคญั  

 

4.4 ความเสียงทีเกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ 

 

(1) ราคาซือขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองอาจลดลงตาํกว่าราคาเสนอขาย 

 

ราคาซอืขายหน่วยทรสัตน์นัขนึอยูก่บัหลายปัจจยัซงึรวมถงึปัจจยัดงัต่อไปน ี

 มุมมองต่อศกัยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทรสัต์ รวมถึงตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์น

ประเทศทเีกยีวขอ้ง 

 ความแตกต่างระหว่างฐานะการเง ินและผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ทีเกิดขึนจร ิงกบัทีมีการ

คาดการณ์โดยนักลงทนุและนักวเิคราะห ์
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 การเปลยีนแปลงเกยีวกบัคาํแนะนําหรอืประมาณการของนักวเิคราะห ์

 การเปลยีนแปลงสภาพเศรษฐกจิหรอืสภาวะตลาดโดยทวัไป และการเปลยีนแปลงความตอ้งการในการ

บรโิภค อตัราดอกเบยี อตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ และนโยบายของรฐับาลเกยีวกบัการนําเขา้

และการสง่ออก 

 จาํนวนนักท่องเทยีวในประเทศทเีกยีวขอ้ง 

 มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิโครงการฯ 

 ความน่าสนใจของหน่วยทรสัต์เปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัยป์ระเภททุนอนื ๆ รวมถงึหน่วยทรสัต์อนืทไีม่

อยูใ่นธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

 ความสมดลุระหวา่งอปุสงคแ์ละอุปทานในหน่วยทรสัต ์

 การขายหรอืเจตนาทจีะขายหน่วยทรสัตจ์าํนวนมากโดยผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดในประเทศไทยของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 การเปลยีนแปลงในอนาคตเกยีวกบัโครงสรา้ง หลกัเกณฑ ์รวมถงึภาระภาษ ีทงัในกรณทีวัไป และ/หรอื 

ในกรณีเฉพาะทเีกยีวกบัทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการลงทุนในประเทศทเีกยีวขอ้ง

และต่างประเทศ 

 การทกีองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินงานตามกลยทุธ์การลงทุนและการขยายธรุกจิ 

 ความผนัผวนของสภาวะตลาดซงึรวมถงึความออ่นแอของตลาดทนุและอตัราดอกเบยีทเีพมิสงูขนึ 

 

จากปัจจยัทงัหลายขา้งตน้อาจทาํใหม้กีารซอืขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองในราคาทสีงูกวา่หรอืตาํกว่ามูลคา่

ทรพัยส์นิสทุธติ่อหน่วยทรสัต ์นอกจากนี ในกรณีทกีองทรสัตม์กีารเกบ็เงนิกาํไรบางส่วนเป็นเงนิทุนเพอืวตัถุประสงค์

ในการลงทนุเพมิเตมิ เพอืสาํรองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืเพอืวตัถุประสงคอ์นื ซงึถงึแมจ้ะทาํใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทรสัต์มากกวา่มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ ในกรณีทไีม่มกีารกนัเงนิกาํไรไวเ้ป็นเงนิทุนสาํรอง กอ็าจ

ไม่ไดท้าํใหร้าคาตลาดของหน่วยทรสัตเ์พมิขนึตามไปดว้ย การทกีองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนนิการใหเ้ป็นไปตามความ

คาดหวงัของตลาดในด้านกําไรและประโยชน์ตอบแทน อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของ

หน่วยทรสัต ์

 

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ทางการเงนิทมีีการคุม้ครองเงนิต้น ผูก้่อตงัทรสัต์ไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้า่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุนคนืทงัจํานวน ในกรณีทมีกีารเลกิกองทรสัต์หรอืมกีารชาํระบญัชี

กองทรสัตน์นั นักลงทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนของตนในหน่วยทรสัตบ์างส่วน หรอืทงัหมดได ้นอกจากนี ในปัจจุบนัยงั

ไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลจากรายไดข้องกองทรสัต ์แต่ถา้หากมกีารเปลยีนแปลงกฎหมายและระเบยีบที

เกยีวขอ้งกบัภาษอีากรหรอืดา้นอนื ๆ กองทรสัต์ และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจจะมภีาระภาษ ีโดยการชาํระภาษนีนั

อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อกิจการ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และโอกาสของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์และอาจสง่ผลใหก้ารจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลง และ/หรอื ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตม์ภีาระ

ภาษทีสีงูขนึ อนัอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยทรสัต์ ดงันนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้่ากองทรสัต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนในหน่วยทรสัต์ หรอืรกัษาอตัราการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหค้งทไีด ้

 

รายไดท้ไีดร้บัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์นึอยู่กบัหลายปัจจยั ซงึรวมถงึจํานวนเงนิค่าเช่าทไีดร้บั

จาํนวนคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานและคา่ใชจ่้ายอนืๆ ทเีกดิขนึ ซงึอาจไดร้บัผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น สภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ศักยภาพของผู้เช่าหลักและผู้บริหารโรงแรมในการดํารงร ักษา
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ความสามารถของตนเองในการดาํเนินงาน การควบคมุคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน การแขง่ขนั อตัราการเขา้พกั การ

เปลยีนแปลงกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน การจดัการเมอืเกดิเหตุการณ์ทเีป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและ

เกิดสภาวะทางการเมอืงทวุ่ีนวาย ในกรณีททีรพัยส์นิโครงการฯ และทรพัยส์นิอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งไม่สามารถจดัหา

รายไดไ้ดเ้พยีงพออยา่งสมําเสมอ อกีทงักองทรสัต์ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนโดยมตีน้ทุนทเีหมาะสมหรอืเงอืนไข

ทดีไีดใ้นเวลาอนัควรแลว้ อาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายได ้กระแสเงนิสด และความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรสัตไ์ด ้

 

ดงันัน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ กองทรสัต์จะมคีวามสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน หรอืสามารถรกัษาอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทนทกีาํหนดไวไ้ด ้

อกีทงั ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าอตัราประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนจะเพมิขนึ หรอืยงัคงรกัษาใหอ้ยูใ่นระดบั

ทคีงทไีวไ้ดใ้นภายหลงั หรอืค่าเชา่จากการใหเ้ชา่หลกั และ/หรอื ใหเ้ชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ชา่หลกัจะเพมิสงูขนึ 

หรอืรายรบัจากค่าเช่าคงทแีละคา่เช่าแปรผนัในทรพัยส์นิโครงการฯทกีองทรสัต์ไดม้กีารลงทุนเพมิเตมิในอนาคตจะ

เป็นการเพมิรายไดข้องกองทรสัต์ ซงึอาจจะนําไปจา่ยประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อไป 

 

(2) ผู้ถือหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคืนหน่วยทรสัต์ได้ 

 

เนืองจากกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซอืคนืหน่วยทรสัต์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์จงึไม่สามารถขายคนื

หน่วยทรสัต์ของตนได ้ดงันัน จงึไม่มีหลักประกนัว่าผู้ถือหน่วยทรสัต์จะสามารถจําหน่ายหน่วยทรสัต์ของตนได้

เท่ากบัราคาทีได้ซือหน่วยทรสัต์มา หรือจําหน่ายได้ในราคาใด ๆ และไม่มีหลักประกนัว่าจะสามารถจําหน่าย

หน่วยทรสัตไ์ด ้

 

อยา่งไรกด็ ีผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ชี่องทางทจีะขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซงึสภาพคล่องในการซอืขาย

จะเป็นไปตามภาวะตลาด 

 

(3) มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีออกใหม่ตาํกว่ามลูค่าหน่วยทรสัต์ก่อน

การเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิมเติม 

 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงัแรก กองทรสัต์อาจออกหน่วยทรสัต์เพมิเตมิเพอืการเพมิเงนิทุนของ

กองทรสัต์ โดยอาจมรีาคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ทตีาํกว่ามูลคา่หน่วยทรสัต์ ราคาเสนอขายทตีาํกว่ามูลคา่

หน่วยทรสัตก์อ่นการเสนอขายนันอาจสง่ผลใหมู้ลคา่หน่วยทรสัตล์ดลง 

 

(4) การขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมิตรทางธรุกิจ อย่างมีนัยสาํคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมติรทางธุรกจิ

อยา่งมนีัยสาํคญั โดยภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพมิทนุในครงันี พนัธมติรทางธุรกจิจะเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์

รายใหญ่รายหนึงของกองทรสัต ์โดยรายละเอยีดของหน่วยทรสัตท์ถีอืโดยพนัธมติรทางธุรกจิมรีายละเอยีดดงัน ี
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จาํนวนหน่วยทรสัต์ทถีอืโดยพนัธมติรทางธุรกจิทมีขีอ้ตกลงในการไม่ขายหน่วยทรสัต์เป็นระยะเวลา 2 ปีนับ

จากวนัทหีน่วยทรสัต์เรมิมกีารซอืขายครงัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์(27 ธนัวาคม 2560) ตามขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้งกบั

ทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกมรีายละเอยีดดงันี 

พนัธมิตรทางธรุกิจ จาํนวนหน่วย ร้อยละ 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 

หมายเหตุ : 1. คาํนวณจากหน่วยทงัหมดในปัจจุบนัท ี352,869,700 หน่วย 

 

ถงึแม้ว่าบุคคลดงักล่าวตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หน่วยทรสัต์ของตนทจีองซอืตามสญัญาซอืขายหุ้นใน

จํานวนทไีดล้งทุนในช่วงระยะเวลาถือครองหน่วยทรสัต์ แต่ไม่มหีลกัประกนัว่าเมอืระยะเวลาดงักล่าวไดส้นิสุดลง 

บุคคลดงักล่าวจะไม่จาํหน่ายหน่วยทรสัต์อยา่งมนีัยสาํคญั และหากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวอาจทําใหเ้กดิผลกระทบ

ในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

 

(5) เงินคืนทนุจากการเลิกกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจาํนวนเงินทีผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้ลงทุนจากการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต ์

 

ในกรณีทมีกีารเลกิกองทรสัตผ์ูก่้อตงัทรสัตไ์ม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุนของ

ตนคนืไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ทงันี ขนึอยู่กบัสาเหตุ วธิีการของการเลิกกองทรสัต์ หลกัเกณฑ์การจําหน่าย

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และระยะเวลาคงเหลอืของสทิธกิารเชา่ 

 

(6) มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทรสัตอ์าจไม่เท่ากบัราคาทีจะซือขายได้จริงในตลาดหลกัทรพัย ์

 

การคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์ทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประกาศ เป็นการคาํนวณโดยใช้

รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครังล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย ์ซงึมูลคา่ดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาทจีะซอืขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์เนืองจากราคาทซีอืขายใน

ตลาดหลกัทรพัย์ขนึอยู่กบัปัจจยัอนื ๆ ดว้ย เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรพัย์ดงักล่าว การไหลเขา้ของเง ิน

ลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นตน้ 

 

(7) มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต์มิได้เป็นมลูค่าทีแท้จริงของทรพัยสิ์นซึงกองทรสัตจ์ะได้รบัหากมีการ

จาํหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทงัหมด หรือมกีารเลิกกองทรสัต ์

 

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ซงึไดก้ล่าวไว ้ณ ทนีี ไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการประเมนิค่า

ทรพัยส์นิทลีงทุนเป็นขอ้มูลพนืฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมไิดเ้ป็นมูลค่าทแีทจ้รงิ ซงึกองทรสัต์จะไดร้บัหากมกีาร

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทงัหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต ์
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(8) ผูถ้ือหน่วยทรสัตอ์าจไม่ได้รบัเงินปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณีทีมีการผิดสญัญาภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน 

ภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิเพอืใชส้าํหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั มกีารกาํหนดขอ้หา้มไม่ใหผู้กู้จ้่ายเงนิปันผล

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกรณีทมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิดงักล่าว ดว้ยเหตุนี ในกรณีทมีกีารผดิสญัญา

โดยกองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยในฐานะผูกู้ภ้ายใตส้ญัญากู้ยมืเงนิดงักล่าว กองทรสัต์อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปัน

ผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดจ้นกว่าจะไดม้กีารดาํเนินการต่าง ๆ ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา หรอืตามทจีะไดม้กีารตก

ลงกนัระหวา่งคูส่ญัญาในภายหลงั   

 

อย่างไรก็ด ีผู้จดัการกองทรสัต์มีความเหน็ว่าความเสยีงทีกองทรสัต์จะผิดสญัญาภายใต้สญัญากู้ยมืเงนิ

ดงักล่าวนันเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนืองจากผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว เชอืว่ากองทรสัต์

สามารถปฏบิตัติามเงอืนไขต่าง ๆ ตามทกีาํหนดในสญัญากูย้มืเงนิได ้

 

4.5 ความเสียงของแต่ละประเทศทีเกียวข้อง 

 

ทรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู่ในประเทศทเีกยีวขอ้งหลายแหง่ ดงันนั การดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯจงึ

ขนึอยู่กบักฎหมายของประเทศทเีกยีวขอ้งนนั ๆ นอกจากนี โครงสรา้งของกองทรสัต์มกีารถอืหุน้ในบรษิทัลงทุน ซงึ

เป็นบรษิทัทตีงัอยูใ่นประเทศทเีกยีวขอ้งต่าง ๆ โดยในปัจจุบนัการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯและการลงทุน

ในบรษิทัลงทุนไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายของประเทศทเีกยีวขอ้งนนัๆ แต่กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการ

บงัคบัใชก้ฎหมายและกฎเกณฑท์มีกีารออกใหม่หรอืมกีารแกไ้ขเพมิเตมิทเีกยีวกบัการดาํเนินงานหรอืการลงทุน ทงันี 

เงอืนไขและเวลาของการเปลยีนแปลงยงัไม่อาจทราบได ้และขนึอยู่กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง อย่างไรกต็าม ตาม

ขอ้มูลปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัไม่พบขอ้มูลเกยีวกบัการเปลยีนแปลงของกฎหมายหรอืกฎเกณฑอ์นัอาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุนของกองทรสัตห์รอืการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ 
 

(5)  ข้อพิพาททางกฎหมาย  

- ไม่ม-ี 

 

(6)  ข้อมลูสาํคญัอืน 

 -ไม่ม-ี 
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ส่วนที 3 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกองทรสัต์ 

7.  ข้อมลูหน่วยทรสัตแ์ละผู้ถือหน่วย 

7.1 ข้อมูลหน่วยทรสัตแ์ละข้อมูลราคาหน่วยทรสัต ์

7.1.1 ข้อมูลหน่วยทรสัต์ 

กองทรสัตจ์ดทะเบยีนจดัตงักอง ณ วนัท ี20 ธนัวาคม 2560 มทีนุจดทะเบยีน 3,528,367,000 บาท เรยีก

ชาํระแลว้เตม็จาํนวน และมจีาํนวนหน่วยทรสัตท์งัสนิ 352,836,700 หน่วย  

 ขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัท ี28 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการ (บาท) 3,528,367,000  

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนทเีรยีกชาํระแลว้ (บาท) 3,486,205,375 

มลูคา่ทตีราไวต้่อหน่วย (บาท) 9.8805  

จาํนวนหน่วยทรสัต์ (หน่วยทรสัต)์ 352,836,700  

ราคาปิด ณ วนัท ี28 ธนัวาคม 2561 (บาท) 9.05  

มลูคา่ตามราคาตลาด (บาท) 3,193,172,135  

จาํนวนการซอืขายเฉลยีต่อวนั  (หน่วยทรสัต์) 127,875.61  

มลูคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนั (บาท) 1,212,764.23  

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถถ่อนหน่วยทรสัต ์

ราคาของหน่วยทรสัตท์เีสนอขายครงัแรก (บาท) 10.00  

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์(NAV) ต่อหน่วย (บาท) 

ณ วนัตน้ปี (วนัท ี3 มกราคม 2561) 
9.9653 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์(NAV) ต่อหน่วย (บาท) 

ณ วนัสนิปี (วนัท ี28 ธนัวาคม 2561) 
9.0555  

 

 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

114 

 การลดทุนชาํระแล้ว 

 

7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรสัต ์

7.2.1      ข้อมลูผู้ถือหน่วยทรสัต ์10 รายแรก 

            ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัท ี24 ธนัวาคม 2561 

ลาํดบัที ชือผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วยทรสัต์ทีถืออยู่ ร้อยละ 

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 ปณุณกนัต ์ 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 

ลดทนุ 

วนัปิดสมดุทะเบียน 

พกัการโอนหน่วย 

วนัทีเฉลีย

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:  การจ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจาํนวนทงัหมด 3 ครงัน ี เป็นการจา่ยคนืสภาพคล่องส่วนเกนิจากการท ี

                  กองทรสัตม์รีายการคา่ใชจ่้ายทไีม่ใชเ่งนิสด  
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7.2.2 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรสัต์ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดัการอย่างมีนัยยะสาํคญั 

   - ไม่ม ี- 

 

7.3    การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

 

7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์

 

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์มน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิ

ทปีรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายไม่เกนิกว่าปีละ 4 ครงัต่อรอบปีบญัช ีอยา่งไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมี

การพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพเิศษนอกเหนือไปจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละ 4 ครงัดงักล่าวใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ไดต้ามทผีูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็วา่มคีวามจําเป็นและสมควร และจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่

วนัสนิรอบปีบญัชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชทีมีกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั แลว้แต่กรณ ี

กาํไรสุทธทิปีรบัปรงุแลว้ขา้งต้น ใหห้มายความรวมถงึกาํไรสทุธทิอีา้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ โดย

เป็นไปตามแนวทางทสีาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบปีบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องประกาศการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ พรอ้มทงัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืระบุว่าผูถ้ือหน่วยทรสัต์รายใดมสีทิธิ

ไดร้บัประโยชน์ตอบแทน โดยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการดงันี 

(ก) ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสนิปี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนของรอบปีบญัชี

ดงักลา่วภายใน  90 วนั  นบัแต่วนัสดุทา้ยของรอบปีบญัชนีนั   และภายใน  30 วนั นบัแต่วนัทมีกีารปิดสมุดทะเบยีน

ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืกาํหนดผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว 

(ข) ในกรณกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (ถา้ม)ี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้

ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน 90 วนั นับแต่วนัสดุทา้ยของไตรมาส สาํหรบัไตรมาสล่าสุดทจีะมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืกาํหนดผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีี

สทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว 

3) ในกรณทีกีองทรสัตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่   ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือ

หน่วยทรสัต ์

4) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีีสทิธิไดร้บัประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ทมีีชือปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม

สดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย หากปรากฏวา่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัรายใดถอื

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกวา่อตัราทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน

จะไม่มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทถีอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 
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เงือนไขเพิมเติม 

(1) ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนทจีะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่าง

ปีบญัชหีรอืรอบปีบญัชใีดมีมูลค่าตํากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิจีะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนในครงันันและใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพรอ้มกนัในงวดถดัไปตามวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที

กาํหนดไว ้

สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทรีะบุไว ้

เวน้แต่กรณีทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอนืใดทมีีอาํนาจตามกฎหมายไดแ้กไ้ข

เปลยีนแปลง เพมิเติม ประกาศ กําหนด สงัการ เห็นชอบ และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอย่างอนื ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนนั 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจา่ยประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบยีน และอตัราประโยชน์ตอบ

แทน โดยการแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีชีอือยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผา่นระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัย ์และแจง้ใหท้รสัตทีราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3) นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์

หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามชอืและทอียูท่ปีรากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ใช้สทิธิขอรบัประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ

เรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักล่าวไปใช้

เพอืการอนืใดนอกจากเพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์

 

เงือนไขและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อื

หน่วยทรสัต์แต่ละราย ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที

ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนทเีกนิ

หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในสว่นทไีม่อาจจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าว

ตกเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายอนืตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์

 

การไมมี่สิทธิในประโยชน์ตอบแทนและเงินสดทีจ่ายจากการลดทนุของกองทรสัต์  

กองทรสัต์ (โดยทรสัตหีรอืผ่านบรษิทัทกีองทรสัต์ถอืหุน้) และผูถ้อืหน่วยทรสัต์บางราย อาจเขา้ทาํสญัญา

หรอืขอ้ตกลง โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์และบรษิทัทเีกยีวขอ้งหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะไม่รบัผลประโยชน์ตอบแทน (ซงึ

อาจหมายความรวมถงึเงนิลดทุน) จากการถอืหน่วยทรสัต์ ณ ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง ซงึในกรณีดงักล่าว 

กองทรสัต์จะไม่จดัสรรสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนจากการถอืหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวสาํหรบัช่วงระยะเวลา

ตามทกีําหนดในสญัญา หรือข้อตกลงดงักล่าว และใหผู้้จดัการกองทรสัต์คํานวณประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์รายอืนตามสัดส่วนของหน่วยทรสัต์ทถีือครองอยู่ โดยไม่นําส ัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์า้งตน้มารวมคาํนวณ 

ขอ้กาํหนดของบรษิทัผูข้ายฯทกีลบัเขา้มาลงทุนในหน่วยทรสัต ์แต่ละรายเป็นไปตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี 

1) PT Agung Podomoro Land Tbk ซงึเป็นบรษิัทผู้ขายฯ ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

ตกลงว่า หน่วยทรสัตท์ถีอืครองโดย PT Agung Podomoro Land Tbk และบรษิทัทเีกยีวขอ้งหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนั 

จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนและการคนืทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับ

จากวนัทหีน่วยทรสัต์เรมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์ แต่ขอ้กําหนดขา้งต้นจะไม่ใช้กบักรณีการจ่ายประโยชน์
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ตอบแทนหรือเงินสดจากการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทรสัต์ทีเกิดขึนในระหว่างระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัที

หน่วยทรสัตเ์รมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์

PT Agung Podomoro Land Tbk (หรือบริษัททีเกียวข้องหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัทีผู้จ ัดการกองทรัสต์

เหน็ชอบ) ณ วนัทเีขา้ลงทุนในสนิทรพัย ์APL ไดเ้ขา้จองซอืหน่วยทรสัต์ และกลบัมาเขา้ลงทุนในหน่วยทรสัตจ์าํนวน 

63,928,100 หน่วย ซงึหน่วยทรสัต์จํานวนนีจะไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจี่ายจากการลดทุนของ

กองทรสัต ์

2) B.B. Dai Minh Corporation ซึงเป็นบริษัทผู้ขายฯ ของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS 

Saigon South จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนและการคนืทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็น

ระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัทหีน่วยทรสัตเ์รมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 

ณ วนัทเีขา้ลงทุนในสนิทรพัย ์Leebro Holding Pte.Ltd ไดเ้ขา้จองซอืหน่วยทรสัต์ และกลบัมาเขา้ลงทุนใน

หน่วยทรสัต์จํานวน 4,417,200 หน่วย ซงึหน่วยทรสัต์จํานวนนีจะไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจี่าย

จากการลดทุนของกองทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถดรูายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัสทิธใินการไม่มสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนใน

สญัญากอ่ตงัทรสัตไ์ดท้บีรษิทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

7.3.2 ประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงั 

 

- กองทรสัตม์กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนตลอดปี 2561 รวม 3 ครงั โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

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: * ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ SHREIT 2 รายเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทเีขา้ข่ายไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการลดทุน 

รวม 68,345,300 หน่วย ไดแ้ก่ 1) PT AGUNG PODOMORO LAND TBK จํานวนหน่วยทรสัต์ทไีม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทีจ่าย

จากการลดทุน 63,928,100.00 หน่วย และ 2) LEEBRO HOLDING PTE. LTD. จํานวนหน่วยทรสัต์ทไีม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดที

จ่ายจากการลดทุน 4,417,200.00 หน่วย โดยเงอืนไขการไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทีจ่ายจากการลดทุน เป็นไปตามขอ้มูลทีได้

เปิดเผยไวใ้นหนังสอืชชีวนของกองทรสัต์ SHREIT ส่วนท ี2 หวัขอ้  12. “นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จํากดั” และ สญัญากอ่ตังทรสัต์

ขอ้ 17.2 “ขอ้จํากดัในการรบัประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน” โดยในการคํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อ

หน่วยตามขา้งต้นนัน บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการโดยเป็นไปตามขอ้มลูทไีด้เปิดเผยไวด้งักล่าว กล่าวคอื คํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อ

หน่วยใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยทรสัต์โดยไม่นํา สดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิดงักล่าวข้างต้นมาคํานวณรวม อนึง

เงอืนไขการไม่มีสทิธิในประโยชน์ตอบแทนและเงินสดทจ่ีายจากการลดทุนของกองทรัสต์ดังกล่าว เป็นเงอืนไขตามสัญญาข้อตกลงทมีีกับผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ซงึเป็นผูข้ายทรพัยส์นิและบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัผูข้ายทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามสญัญาผูกพนัในการลงทุนในทรพัย์สนิครงัแรก

ของกองทรสัต์ (Binding Investment Agreement) ระหว่างบรษิัทผู้ขายทรพัย์สนิและกองทรสัต์ ซงึมกีารกําหนดจํานวนหน่วยไว้อย่างชดัเจนเป็น

จํานวน 63,928,100.00 หน่วย สําหรบั PT AGUNG PODOMORO LAND TBK และ 4,417,200.00 หน่วย สําหรบั LEEBRO HOLDING PTE. 

LTD. ตลอดช่วงเวลาหา้มขายหน่วยดงักล่าวทถีกูกําหนดไว ้
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8.       โครงสร้างการจดัการ 

 

8.1     ผู้จดัการกองทรสัต ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอร์ส จํากดั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) เป็นบรษิทัจด

ทะเบยีนจดัตงัในประเทศไทยเมอืวนัท ี12 เมษายน 2559 ทะเบยีนนิตบุิคคลเลขท ี0105559061009 โดยมทีุนจด

ทะเบยีนชําระแล้วจํานวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทตีราไวหุ้้นละ  

10 บาท  

 

8.1.1    ข้อมลูทีสาํคญัโดยสรปุเกียวกบับริษทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์มีดงัต่อไปนี 

 

ชอืบรษิทั (ภาษาไทย) 

ชอืบรษิทั (ภาษาองักฤษ) 
บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

Strategic Property Investors Company Limited 

 

เลขทะเบยีนนิตบิคุคล 0105559061009  

วนัจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั 12 เมษายน 2559  

ทตีงัของบรษิทั เลขท ี1 อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร์ ชนั 24 หอ้ง 2401 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 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 มลูคา่หุน้ทตีราไวหุ้น้ละ  

  10 บาท)  

 

ลกัษณะและขอบเขตการ 

ดาํเนินธรุกจิ 

ทําหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

แบบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลิตี 

(Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust) 

 

กรรมการของบรษิทั 1.  นายชนติร ชาญชยัณรงค ์(ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ) 

2.  นายชานนท ์เรอืงกฤตยา (กรรมการ) 

3. นายธนรชัต์  พสวงศ์ (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 กรรมการสองในสามคนลงลายมือชอื และประทบัตราสําคญัของ

บรษิทั 

 

รอบระยะเวลาบญัช ี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม ของทุกปี  

 

ผู้จดัการกองทรสัต์ไดร้บัความเห็นชอบให้เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ท ีสช. 29/2555 ในวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 โดยความเหน็ชอบมี

กาํหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี และจะครบกาํหนดในวนัท ี19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

 

ผู้จดัการกองทรสัต์มีอํานาจทวัไปในการบรหิารทรพัย์สนิของกองทรสัต์ โดยมีหน้าทหีลกัในการบรหิาร

ทรพัยส์นิและหนสีนิของกองทรสัตเ์พอืประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

8.1.2  โครงสรา้งการถือหุ้น 

         ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี 

 
 

 

ลาํดบัที ชือผู้ถือหุ้น 

ประเทศที 

จดทะเบียน 

นิติบคุคล 

จาํนวน 

หุ้น 

ทีถือ 

ร้อยละของ

จาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้

แล้วทงัหมด 

1. 
สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ พทีอี ีแอลทดี ี 

(Strategic Property Investors Pte. Ltd.) 
สงิคโปร ์ 99,998 99.99 

2. 
แคลเิบรชนั พารท์เนอรส์ ลมิเิตด็ 

(Calibration Partners Limited) 
เคยแ์มน 1 0.001 

3. 
นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

(Mr. James Teik Beng Lim) 
- 1 0.001 

 

ตามตารางและโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ขา้งต้น บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอร์ส พทีอี ีแอลทดี ี

(บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์) ถอืหุน้เป็นจํานวนรอ้ยละ 99.99 บรษิทั แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลิมเิต็ด 

(บรษิทัจดทะเบยีนในเคยแ์มน) ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 0.001 และนายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 

0.001 ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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ผู้ถือหุ้นลาํดบัถดัไปของผู้จดัการกองทรสัต ์

             สาํหรบัผูถ้อืหุน้ลาํดบัถดัไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงัแผนภาพต่อไปน ี

 

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

 

สําหรบับริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี อินเวสท์เตอร์ พทีีอี แอลทีด ีทีเป็นผู้ถือหุ้นหลกัของผู้จดัการ

กองทรสัต์ มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ลาํดบัถดัไป  คอื   นายชานนท์ เรอืงกฤตยา  ถอืหุน้เป็นจํานวนรอ้ยละ 49 และ บรษิทั 

แคลเิบรชนั อนิเวสทเ์ตอรส์ พทีอี ีแอลทดี ี  (บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์ ซงึมนีายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เป็น

ผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder)) ถอืหุน้จํานวนรอ้ยละ 50 ตามลาํดบั   

บรษิทั สตราทจิกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอร์ส พทีีอ ีแอลทดี ีและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัดงักล่าวมี

ประสบการณ์ดา้นการลงทุนและธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์ายาวนาน กลา่วคอื  

- นายชานนท์   เรืองกฤตยา สญัชาติไทย มีประสบการณ์ในการลงทุนและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

มากกว่า 18 ปี โดยนายชานนท์ เรอืงกฤตยา เป็นผูก้่อตงัและดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั อนันดา ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และยงัเป็นสมาชิกคณะ

กรรมการบรหิารอกีหลายบริษทั ทเีป็นบรษิัทร่วมทุน ระหว่างบรษิัท อนันดา ดเีวลอปเม้นท์ จํากัด 

(มหาชน) และ กลุม่บรษิทั มติซุย ฟูโดซงั ประเทศญปีุ่ 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 นอกจากนันยงัไดเ้ขา้ร่วมอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ท ี23/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- นายเจมส์ เทิค เบง ลิม   สญัชาตอิอสเตรเลยี  มปีระสบการณ์ในดา้นวาณิชธนกจิและการเงนิมากกวา่ 

20 ปี โดยนายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้ํานวยการฝ่ายการลงทุนใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการให้บริการระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Barclays Capital 

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

ยงัมีประสบการณ์ในการทําธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย์ทีสําคญัขนาดใหญ่ อาทิ การเสนอขาย

หลกัทรพัยต่์อประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) ของบรษิทั DLF Ltd. (IPO ในประเทศอนิเดยีซงึเป็น
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บรษิทัเจ้าของอสงัหารมิทรพัยท์มีีขนาดใหญ่ทสีุด) และ IPO ของบรษิทั JSM Indochina Ltd. (ซงึเป็น 

IPO ทมีีขนาดใหญ่ทสีุดสาํหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนามและกมัพชูา) การทํา

ธุรกรรมเกยีวกบั IPO ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท และ

บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั (มหาชน) รวมถงึการระดมทนุของบรษิทั Shui On Land Limited 

ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทร ัพย์ K-REIT Asia และทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 

Frasers Commercial Trust นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เคยรบัหน้าเป็นทปีรกึษาใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยในปี 2550 ในเรอืงของหลกัเกณฑเ์กยีวกบัทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์สําหรบั

ประวตัดิา้นการศกึษา นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติและ

พาณชิยศาสตรบ์ณัฑติจาก Monash University เมอืงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี  

- บริษทั แคลิเบรชนั พารท์เนอร์ส ลิมิเตด็ (บรษิทัจดทะเบยีนในเคยแ์มน) เป็นบรษิทัการเงนิทมีุ่งเน้น

การลงทุนแบบยุทธศาสตร์และการให้บริการหาแหล่งเงนิทุน (ทงัตราสารทุนและตราสารหนี) ให้กบั

สถาบัน ธุรกิจภาคเอกชน และกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

นอกจากนบีรษิทั แคลเิบรชนั พารท์เนอรส์ ลมิเิตด็    ยงัมอีาํนาจบรหิารจดัการบรษิทั  แคลเิบรชนั พารท์

เนอรส์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด ทเีป็นบรษิทัในเครอืและไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดซอืขายล่วงหน้าของฮ่องกง โดยบรษิทั แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลมิเิต็ด และบรษิทัในเครอืยงัมี

พนกังานทมีปีระสบการณ์ในการทําธุรกรรมทวัโลกรวมมูลคา่กวา่ 6 หมนืลา้นดอลลารส์หรฐัในดา้นการ

ให้คําปรกึษาหรอืการจัดหาแหล่งเงนิทุน ซึงรวมถึงการทําธุรกรรมเกยีวกับทรสัต์เพอืการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยท์งัในประเทศออสเตรเลยี ยโุรป และสงิคโปร ์
 

8.1.3  โครงสรา้งการจดัการ 

การจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัการในการแบ่งหน้าท ีความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน

อยา่งชดัเจน แต่ละฝ่ายมคีวามเป็นอสิระ เป็นระบบ สอดคลอ้งต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

คาํนึงถงึการควบคมุความเสยีงทจีะเกดิขนึของการทุจรติ ฉ้อฉล ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

สามารถจดัการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซือสตัย์ สุจริต ระมดัระวงั คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรตัส์ก่อน

ประโยชน์ของผู้จดัการกองทรสัต์เอง และเพอืป้องกนัการรวัไหลของขอ้มูล หรอืการกระทําทผีิดกฎหมาย และความ

สอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการทาํธุรกจิของบรษิทั 

 

8.1.3.1 โครงสร้างองคก์รของผู้จดัการกองทรสัต ์

 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

    กรรมการบรหิาร 2 ทา่น 

 กรรมการ 2 ท่าน 

    กรรมการอสิระ 2 ทา่น 
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ตามแผนภาพขา้งตน้ โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ประกอบดว้ย  ฝ่ายงานหลกัจาํนวนทงัหมด  
5 ฝ่าย คอื   1)  ฝ่ายพฒันาธุรกจิ    2)  ฝ่ายปฏบิตักิาร   3)  ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ    4)  ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์   

และ 5)  ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเสยีง รวมถงึจดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

ว่าจา้งบุคคลภายนอกเพอืดาํเนินการดงักลา่ว 

8.1.3.2    คณะกรรมการบริษทั 

         รายชอืและประวตักิรรมการ มดีงัต่อไปน ี

 

ชือ-สกลุ 

ตาํแหน่ง 

วฒิุการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

1. นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์

 

   ประธานกรรมการบรษิทั /      

   กรรมการอสิระ 

 ปรญิญาตร ีและ

ปรญิญาโท 

วศิวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวศิกรรมไฟฟ้า  

Purdue University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ 

บริษัท  นอร์ทอีสท์  รับ เบอร์  จํากัด 

(มหาชน) (2561 - ปัจจุบนั) 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส กลุ่ม

เซน็ทรลั (2559 - ปัจจุบนั) 

 ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

(วา่จา้งบคุคลภายนอก) 

ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายปฏบิัตกิาร 

(ผูอํ้านวยการฝ่าย) (ผูอํ้านวยการฝ่าย) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

(ผูอํ้านวยการฝ่าย) (ผูอํ้านวยการฝ่าย) 

หน่วยงานพฒันาตลาดทนุ 

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์

และสนับสนุนการปฏิบติังาน 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

รายงาน 

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บริหาร 

และจดัการความเสียง 
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ชือ-สกลุ 

ตาํแหน่ง 

วฒิุการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

 หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) รุ่นท ี52/2547 

สมาํคมสง่เสรมิสถําบนั

กรรมกาํรบรษิทั (IOD) 

บริษัท โคแมนซี อินเตอร์ เนชันแนล 

จาํกดั (มหาชน) (2558 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 

(2558 - ปัจจุบนั) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

(2558 - ปัจจุบนั) 

 ทปีรกึษา บรษิทั วเีน็ท แคปปิทอล จาํกดั 

(2558 - ปัจจุบนั) 

 รองผู้จ ัดการ  ตลาดหลักทร ัพย์แห่ง

ประเทศไทย (2554 - 2558) 

 ผู้จ ัดการ ตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

(2549 - 2557) 

2. นายชานนท ์เรอืงกฤตยา 

       

    กรรมการ 

 ปรญิญาโท การบญัชแีละ

การเงนิระหวา่งประเทศ 

London School of 

Economics  

สหราชอาณาจกัร 

 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

University of California at 

Berkeley  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท ี23/2547  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ผูก้่อตงับรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัรว่มทุน 

ระหวา่ง บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์

จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษิทั มติซุย 

ฟูโดซงั ประเทศญปีุ่ น 

 กรรมการบรหิารบรษิทัในเครอื ของ

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

 

3. นายธนรชัต์ พสวงศ ์

 

    กรรมการอสิระ 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ

ศศนิทร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

University of Washington, 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร กลุ่มบรษิทัฮวั

เซ่งเฮง (2557 - ปัจจบุนั) 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ฮวัเซ่งเฮง คอม

โมดทิซั จํากดั  (2552 – ปัจจุบนั)  

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ฮวัเซ่งเฮง โกลด ์

ฟิวเจอรส์ จาํกดั (2551-ปัจจุบนั) 
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ชือ-สกลุ 

ตาํแหน่ง 

วฒิุการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

 หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการ 

สาํหรับผู้ประกอบธรุกิจในตลาด

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. นายภทูรา 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 ีนิตศิาสตร ์ 

เกยีรตนิิยม  

Monash University  

ประเทศออสเตรเลยี 

 กรรมการบรหิาร/ ผูอ้าํนวยการฝ่าย

พฒันาธุรกจิ ของบรษิทั สตราทจีกิ 

พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั 

(2559 - ปัจจุบนั) 

 หุน้สว่น (Partner) และผูก้่อตงั 

Calibration Partners Limited ฮอ่งกง 

(2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิารของ

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ Barclays 

Capital ฮอ่งกง (2553 - 2557) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิาร ของ

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ BNP 

Paribas ฮ่องกง (2551 - 2553) 

 หัวหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์และการ

บรกิาร ภูมภิาคเอเชยี แปซฟิิก (ไม่รวม

ญีปุ่ น) / ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาแหล่ง

เงินทุนในยุโรป ของ Lehman Brothers 

ฮอ่งกงและลอนดอน (2548 - 2551) 
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ชือ-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 

พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั 

(2559 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทคอน โลจิ

สตคิส ์พารค์ จาํกดั (2552 - กรกฎาคม 

2559) 
 

8.1.3.3   การบริหารจดัการ หน้าทีและความรบัผิดชอบของหน่วยงานทีรบัผิดชอบงานด้านต่างๆ 

ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดก้ําหนดใหม้หีน่วยงานทรีบัผดิชอบและหน้าทพีนืฐานที

เกยีวขอ้งในดา้นต่างๆ ดงัน ี

(1) ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ทําหน้าทใีนการวางแผนคดัเลอืกและพจิารณาวางแผนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ รวมถงึการ

ลงทุนในทรพัยส์นิอนื (ถา้ม)ี ทมีคีณุภาพและมคีวามเหมาะสม ทงัการลงทุนทางตรงและทางออ้ม ทงัน ีเพอืใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทรสัต์ โดยมจีุดประสงคใ์หก้องทรสัต์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือง และ

สรา้งผลตอบแทนทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์

(2) ฝ่ายปฏิบติัการ 

2.1) หน่วยงานพฒันาตลาดทนุ 

ทําหน้าทหีลกัในการจดัการ ตรวจสอบ และสอบทานขอ้มูลเกยีวกบัทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

แบบเชงิลกึอยา่งละเอยีด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนซงึถูกกําหนดขนึโดยคณะกรรมการบรษิทัโดยขอบเขต

ความรบัผดิชอบจะรวมถงึการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตจ์ะลงทุนในดา้น

ต่างๆ เช่น การวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของอสงัหารมิทรพัย์นนัในอดตี (Track Record)  การ

วเิคราะหแ์ละประเมนิการเขา้พกัในช่วงทผี่านมา การตรวจสอบความแขง็แรงของอาคารสงิปลกูสรา้งและสภาพของ

ทรพัยส์นิภายในอาคารสงิปลูกสรา้ง การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายเกยีวกบัการควบคมุอาคารสงิปลูกสรา้ง

หรอืกฎหมายอนืๆ และการตรวจสอบว่าอสงัหารมิทรพัยนั์นมภีาระผูกพนัอนืใดทจีะสง่ผลเสยีต่อราคาประเมินของ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสง่ผลต่อการตดัสนิใจไม่เขา้ลงทุน 

นอกจากนี ในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Feasibility) จะต้องมีการ

พจิารณาและคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตดว้ยเช่นกนั ซงึรวมถงึ อตัราการเขา้พกัของลกูคา้ (Occupancy 

Rate) และอตัราคา่หอ้งพกั เป็นตน้ เพอืนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาประเมนิ 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

126 

หน่วยงานพฒันาตลาดทุนยงัมีหน้าทหีลกัในการจดัหาแหล่งเงนิทุนทเีหมาะสมจากตลาดทุนให้แก่

กองทรสัต์ เช่น การเพมิทุนโดยการออกและการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ เป็นต้น โดยคาํนึงถงึโครงสรา้ง

เงนิทุนทเีหมาะสมของกองทรสัต ์และเพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทกีาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

2.2) หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ทําหน้าทีหลกัในการประสานงานกบัหน่วยงานอนืๆ ภายในบรษิทั เพอืให้ไดร้บัขอ้มูลซงึใช้นําไป

เปิดเผยกบัทรสัต ีผูถ้อืหน่วยทรสัต ์สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง

เมอืจาํเป็น รวมถงึการใหข้อ้มูลทเีป็นประโยชน์ทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต์ภายใตก้ารจดัการทรพัยส์นิทกีองทรสัตม์อียู่

ต่อนกัลงทุน นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์งัในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึหน่วยงานอนืๆทเีกยีวขอ้งทตี้องการทราบ

ขอ้มลูของกองทรสัต ์

(3) ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทําหน้าทหีลกัในการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ จดัทํารายงานทางการเงนิ และงบประมาณ

ของกองทรสัต์ นอกจากนี ยงัมีหน้าทใีนบรหิารจดัการงบประมาณของกองทรสัต์ การบริหารกระแสเงนิสดของ

กองทรสัต ์และความเสยีงของคา่เงนิ ซงึเกดิจากการลงทุนในต่างประเทศ เพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ

กองทรสัต ์  

นอกจากนี ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ยงัมหีน้าทจีดัหาแหล่งเงนิทุนทเีหมาะสมจากตลาดเงินให้แก่กองทรสัต์ 

รวมถงึ การกูเ้งนิระยะยาวและระยะสนั โดยคาํนึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนทเีหมาะสมของกองทรสัต ์และเพอืใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายทกีาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

(4) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ทําหน้าทวีางแผนการตลาดและกลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการ

ปรบัราคาค่าเช่า การกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุน และจดัหาผูเ้ช่าหลกัที

เหมาะสม นอกจากนี ฝ่ายงานนียงัมหีน้าทจีดัทาํงบประมาณรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอนืทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน และคอยตดิตาม ตรวจสอบ เพอืใหส้อดคล้องกบังบประมาณทตีงัไว ้อกีทงั ยงัมี

หน้าทคีวบคมุใหม้กีารซ่อมบํารงุตามทวีางแผนไวห้รอืเมอืเหน็ว่าจาํเป็น และดแูลทรพัยส์นิใหอ้ยูใ่นสภาพทดี ีพรอ้ม

ต่อการจดัหารายได้ ตลอดจนดูแลทรัพย์สนิส่วนกลางและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามอยู่

ตลอดเวลา 

 

(5) ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบบริหารและจดัการความเสียง 

ทําหน้าทหีลกัในการกํากบัดแูลบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์และ

การลงทนุของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต ์เพอืรกัษาประโยชน์

ทดีทีสีดุของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์  หน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั รวมถงึการตรวจสอบการทําธุรกรรม

ของกองทรสัต์ว่าเป็นรายการเกยีวโยงหรอืไม่ และดแูลใหก้ารทําธุรกรรมของกองทรสัต์กบับุคคลเกียวโยงกนั เพอื
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ป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทเีกียวโยงกนั และเพอืใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

(6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ไดร้บัการแต่งตงัและอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลโดยกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยมหีน้าทแีละ

ความรบัผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทตีามแผนงานทกีําหนดไว ้และตดิตามการแกไ้ขจากฝ่ายงานที

เกยีวขอ้งกบัขอ้บกพร่องนนัๆ  รวมทงัจดัทาํรายงานการตดิตามการแกไ้ข และนําเสนอต่อกรรมการอสิระ  

บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีผู้จ ัดการฝ่ายกํากบั

ตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสยีงเป็นผูป้ระสานงานเพอืใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถทําหน้าทดีงักล่าวได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซงึรวมถงึการทําหน้าทนํีาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ 

รายละเอยีดบุคลากรและผู้รบัผดิชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ ของบรษิัท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มี

ดงัต่อไปน ี

หน่วยงาน จาํนวน

บคุลากร 

ผูร้บัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

1)  ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 2 นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

(Mr. James Teik Beng Lim) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ ของบรษิทั 

สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ 

จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 หุน้สว่น/ ผูก้่อตงั Calibration Partners 

Limited ฮอ่งกง (2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิารของ

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ Barclays 

Capital ฮ่องกง (2553 - 2557) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิาร ของ

เอเชยี แปซฟิิก ของ BNP Paribas 

ฮ่องกง (2551 - 2553) 

 ผูอ้าํนวยการดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ

บรกิาร ของของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

(ไม่รวมญปีุ่ น) / ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหา

แหลง่เงนิทุนในยโุรป ของ Lehman 

Brothers ฮอ่งกงและลอนดอน  

(2548 - 2551) 
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หน่วยงาน จาํนวน

บคุลากร 

ผูร้บัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

2)  ฝ่ายปฏบิตักิาร 2 นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์

เตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ  

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 

(2557 - 2558) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุน  

บรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล จาํกดั 

(มหาชน) (2553 - 2556) 

3)  ฝ่ายบญัชแีละ  

 การเงนิ 

5 นายพชิยั ชนิะโชต ิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ี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  กรรมการผู้จดัการและรกัษาการ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ของบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ี 

อนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ไทคอน โลจิ

สตคิส ์พาร์ค จาํกดั  

(2552 - กรกฎาคม 2559) 

5) ฝ่ายกาํกบั

ตรวจสอบบรหิาร  

และจดัการความ

เสยีง 

1 นางสาวเขมกร  อารยิกลุ  เลขานุการบรษิทั/ ผูจ้ดัการฝ่ายกาํกบั

ตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสยีง  

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์

เตอรส์ จํากดั (ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั) 

 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 ีชอ้ปปิง จาํกดั (มหาชน) 

(ม.ค. -ก.ย. 2559) 

 เลขานุการบรษิทั  

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)  

     (ม.ค. - ธ.ค. 2558) 

 

8.2 หน้าทีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทรสัต ์ 

 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทพีนืฐานและความรบัผดิชอบในการบรหิารกองทรสัต์ และลงทุนในทรพัยส์นิของ

กองทรสัต์ และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูเ้ช่าหลกั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องปฏบิตัหิน้าทภีายใต้การดูแล

จากทรสัต ีและมหีน้าท ีและความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี 

 

(ก) กลยุทธ์การลงทุน: กําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงการตัดสนิใจเรอืงทําเลทีตัง 

ประเภทธุรกจิยอ่ย (sub-sector type) และลกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ขีองกองทรสัตจ์ะลงทนุ 

(ข) การซอืกจิการ และการขายกจิการ: บรหิารการซอืกจิการ และการขายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) การวางแผน และรายงานสนิทรพัย:์ กาํหนดแผนการเกยีวกบัทรพัยส์นิเป็นระยะ รวมถงึ งบประมาณ 

และรายงาน และจดัทําแผนงานทดีทีีสุดเพอืให้ได้มาซงึผลตอบแทนทีเกียวขอ้งกับศกัยภาพของ

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ง) การบรหิารทางการเงนิ และเงนิทุน: กาํหนด และปฏบิตัติามแผนกบัหุน้สว่นทางธนาคารของกองทรสัต์ 

สาํหรบัการเงนิดา้นทุนและหนีเพอืการเข้าซอือสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ การป้องกนัความเสยีง

จากอัตราแลกเปลียน การจ่ายเงินปันผล การชําระค่าใช้จ่าย และการชําระค่าบํา รุงรักษา

อสงัหารมิทรพัย ์

(จ) บรกิารดา้นการบรหิารงาน และใหค้าํปรกึษา: บรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นการบรหิารงานรายวนัในฐานะ

ผู้แทนของกองทรัสต์ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารทีเกียวข้องกับการประชุมของผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์มอืการประชุมดงักลา่วถูกจดัขนึ การเปิดเผย การใหค้วามเหน็ หรอื การใหข้อ้มลูทสีาํคญั

ในการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไดร้บัการสอืสารอยา่งชดัเจน ไม่บดิเบอืน และไม่

ทาํใหส้าํคญัผดิ 

(ฉ) นกัลงทุนสมัพนัธ์: ตดิต่อสอืสาร และประสานงานกบั ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ผูล้งทุน นกัวเิคราะห ์และ กลุ่ม

ผูล้งทุน 

(ช) การประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั: ตดิต่อสอืสาร และประสานงานกบัสอืมวลชน 

 

 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

130 

(ซ) การจดัการใหป้ฏบิตัติาม: ใหม้กีารยนืคํารอ้งตามกฎระเบยีบในนามของกองทรสัต์ และทาํใหแ้น่ใจว่า

กองทรสัต์ และบรษิทัในเครือ  นันทําตามขอ้กําหนดทตี้องปฏบิตัติาม กฎหมายหลกัทรพัย ์สญัญา

กอ่ตงัทรสัต ์การพจิารณาคดภีาษ ีและสญัญาทเีกยีวขอ้งอนืๆ รวมถงึจรรยาบรรณ และมาตรฐานความ

ประพฤติในวชิาชพี ตามทรีะบุไวโ้ดยสมาคมทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิหลักทรพัย์ หรอืโดยหน่วยงานที

สมัพนัธ์กบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ไีดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงานก.ล.ต.โดยอนุโลม นอกจากนีผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะตอ้งไม่สมคบ จา้ง หรอื ร่วมมอืกบับุคคลใดกต็ามในการละเมดิกฎหมาย และกฎระเบยีบ

ดงักลา่ว 

(ฌ) บนัทกึทางการบญัช:ี เก็บบนัทกึและจดัเตรยีมบญัช ีรายงานทางการเงนิ (ตามนโยบายทางบัญชีที

สาํคญัซงึสอดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิของไทย) และรายงานประจาํปี 

(ญ) ปฏบิตัหิน้าทโีดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 

และความซอืสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์อยา่งเป็นธรรม เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผู้

ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม วตัถุประสงคใ์นการกอ่ตงักองทรสัต์ มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละตามกฎหมาย

ทเีกยีวขอ้ง 

(ฎ) ดาํรงเงนิทุนทเีพยีงพอต่อการดาํเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขนึจากการปฏบิตัหิน้าทใีน

ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งต่อเนือง 

(ฏ) ไม่นําขอ้มูลจากการปฏบิตัหิน้าทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไปใชป้ระโยชน์อยา่งไม่เหมาะสมเพอืตนเอง หรอื

ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรสัต ์

(ฐ) ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในกรณีทมีีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์เกดิขนึ ตอ้งดาํเนินการใหม้นัใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(ฑ) ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัหิน้าทขีองทรสัต ีหรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. ซงึรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทอีาจ

สง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต์อยา่งมนียัสาํคญั หรอืขอ้มลูอนืทคีวรแจง้ใหท้ราบ 

(ฒ) ดาํรงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศ สช. 29/2555 ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัความ

เหน็ชอบ 

(ณ) จดัทํางบการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีกีําหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี

และส่งงบการเงนิดงักล่าวต่อสํานักงานภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีงบการเงนิทจีดัทํา

ดงักลา่วตอ้งมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(ด) เมือมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์ทีถือหน่วยทรสัต์ต้องใช้สทิธิออกเสียง

ลงคะแนนในลกัษณะทเีชอืวา่เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ต) ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิัติตาม พ.ร.บ.หลักทรพัย์ 

พ.ร.บ.ทรสัต์ และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและ

มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีทกีาํหนดโดยสมาคมทเีกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืองค์กรที

เกยีวขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ทสีํานักงานยอมรบั โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สงัการ หรอืใหค้วาม

รว่มมอืแกบุ่คคลใดในการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 

 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

131 

8.3    ทรสัตี 

 

8.3.1   ข้อมลูทวัไป 

ชือบริษทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สถานทีตงัสาํนักงานใหญ่ เลขท ี1 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชนั 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบยีนบริษทั 0107545000373 

โทรศพัท ์ 02 686 6100 

โทรสาร 02 670 0417 

เวบ็ไซต ์ www.ktam.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 200,000,000 บาท 

ทุนชาํระแล้ว 200,000,000 บาท 

           ใบอนุญาตทีเกียวข้อง              ใบอนุญาตการประกอบธรุกจิทรสัตจีาก สาํนกังาน ก.ล.ต.  

                                                  ออกให ้ณ วนัท ี23 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

8.3.2  โครงสร้างการถือหุ้น 

          ขอ้มูลผูถ้อืหุน้ ณ วนัท ี 22 มถุินายน พ.ศ. 2561 

ลาํดบัท ี รายชอืผูถ้อืหุน้ จาํนวน (หุน้) 

1. บมจ. ธนาคารกรงุไทย   19,999,986 

2. นายวราย ุเธยีรประมุข 1 

3. นางสาวหทยัวรรณ  มากทอง 1 

4. นางสาวกนัตภณ   ปัญจประการ 1 

5. นางสาว ปรางทพิย ์ วณิชชานุกร 1 

6. นายศภุสทิธ ิจาวโกนนัท ์   1 

7. นางสาวลลติา  สริยิากร 1 

8. นายมาโนช  ลลีาวฒันพาณชิย ์    1 

9. นางญานิน  ตนัตพิมิลพนัธ ์ 1 

10. นางสาวจงกล   ทองมปีระเสรฐิ 1 

11. นางสาวอนัธกิา   หนูนาง    1 

12. นางแอนนี   เมฆพฤกษาวงศ ์    1 

13. นางสาวสติา  วชริปราการสกุล      1 

14. นายณรงคศ์กัด ิ  สายปัญ 1 

15. นางสาวณชัชา จาํรญูจนัทร ์ 1 

รวม 20,000,000 
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8.3.3   หน้าทีและความรบัผิดชอบของทรสัตี  

ทรสัตีมหีน้าทใีนการจัดการกองทรสัต์ด้วยความซือสตัย์สุจรติและระมัดระวงัเยยีงผูม้วีชิาชีพ รวมทงัดว้ย

ความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพอืประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต ์ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอ้ผกูพนัทไีด้

ใหไ้วเ้พมิเติมแก่ผูล้งทุน (ถ้าม)ี อนึง การปฏบิตัหิน้าททีรสัตี ใหท้รสัตงีดเว้นการกระทําการอนัเป็นการขดัแยง้กบั

ประโยชน์ของกองทรสัตไ์ม่วา่การกระทาํนนัจะเป็นไปเพอืประโยชน์ทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้นื เวน้แต่เป็นการ

เรยีกคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทเีป็นทรสัต ีหรอืทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้า่ไดจ้ดัการกองทรสัตท์ใีนลกัษณะทเีป็นธรรม

และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทไีดร้บัขอ้มูลดงักล่าว

มไิดแ้สดงการคดัคา้น ทงันี การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักลา่วเป็นไปตามประกาศและหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

หน้าทสีาํคญัของทรสัตตีามทไีดก้าํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์ไดแ้ก ่

1. ตดิตาม ดแูลและตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงั 

ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

2. รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนดําเนินการแก้ไข ยบัยงั หรอืเยยีวยาความ

เสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต์ตามทเีหน็สมควร กรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์กระทําการ หรอืงดเว้น

กระทาํการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอื

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3. เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง โดยหากต้องมีการขอมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์เพอืดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง ทรสัตจีะตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนีดว้ย  

 

3.1 ตอ้งตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกยีวกบัการดาํเนินการว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์

หรอืกฏหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่  

3.2 ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบวา่การดาํเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทําได ้หาก

ไม่เป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัตห์รอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

4. ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์กระทําโดยผูจ้ดัการกองทรสัตท์ไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรสัต์ตงัอยู่ เวน้แต่เป็นกรณีทีผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทไีดแ้ละทรสัตเีขา้จดัการกองทรสัต์ตามความจําเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจํากดัมใิหเ้กดิความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และดาํเนินการตาม

อาํนาจหน้าทใีนสญัญาก่อตงัทรสัต์และพระราชบญัญตัทิรสัตใ์นการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

โดยทรสัตมีหีน้าทปีฏบิตัหิน้าทแีทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในกรณีทไีม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์

5. ทรสัตีมีหน้าทีบงัคบัชําระหนีหรอืดูแลให้มีการบังคบัชําระหนีเพอืให้เป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่าง

กองทรสัตก์บับุคคลอนื 

6. ทรสัตมีสีทิธ ิหน้าท ีและความรบัผดิชอบอนืตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืที

เกยีวขอ้ง 
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7. หน้าทใีนการจดัการทรพัยส์นิ 

 

7.1 ทรสัตีมอบหมายการบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทไีดร้บัความเหน็ชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต. เวน้แต่เป็นการจดัการทรพัย์สนิอนืทมีิใช่ทรพัย์สนิหลกัซงึทรสัตีอาจ

ดาํเนินการดว้ยตนเองไดต้าม ( ) ของขอ้น ีหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอนืดาํเนินการแทน 

7.2 การจัดการทรัพย์ส ินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทร ัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดงัต่อไปน ี

7.2.1 ในกรณทีทีรสัตมีกีารดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้มีาตรการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี 

- มกีารแบ่งแยกหน่วยงานททีําหน้าทจีดัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืดงักล่าวออกจาก

หน่วยงานซึงทําหน้าททีอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืความ

ขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าท ี

- มมีาตรการป้องกนัการล่วงรูข้อ้มลูภายใน โดยตอ้งแยกหน่วยงานและบุคคลกรททีํา

หน้าทีการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและบุคคลกรทีทําหน้าที

จดัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืดงักล่าวออกจากหน่วยงานและบุคคลอนืนืมโีอกาสใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าว 

7.2.2  ในกรณมีอบหมายใหบุ้คคลอนืทมีใิชผู่จ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัดาํเนินการ ตอ้งปฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีาํหนดในประกาศกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้

บุคคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรอืงเกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิในสว่นเกยีวกบัการ

ใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานทเีกยีวกบัการลงทนุของกองทุนโดยอนุโลม 

8. ทรสัตมีหีน้าทใีนการแกไ้ขสญัญากอ่ตงัทรสัต์ตามคาํสงัของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

9. หา้มทรสัตนํีาหนีทตีนเป็นลกูหนีบุคคลภายนอกอนัมไิดเ้กดิจากการปฏบิตัหิน้าทเีป็นทรสัตไีปหกักลบ

ลบหนีกบัหนทีบีุคคลภายนอกเป็นลกูหนีทรสัตอีนัสบืเนืองมาจากการจดัการกองทรสัต์ในกรณีทมีีการ

ฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในขอ้นี ใหก้ารกระทาํเช่นนนัเป็นโมฆะ 

10. ในกรณีททีรสัตเีขา้ทาํนิติกรรมหรอืทําธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอกใหท้รสัตแีจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหบุ้คคลภายนอกทราบวา่เป็นการกระทาํในฐานะทรสัต ีและตอ้งระบใุนเอกสารหลกัฐานของนิติ

กรรมหรอืธุรกรรมนนัใหช้ดัแจง้ว่าเป็นการกระทําในฐานะทรสัต ี

11. ใหท้รสัตจีดัทําบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากบญัชอีนืๆ ของทรสัต ีในกรณีททีรสัตี

จดัการกองทรสัต์หลายกอง ทรสัตตีอ้งจดัทําบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออก

จากกนั ทงันี โดยต้องบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัดว้ย ในการจัดการกองทรสัต์ 

ทรสัตตีอ้งแยกทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไวต้่างหากจากทรพัย์สนิทเีป็นสว่นตวัของทรสัตแีละทรพัยส์นิ

อนืททีรสัตคีรอบครองอยู ่และในกรณทีทีรสัตจีดัการกองทรสัต์หลายกอง ทรสัตตีอ้งแยกทรพัยส์นิของ

กองทรสัตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

12. ในกรณีททีรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11 จนเป็นเหตุให้ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ปะปนอยู่

กบัทรพัยส์นิทเีป็นสว่นตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกไดว่้าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์และทรพัยส์นิใด

เป็นทรพัยส์นิทเีป็นสว่นตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันษิฐานว่า 
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12.1    ทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูน่นัเป็นของกองทรสัต ์

12.2    ความเสยีหายและหนทีเีกดิจากการจดัการทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูน่นั  เป็นความเสยีหายและ 

   หนทีเีป็นสว่นตวัของทรสัต ี

12.3    ผลประโยชน์ทเีกดิจากการจดัการทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูน่นัเป็นของกองทรสัต ์

12.4    ทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึง ให้หมายความรวมถงึทรพัยส์นิทถีูกเปลยีนรูปหรอืถูก   

   เปลยีนสภาพไปจากทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูน่นัดว้ย 

13. ในกรณีททีรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 11 จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนัจนมิ

อาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัยส์นินนั รวมทงัทรพัยส์นิทถีูก

เปลยีนรปูหรอืถูกเปลียนสภาพไปจากทรพัย์สนินันและประโยชน์ใดๆ หรอืหนีสนิทเีกดิขนึจากการ

จดัการทรพัยส์นิดงักล่าว เป็นของกองทรสัต์แต่ละกองตามสดัสว่นของทรพัยส์นิทนํีามาเป็นต้นทุนที

ปะปนกนั 

14. จดัทํารายงานเสนอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์พรอ้มกบัรายงานประจําปีของกองทรสัต์ โดยระบุว่าทรสัตมีี

ความเหน็เกยีวกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ว่าเป็นอยา่งไร 

สอดคล้องกบัข้อกําหนดแห่งสญัญาก่อตังทรสัต์ รวมทงักฎหมายประกาศและข้อกําหนดอืนๆที

เกยีวขอ้งหรอืไม ่

15. ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงทรสัต ีหากทรสัตรีายใหม่พบว่าก่อนททีรสัตรีายใหม่เขา้รบัหน้าท ีมกีาร

จดัการกองทรสัต์ทไีม่เป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ จนเป็นเหตุให้

กองทรสัตเ์สยีหาย ใหท้รสัตรีายใหม่ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 

15.1  เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากทรสัตรีายทตีอ้งรบัผดิ 

15.2  ตดิตามเอาทรพัยส์นิคนืจากบุคคลภายนอก ไม่วา่บุคคลนนัจะไดท้รพัยส์นิมาโดยตรงจากทรสัต ี 

 รายเดมิหรอืไม่ และไม่วา่ทรพัยส์นิในกองทรสัตจ์ะถูกเปลยีนรปูหรอืถกูเปลยีนสภาพไปเป็น  

 ทรพัยส์นิอยา่งอนืกต็าม เวน้แต่บุคคลดงักลา่วจะไดม้าโดยสุจรติ เสยีคา่ตอบแทนและไม่รู ้  

 หรอืไม่มเีหตุอนัควรรูว้า่ทรพัยส์นินนัไดม้าจากการจดัการกองทรสัตโ์ดยมชิอบ 

 

16. ในกรณทีทีรสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ทรสั

ตตีอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต ์

 

ในกรณทีมีคีวามจาํเป็นและมเีหตุผลอนัสมควรเพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์ทรสัตอีาจขอความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนทจีะจดัการกองทรสัต์เป็นอย่างอนืใหต้่างไปจากทกีําหนดไวใ้น

สญัญาก่อตงั ทรสัต์ได ้และหากทรสัตไีดจ้ดัการตามทไีดร้บัความเหน็ชอบนนัดว้ยความสจุรติและเพอื

ประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตไีม่จาํตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึง 

17. ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทเีกดิขนึ

เนืองจากสาเหตุทอียูน่อกเหนือการควบคมุของทรสัต ีหรอืพนักงานของทรสัต ีซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดั

เพยีงการททีรพัย์สินถูกโอนเป็นของรฐั การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์กฎเกณฑ์เกียวกบัการปรวิตัร

เงนิตรา สงคราม การกอ่การรา้ย การจารจล การปฏวิตั ิการก่อความไม่สงบ การประทว้ง เหตุสดุวสิยั 
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การขดัขอ้งของเครอืงมอื หรอือปุกรณ์คอมพวิเตอรซ์งึอยูน่อกเหนือการควบคมุของทรสัต ีหรอืเหตุอนื

ใดททีรสัตไีม่สามารถควบคมุได ้

18. ทรสัตตีอ้งดแูลใหส้ญัญาก่อตงัทรสัตม์สีาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยในกรณีทมีกีาร

แกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต ์ใหท้รสัตดีาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

18.1 ดแูลใหก้ารแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต์เป็นไปตามวธิกีารและเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้น

สญัญากอ่ตงัทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

18.2 ในกรณีทกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต์ ใหท้รสัตดีาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอํานาจ

หน้าททีรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์และตามพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ เพอืดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

18.3 ในกรณีทหีลกัเกณฑ์เกยีวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรือการจดัการกองทรสัต์ทอีอกตาม

พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ และพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ มีการแก้ไขเปลยีนแปลงในภายหลงั และสญัญา

ก่อตงัทรสัต์มขีอ้กําหนดทีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ใหท้รสัตดีําเนินการเพอืแก้ไข

เปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน์ัน ตามวธิกีารทกีําหนดในสญัญา

กอ่ตงัทรสัต ์หรอืตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. มคีาํสงั 

19. ทรสัตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือผู้รบัมอบหมายรายอืน (ถ้ามี) 

ดําเนินการในงานทไีดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง การ

ตดิตาม ดแูล และตรวจสอบ ใหห้มายความรวมถงึการทาํหน้าทดีงัต่อไปนีดว้ย 

19.1 การดูแลให้การบรหิารจดัการกองทรสัต์กระทําโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ทไีดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทกีองทรสัตต์งัอยู ่

19.2 การติดตามดูแลและดําเนินการตามทจีําเป็นเพอืให้ผู้รบัมอบหมายมีลกัษณะและปฏบิตัใิห้

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ซงึรวมถงึการ

ถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดมิ และการแต่งตงัผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

19.3 การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายที

เกยีวขอ้ง 

19.4 การควบคุมดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามทกีําหนดใน

สญัญากอ่ตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

19.5 การแสดงความเหน็เกยีวกบัการดําเนินการหรอืการทําธุรกรรมเพอืกองทรสัต์ของผู้จัดการ

กองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอนื (ถา้ม)ี เพอืประกอบการขอมตทิปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตต์่อผูล้งทนุ หรอืเมอืสาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

19.6 ในกรณีทีจําเป็น เพอืประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรสัตีอาจ

กาํหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามสมควร และไม่เป็นการก่อ

ภาระใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เกนิกวา่หน้าททีกีาํหนดไวใ้นสญัญานีหรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง

ทงันี เรอืงทผีู้ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ดําเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัสญัญานีหรือ 

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยราชการทเีกยีวขอ้ง และหากการ

ดงักล่าวก่อใหเ้กดิภาระค่าใช้จ่ายแก่ผูจ้ ัดการกองทรสัต์มากเกนิสมควร ทรสัตแีละผูจ้ ัดการ

กองทรสัตจ์ะตกลงรว่มกนัต่อไป  
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20. ในกรณีทีผู้จ ัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ใหท้รสัตดีาํเนินการ

ดงัต่อไปนี 

20.1 จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึง

เหตุการณ์ดงักลา่ว 

20.2 ดาํเนินการเพอืแกไ้ขยบัยงัหรอืเยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึแกก่องทรสัต์ ตามทเีหน็สมควร 

21. ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหท้รสัตเีขา้จดัการกองทรสัตต์ามความจําเป็น

เพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจาํกดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผูถ้อื

หน่วยทรัสต์โดยรวม   และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทร ัสต์และ 

พ.ร.บ.ทรสัต์ฯ ในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

22. ในกรณีททีรสัตีต้องเขา้จดัการกองทรสัต์แทนผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามเหตุผลขา้งต้น ทรสัตสีามารถ

มอบหมายใหบุ้คคลอนืจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนนักไ็ด ้ทงันี บุคคลทไีดร้บัมอบหมายดงักล่าว

จะตอ้งปฏบิตัติามขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

23. ในกรณีททีรสัตีเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ทตีนทําหน้าทเีป็นทรสัต ีหากต้องมกีารออกเสยีง

หรอืดาํเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคีาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อื

หน่วยทรสัตโ์ดยรวมและตงัอยูบ่นหลกัแห่งความซอืสตัยส์จุรติและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่

กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ดงักลา่ว 

24. ทรสัตีต้องจัดให้มีการจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาด

หลกัทรพัยห์รอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญตหิลกัทรพัย์

ดาํเนินการแทนได ้โดยเมอืมกีารมอบหมายผูอ้นืเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ทรสัตมีหีน้าททีกีาํกบั

ดูแลให้ผู้ทไีด้รบับอบหมายปฏิบตัิให้ถูกต้อง เว้นแต่มีการจัดทําหลกัฐานตามระบบสศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์

25. ทรสัตีต้องจดัทําหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรสัต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ซงึอย่างน้อยต้อง

เป็นไปตามทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่การจดัทําหลกัฐานตามระบบของบรษิทั 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขทกีาํหนดโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

26. ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิใน

หน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าทสีูญหาย ลบเลอืน หรอืชํารุดในสาระสาํคญั ทรสัตตี้องออกหรอื

ดาํเนินการใหม้กีารออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร  

ทงันี   ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถดรูายละเอยีดเกยีวกบัขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของทรสัตใีน

สญัญากอ่ตงัทรสัต ์
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8.3.4   ค่าธรรมเนียมทีได้รบัจากการทาํหน้าทีเป็นทรสัตี 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ีจะจดัเกบ็ทอีตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 (ศูนยจุ์ดสามศูนย)์ ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม 

(Total Asset Value: TAV) ของกองทรสัต ์แต่ไม่ตาํกว่า 4,000,000 บาทต่อปี   

8.4 คณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

            -ไม่ม-ี 

8.5      ข้อมูลติดต่ออืนๆ 

8.5.1 ผู้สอบบญัชี 

ชอื: บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั 

ทอียู:่ เลขท ี193/136-137 อาคาร เลค รชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์

ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

โทรศพัท์: 02 264 0777 

โทรสาร:  02 264 0789  

 

8.5.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัต ์

ชอื: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู:่ เลขท ี93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

โทรศพัท์: 02 009 9000 

 

8.5.3   บริษทัประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

(1)         ชอื:       KJPP Susan Widjojo & Raken in Association with VPC Asia Pacific  

                             Cluttons (โดยบรษิทัไทยประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส ์จาํกดั)  
 

 ชอื:           Susan Widjojo & Raken       

ทอียู:่         Menara Batavia 28th Floor, JI. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220   

               ประเทศอนิโดนีเซยี 

โทรศพัท:์   +62 21 5795 0505    

โทรสาร:    +62 21 5795 0555 
 

 ชอื:           บรษิทั ไทยประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จํากดั 

ทอียู:่         เลขท ี121/47-48 อาคารอารเ์อสทาวเวอร ์ชนั 11 ถ. รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง  

               เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์    02 641 2128-32    

โทรสาร:      02 641 2134  
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(2)         ชอื:            บรษิทั ซาวลิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

                               (โดยบรษิทั เน็กซสั พรอพเพอต ีคอนซลัแทนท ์จาํกดั) 
 

 ชอื:           บรษิทั ซาวลิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู:่         เลขท ี990 อาคารอบัดลุราฮมิ เพลส ชนั 26 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม  

                เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500             

โทรศพัท:์    02 636 0300      

โทรสาร:     02 636 0339 
 

 ชอื:       บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอต ีคอนซลัแทนท ์จาํกดั 

ทอียู:่     เลขท ี25 อาคารกรงุเทพประกนัภยั/ Y.W.C.A. ชนั 31 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์    02 286 8899    

  โทรสาร:      02 286 2863 

 

8.5.4 ทีปรึกษากองทรสัต ์

      ชอื:          สาํนกังานทปีรกึษากฎหมายเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซ ี

      ทอียู:่        เลขท ี990 อาคารอบัดลุราฮมิ เพลส ชนั 5 และ ชนั 21-25 ถนนพระราม 4  

                                      แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500  

           โทรศพัท:์            02 636 2000      

 โทรสาร:                      02 636 2111 

 

 

9.   การกาํกบัดแูลกองทรสัต ์

 

9.1 การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้รีะบบงานทมีคีณุภาพ มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏบิตังิานทมีี

ประสทิธภิาพและสามารถรองรบังานทอียูภ่ายในความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งครบถว้น โดยอยา่งน้อยตอ้งครอบคลุมเรอืง

ดงัต่อไปนเีพอืใหก้ารดแูลจดัการกองทรสัต์ตามทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีป็นไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

(ก) การกําหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต์ การจดัโครงสร้างเงินทุนของกองทรสัต์ การตัดสนิใจ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย ์เพอืใหก้ารจดัการลงทุนตามทไีดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑก์าํหนด 

ตลอดจนเพอืรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) การบริหารและจดัการความเสยีงทีเกียวข้องกับการดูแลจดัการกองทรสัต์ตามทไีด้รบัมอบหมาย 

เพอืใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเสยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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(ค) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยงิระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละบุคคลทเีกยีวโยงกบัผู้จดัการกองทรสัต ์ซงึรวมถงึมาตรการหรอืแนวทางดาํเนินการเพอื

รกัษาผลประโยชน์ทีดทีสีุดของกองทรสัต์หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวมเมือเกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ขนึ 

(ง) การคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์(ถา้ม)ี เพอืใหม้ผีูท้มีคีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุสมบตัทิเีหมาะสมกบังานทจีะปฏบิตั ิ

(จ) การกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์รวมทงัการตรวจสอบ

ดแูลผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัตเ์พอืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายหลกัทรพัย ์

กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง และสญัญาก่อตงัทรสัตก์าํหนด 

(ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลทคีรบถ้วนถูกต้องและเพยีงพอเพอืให้เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

และตามหลกัเกณฑท์ีออกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศ กฎ หรอื

คาํสงัทอีอกโดยอาศยัอาํนาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์

(ช) การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 

(ซ) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(ฌ) การตดิต่อสอืสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

(ญ) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้จ ัดการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลอนืเป็นผู้ร ับ

ดาํเนินการในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้ โดยต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์กีาํหนดไวแ้ละไม่ขดัต่อสญัญาก่อตงัทรสัต ์

2.  ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้เท่าทีจําเป็น เพือส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี

ประสทิธภิาพมากยงิขนึ ทงันี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

(ก) การมอบหมายตอ้งไม่มลีกัษณะทอีาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

(ข) มีมาตรการรองรบัให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนืองในกรณีทผีู้รบัดําเนินการไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปได ้

(ค) ในกรณีทมีกีารมอบหมายงานเกยีวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืของกองทรสัต์ ตอ้งมอบหมายใหก้บัผู้

ทสีามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3. ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัทํางบการเงนิของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีกีําหนดตามกฎหมายว่า

ดว้ยวชิาชพีบญัชแีละสง่งบการเงนิดงักลา่วต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนบัแต่วนัสนิรอบปีบญัช ี

4. ไม่ดาํเนินการใด ๆ ทจีะสง่ผลใหท้รสัตไีม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

5. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารประกนัภยัความรบัผดิทอีาจเกดิขนึจากการดําเนินธุรกิจหรือการ

ปฏบิตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการปฏบิตังิานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน

ของตน ตลอดระยะเวลาทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตนี์ ซงึเป็นไปตามระบบงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้ ีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรสัต์เพอืพจิารณาลงมตใิห้กรณีต่าง ๆ ตามที

กําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์ เช่น การแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตังทรสัต์ การเพิมทุนของกองทรัสต์ การ

เปลยีนแปลงทรสัต ีเป็นตน้ 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

140 

7. ในกรณีทมีกีารแต่งตงัทปีรกึษาเพอืใหค้ําปรกึษาหรอืคาํแนะนําเกยีวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

และการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

(ก) ดาํเนินการใหท้ปีรกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณา 

(ข) มิใหท้ปีรกึษาผูท้มีีส่วนไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เขา้ร่วมพจิารณาใน

เรอืงนนั 

8. ในการทาํธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนดีว้ย 

(ก) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้า่การจาํหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการเขา้ทาํสญัญาทเีกยีวเนือง

กบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต ์เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ข) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอยา่เหมาะสมโดยอยา่ง

น้อยตอ้งมกีารดาํเนินการดงัต่อไปนี 

- การประเมินความพร้อมของตนเองในการบรหิารการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์นันๆ ก่อนรบัเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืกอ่นลงทนุเพมิเตมิในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพอืกองทรสัต ์แลว้แต่กรณ ี

- การวเิคราะห์และศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 

อสังหาริมทร ัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสียงด้านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยน์ันๆ พรอ้มทงัจดัใหม้แีนวทางการบรหิารความเสยีงดว้ย ทงันี ความเสยีงดงักล่าวให้

หมายความรวมถงึความเสยีงทเีกยีวข้องกบัการพฒันาหรอืก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์ (ถ้ามี) เช่น ความ

เสยีงทอีาจเกดิจากการกอ่สรา้งลา่ชา้และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

9. จดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัต์ลงทุนตามระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนด โดย

บริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทีได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ตามกฎหมายทีเกียวข้อง ภายใต้

หลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เชน่ ก่อนการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ

โครงการฯ ของกองทรสัต ์การสอบทานการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

10.  อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุน นอกจากตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิมลูคา่ตามหลกัเกณฑท์กีฎหมาย

ทเีกยีวขอ้งกําหนด และจดัใหม้กีารตรวจสอบและสอบทานแลว้ผู้จดัการกองทรสัต์ยงัต้องดําเนินการต่าง ๆ ในการ

ตรวจสอบอสงัหารมิทรพัย์ทจีะลงทุนเยยีงผูป้ระกอบวชิาชีพ เช่น สภาพของอสงัหารมิทรพัย์ ความสามารถของ

คูส่ญัญา ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมาย ความเหมาะสมดา้นอนืๆ เป็นตน้ เพอืประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการ

เปิดเผยขอ้มลู ไม่วา่กรณใีดๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหร้ะบุวา่ทรสัตจีะจดัการกองทรสัต์

ตามความจาํเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจํากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้

ถอืหน่วยทรสัตท์งัปวง โดยทรสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนไีด ้

             11.  ดาํเนินการใด ๆ เพอืใหไ้ดม้าซงึทรพัยส์นิโครงการฯ หรอือสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทนุเพมิเตมิ   

ในกรณีการเพมิทุนของกองทรสัต์เพอืลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพมิเตมิ ภายใน  60 วนันับแต่วนัทกี่อตงักองทรสัต์

แลว้เสรจ็สาํหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงัแรกหรอืนบัแต่วนัทปิีดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในกรณีการเสนอขาย

หน่วยทรสัตเ์พอืการเพมิทุนของกองทรสัต ์

12. ในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์้องเป็นการไดม้าซงึกรรมสทิธหิรอืสทิธคิรองครองในอสงัหารมิทรพัย์

เท่านนั 

13.  อสังหาริมทร ัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จ ัดการ

กองทรสัตแ์ละทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่ทรพัยสทิธหิรอืการ
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มขีอ้พพิาทนนัไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยา่งมนียัสาํคญั และเงอืนไขการไดม้าซงึ

อสงัหารมิทรพัยน์นัยงัเป็นประโยชน์แกผู่ถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

14. การทําสญัญาเพือให้ได้มาซึงอสงัหาริมทรพัย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทีอาจมีผลให้

กองทรสัต์ไม่สามารถจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทมีกีารจําหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงทใีหส้ทิธแิก่

คูส่ญัญาในการซอือสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตไ์ดก้่อนบุคคลอนื โดยมกีารกาํหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ 

หรอือาจมผีลใหก้องทรสัตม์หีน้าทมีากกวา่หน้าทปีกตทิผีูเ้ช่าพงึมเีมอืสญัญาเชา่สนิสดุลง 

15. จดัใหม้กีารประกนัวนิาศภยัหรอืการประกนัภยัทมีลีกัษณะความคุม้ครองประโยชน์จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์

เสมอืนหรอืทดแทนการประกนัวนิาศภยัทอีาจเกิดขนึกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ตามทคีูส่ญัญาตกลงร่วมกนัและไม่ขดั

กบักฎหมายทีเกียวข้อง การประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รบัความเสียหายจากทรพัย์สิน

โครงการฯ หรอืจากการดาํเนินงานในทรพัยส์นิโครงการฯ  กบัผูร้บัประกนัภยัทเีป็นทยีอมรบัในวงเงนิคุม้ครองความ

เสยีหายทเีพยีงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นอยา่งน้อย 

16. ดําเนินการให้ความเห็นเกยีวกับลักษณะธุรกรรม พร้อมทงัเหตุผลและข้อมูลประกอบทีชัดเจนที

เกยีวขอ้งกบัการไดม้าซงึทรพัย์สนิโครงการฯ เพมิเตมิของกองทรสัต์ในเอกสารขอความเหน็ชอบหรือหนังสอืเชญิ

ประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพอืพจิารณาการเพมิทุนเพอืลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ เพมิเตมิของกองทรสัต ์

17. การจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ ตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ การขออนุมตัจิากผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ การขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีและมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัท

รสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

18. ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต้องดาํเนินการใหผู้้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ทตีนได้

เสนอต่อทปีระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัแิต่งตงั ตกลงทจีะปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ทงัน ีผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายเดมิตอ้งดาํเนนิการและใหค้วามร่วมมอืตามทจีาํเป็น เพอืใหก้าร

สง่มอบงานแก่บุคคลทจีะเขา้มาปฏบิตัหิน้าทแีทนตนเองสาํเรจ็ลลุ่วงไป 

19. ในกรณีทีมกีารแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตังทรสัต์ ต้องดูแลให้การแก้ไขเพมิเติมดงักล่าวเป็นไปตาม

เงอืนไขและวธิีการตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เมอืดาํเนินการแกไ้ขแลว้เสรจ็ ให้

ดาํเนินการจดัสง่สาํเนาสญัญาก่อตงัทรสัต์ฉบบัทไีดแ้กไ้ขเพมิเตมิแลว้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัที

ลงนามหรอืวนัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ (แลว้แต่กรณี) 

20. ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงทรสัต ีใหด้าํเนินการแจง้การเปลยีนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์และ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทกีาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต ์

21. ยนืคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์พรอ้มทงัเอกสารหลกัฐานใดๆ ทเีกยีวขอ้ง ในกรณีทมีกีารเพมิ

ทุนของกองทรสัต ์พรอ้มทงัลงนามรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทขีองตน 

22. ใหค้วามเหน็เกยีวกบัความสามารถของผูร้บัประกนัรายได ้ในการปฏบิตัติามสญัญารบัประกนัรายได ้

(ถา้ม)ี 

23. ดําเนินการให้หน่วยทรสัต์ทเีสนอขายแล้วหรอืทีออกใหม่ (กรณีเพมิทุนกองทรสัต์) สามารถเขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 

24. ดาํเนินการใดๆ เพอืใหก้ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดๆ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใหเ้ป็นไปตาม

อตัราและหลกัเกณฑท์กีาํหนดโดยกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
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หน้าทีในการบริหารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

1. ใหค้วามเหน็ต่อเจา้พนักงานทเีกยีวขอ้งเกยีวกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์

ลงทุนตามทไีดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

2. ดแูล และตดิตามใหผู้เ้ชา่หลกับรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ  ซ่อมแซม ปรบัปรุง และบาํรุงรกัษาให้

ทรพัย์สนิโครงการฯ อยู่ในสภาพทีดีและพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามทีกําหนดในแผนการ

ดาํเนินงานประจาํปี สญัญาก่อตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3. จดัใหม้กีารเปลยีนแปลง ฟืนฟู และดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯ ตามความจาํเป็นและสมควรเท่าทไีม่

ขดัหรอืแยง้กบัสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง รวมทงัสญัญาเช่าทดีนิกบัเจ้าของทดีนิอนัเป็นทตีงัของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ  และทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ และสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสญัญาเช่าสงัหารมิทรพัย์ที

เกยีวขอ้งกบัผูเ้ชา่หลกัโดยจะต้องแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

4. ควบคุมและดูแลการบริหารจดัการทรพัย์สนิโครงการฯ  และการจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ

โครงการฯ  รวมตลอดถงึการบรหิารจดัการในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิ การซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยต์ามทจีาํเป็น กรณี

การซ่อมแซมใหญ่จะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

5. บรหิารและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิอนืๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัยส์นิโครงการฯ  รวมทงั

ดาํเนินการอนืใดทจีําเป็นเพอืใหก้ารบรหิารทรพัยส์นิอนืๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นไปตาม

แผนการดาํเนินงานประจําปี สญัญากอ่ตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

6. ควบคุม ดแูล และตดิตามผูเ้ช่าหลกั รวมทงัดาํเนินการใดๆ ร่วมกบัทรสัต ีและ/หรอื ผูเ้ช่าหลกั เพอืทํา

ใหท้รสัต ีและ/หรอื ผูเ้ช่าหลกัไดม้าซงึใบอนุญาต หนงัสอือนุญาต หนงัสอืผอ่นผนั และ/หรอื เอกสารอนืใดทเีกยีวขอ้ง

และจําเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ  

7. อาํนวยความสะดวกใหก้บักองทรสัต์หรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีนการตรวจตราทรพัยส์นิ

โครงการฯ  ภายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทงัใหข้อ้มูล ถอ้ยคาํ และ/หรอื สง่มอบเอกสารใดๆ 

(ยกเวน้ขอ้มลู ถอ้ยคาํ และ/หรอื เอกสารอนืใดอนัเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืของบรษิทั

ในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต์) ตามททีรสัตรีอ้งขอในกรณีทมีคีวามจาํเป็นและเหมาะสม 

8. อาํนวยความสะดวกใหก้บับรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ หรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจาก

บรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิดงักล่าวในการสาํรวจทรพัยส์นิโครงการฯ เพอืการประเมนิค่า รวมทงัใหข้อ้มูล ถ้วยคํา 

และ/หรอื ส่งมอบเอกสารใดๆ (ยกเวน้ขอ้มูล ถ้อยคาํ และ/หรอื เอกสารอนืใดอนัเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืของบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต์) ตามทบีรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิรอ้งขอในกรณทีี

มคีวามจําเป็นและเหมาะส 

9. จดัเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ ทอียู่ในความครอบครองของผู้จ ัดการกองทรสัต์อันเกียวกับหรือ

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิโครงการฯ  และ/หรอื ไดค้รอบครองไวใ้นนามของกองทรสัต ์รวมทงัเอกสารหลกัฐานทางการ

บญัชทีเีกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบักองทรสัต์เพอืใหท้รสัตหีรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีและ/หรอื ผู้สอบ

บญัชสีามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และหากไดร้บัการรอ้งขอจากทรสัต ีหรอื

บุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องดาํเนินการส่งมอบบรรดาเอกสาร

ใดๆ ทเีกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบักองทรสัตต์ามทไีดร้บัการรอ้งขอใหแ้กท่รสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ี(แลว้แต่กรณ)ี 

10. ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าหลัก รวมทังดําเนินการใดๆ ร่วมกบัทรสัตี และ/หรือ ผู้เช่าหลัก

เพอืใหท้รสัตี และ/หรอื ผู้เช่าหลกันําส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรอืนและทดีนิอนัเกดิจากทรพัย์สนิโครงการฯ  

รวมถงึตดิต่อ ประสานงาน ใหข้อ้มูล ยนืเอกสาร และนําส่งภาษีหกั ณ ทจ่ีาย และ/หรอืภาษีอนืใดอนัเนืองจากการ

บรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ ของผูจ้ดัการกองทรสัตต์่อพนักงานเจา้หน้าทขีองหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง 
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11. ควบคุม ดแูล และตดิตามผูเ้ช่าหลกั ใหป้ฏบิตัหิน้าทตีามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สญัญาเชา่สงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้ง และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

12. แจ้งใหท้รสัตทีราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถงึ (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรพัยส์นิโครงการฯ  

รวมถงึอปุกรณ์และสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ หรอืเมอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ ทจีะทาํใหม้ลูคา่ของทรพัยส์นิโครงการฯ 

ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั และ (ข) กรณีทมีกีารผดิสญัญาใดๆ ในสาระสาํคญั โดยผูเ้ชา่หลกั 

13. ดาํเนินการอนืใดตามทกีองทรสัต์จะพจิารณาเหน็ว่าจาํเป็นและสมควร เพอืใหท้รพัยส์นิโครงการฯ อยู่

ในสภาพทดีแีละพรอ้มในการใชเ้พอืการจดัหาผลประโยชน์ หรอืเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ทุกประการ รวมทงัใหค้าํแนะนําเกยีวกบัสภาพวะตลาดในกรณีทกีองทรสัต์ประสงคจ์ะขาย หรอืโอนสทิธิ

การเชา่หรอืเชา่หลกัทรพัยส์นิโครงการฯ  

 

การจดัทาํบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

1. จดัทําและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ตามทสีญัญาก่อตังทรสัต์และกฎหมายหลกัทรพัย์กําหนดต่อ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซงึรวมถงึการจดัส่งรายงานประจําปีของกองทรสัต์

ใหแ้กท่รสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจาํปี 

2. จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่างๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตหีรอืตามทเีหน็ว่าจําเป็นและสมควรใน

การบรหิารจดัการกองทรสัต์และทรพัย์สนิโครงการฯ  เพอืจดัสง่บญัชรีายงาน และเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่สาํนักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ทรสัตี และผู้ถือหน่วยทรสัต์ ภายในระยะเวลาตามทีทรสัตีกําหนดเพอืให้สอดคล้องกบั

กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัทําบญัชดีงักล่าวตามหลกัการบญัชทีเีป็นทรีบัรองโดยทวัไป โดยจะแบ่งแยก

ทรพัยส์นิ และ/หรอื ดอกผลใดๆ ทเีกดิจากทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัตล์งทุน และ/หรอื ทรพัยส์นิใดๆ ทผีูจ้ดัการ

กองทรสัต์ได้ร ับไว้ และ/หรือ พงึรบัไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จัดการกองทรัสต์จะ

ดาํเนินการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานประกอบการบญัช ีและการบนัทกึบญัชเีป็นระยะเวลาอย่าง  ปี ให้อยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ ครบถว้น และพรอ้มใหท้รสัตเีขา้ตรวจสอบ 

3. สง่มอบเอกสารดงัต่อไปนใีหแ้ก่ทรสัต ีภายในระยะเวลาทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีพอืใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

(ก) รายงานประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรพัยฉ์บบัเตม็โดยจดัสง่ใหแ้กท่รสัตไีม่น้อยกวา่ 7 วนัลว่งหน้าก่อนวนั

ครบกาํหนดวนัประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตต์่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ข) รายงานมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัทําการสุดท้ายของแต่ละไตร

มาสโดยจดัส่งใหแ้ก่ทรสัตเีพอืพจิารณารบัรอง แลว้นําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันับแต่วนั

สดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนนั 

(ค) ขอ้มูลปัจจุบนัเกยีวกบัรายชอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสาระของรายการทเีป็น

ธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย

จดัสง่ใหแ้ก่รทรสัตลี่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนักอ่นวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ง) ขอ้มูลเกยีวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ในรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ

การเงนิของกองทรสัต์ 

(จ) ขอ้มลูเกยีวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งเจา้ของทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัตล์งทุนและ

กองทรสัต ์ตลอดจนมาตรการทใีชใ้นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดยดาํเนนิการ
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เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดแจ้งตังแต่วนัเริมการเสนอขายหน่วยทรัสต์ กองทรสัต์ต่อ

ประชาชนเป็นครงัแรกและทุกครงัเมอืเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) ขอ้มูลเกยีวกบัส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ของผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต์ จากบรษิัทหรือบุคคลทเีป็นคู่คา้กับกองทรสัต์โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมูลใน

หนังสอืชชีวน แบบแสดงรายการข้อมูล หรอืในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืขออนุมตัทิํา

รายการต่างๆ และรายงานประจําปีของกองทรสัต์เพือผู้ถือหน่วยทรสัต์และทรสัตีจะใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ เพอืกองทรสัต์

และความสมเหตุสมผลของธรุกรรมนนั 

(ช) สว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ทตีอ้งพจิารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนีลกูหนีผูค้าํประกนัหรอืไดร้บัการ

คาํประกนัการถอืหุน้ระหว่างกนัหรอืมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูบ้รหิารเป็นกลุ่มเดยีวกนั การใหห้รอืรบั

บรกิารการซอืขายระหวา่งกนัและการออกค่าใชจ่้ายต่างๆ ใหแ้กก่นั เป็นตน้ 

(ซ) ขอ้มูลเกยีวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ ดําเนินการจดัส่งใหแ้ก่ทรสัตีเมอืทรสัตี

ประสงคจ์ะขอตรวจสอบการจดัการลงทนุ 

(ฌ) ขอ้มูลปัจจุบนัเกียวกบัรายการทเีป็นธุรกรรมการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิโครงการฯ ของ

กองทรสัต์โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม และ

ดาํเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัทไีดม้าหรอืจาํหน่ายไป

ของทรพัยส์นิโครงการฯ  

(ญ) ขอ้มูลเกยีวกบัธุรกรรมการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ และอปุกรณ์ของกองทรสัต์ใน

รอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงนิของ

กองทรสัต ์

(ฎ) ขอ้มลูปัจจบุนัเกยีวกบัรายการทเีป็นการกูย้มืเงนิและก่อภาระผกูพนัของกองทรสัตโ์ดยดาํเนินการจดัสง่

ใหแ้กท่รสัตลีว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ฏ) ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมการกูย้มืเงนิและก่อภาระผกูพนัของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชี

ปัจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจาํปีและงบการเงนิของกองทรสัต ์

(ฐ) ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมททีรสัตเีหน็วา่มผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อทรพัยส์นิของกองทรสัตโ์ดยไดร้บั

การรอ้งขอจากทรสัตี โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเข้าทํา

ธุรกรรม 

(ฑ) งบการเงนิของผูจ้ดัการกองทรสัต์และขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัการจดัทํางบการเงนิโดยดําเนินการจดัส่ง

ใหแ้กท่รสัตภีายใน 30 วนันับตงัแต่วนัสนิไตรมาส 

อนึง รายงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพยีงรปูแบบ และตวัอย่างของรายงานทตี้องใชใ้นเบอืงต้น อาจจะมกีาร

ปรบัปรุง เพมิหรอืลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรอืเปลยีนแปลงรปูแบบของรายงานได ้เพอืใหส้อดคล้องกบั

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 

หน้าทีในการทาํสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์นโครงการฯ ทีเป็นอสงัหาริมทรพัย ์

1. การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีป็นอสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทําไดโ้ดยการใหเ้ช่าและ/

หรอืใหเ้ช่าหลกัอสงัหารมิทรพัยเ์ท่านัน ซงึต้องมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ทเีสนอ

ขายทงัหมดรวมทงัจาํนวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 
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2. ควบคุม ดแูล รวมทงัสรา้งมาตรการในการควบคุมดแูล และดาํเนินการใดๆ ทจํีาเป็นและเหมาะสมใน

ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืใหผู้เ้ช่า และ/หรอืผูเ้ชา่ช่วง ปฏบิตัติามหน้าท ีเงอืนไข และ/หรอื ขอ้ตกลงทกีาํหนดไวใ้น

สญัญาเชา่ และ/หรอื เชา่ช่วงอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึระเบยีบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรอืขอ้กาํหนดอนืใดของทรพัยส์นิ

โครงการฯ  หรอืนโยบายทเีกยีวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 

 

การควบคมุดแูลผู้เช่าหลกั 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์กลงควบคมุ ดแูลและดาํเนินการใดๆ เพอืใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเงอืนไข 

และหน้าทใีนสญัญาเชา่หลกั รวมถงึการดแูลการชาํระคา่เชา่ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขและขอ้ตกลง เป็นตน้  

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกาํกบัดแูลและพจิารณาใหผู้เ้ช่าหลกัดาํเนินการจดัทํางบประมาณประจําปี รวมถงึ

ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทรสัต์ และผู้จ ัดการ

กองทรสัตจ์ะควบคุมดแูล ใหก้ารเบกิจา่ยเป็นไปตามงบประมาณทกีาํหนดไว ้ 

3. ในกรณีทีผู้เช่าหลกัผดิสญัญาหรือ มีความเป็นไปไดอ้ย่างชดัเจนว่าผู้เช่าหลกัจะผดิสญัญา ผู้จดัการ

กองทรสัต์จะดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นการใชส้ทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย โดยผ่านบรษิทัลงทนุซงึเป็นคู่สญัญา

ระหว่างผูเ้ช่าหลกั เช่น สง่หนงัสอืบอกกล่าว ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีรวมถงึการเจรจา ประนีประนอมยอมความ และระงบั

ขอ้พพิาท  เพอืบงัคบั ตดิตามใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามสญัญาและ/หรอืชาํระค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิสญัญาแก่

กองทรสัต ์

4. ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากผูเ้ช่าหลกั และรายงานความ

เสยีงต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึจะบรรเทาความเสยีงทจีะเกดิขนึกบักองทรสัต์ในกรณทีผีูเ้ช่าหลกัมี

แนวโน้มทอีาจไมส่ามารถปฏบิตัติาสญัญา 

5. มาตรการอนื ๆ ทผีูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควร ตามลกัษณะของการลงทุนของกองทรสัต ์

 

การควบคมุดแูลผู้เช่าหลกักรณีผู้เช่าหลกัเป็นบคุคลทีเกียวโยงกบัผู้จดัการกองทรสัต ์

ถงึแมว้า่ผูเ้ชา่หลกัจะเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยตรง เนอืงจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ในระดบั

บนสุด (Ultimate shareholder) ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในระดบับนสุดของผู้เช่าหลกัเป็นบุคคล

เดยีวกนั อยา่งไรกด็ ีในการจดัทําสญัญาเช่าหลกัสาํหรบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์นัน 

ผู้จดัการกองทรสัต์ไดใ้ช้ความพยายามอย่างดทีสีุดในการเจรจาเข้าทําสญัญาเช่าและจํานวนของค่าเช่า รวมถึง

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนื ๆ ในสญัญาเชา่กบัผูเ้ช่าหลกัเพอืผลประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

โดยอยูบ่นหลกัการทผีูเ้ช่าหลกัและผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นนิตบุิคคลแยกออกต่างหากจากกนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

เห็นว่าเงอืนไข และข้อกําหนดในสญัญาเช่าทีบรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิจะเข้าทํากบัผู้เช่าหลกัสําหรบัการให้เช่า

ทรพัยส์นิหลกัทเีขา้ลงทนุของกองทรสัตน์นั เป็นเงอืนไข และขอ้กําหนดทสีมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบักฎหมายที

เกยีวขอ้ง ภายใตห้ลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยรายไดค้า่เช่าทกีองทรสัต์

จะไดร้บันนั ประกอบดว้ยค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั โดยค่าเช่าคงทนีันประกอบดว้ย 1) อตัราค่าเช่าพนืฐานที

กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนทแีน่นอน ซงึพจิารณาจากประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิประมาณการ

สว่นแบ่งกาํไรประกอบกบัการพจิารณาจากผลประกอบการในอดตีของทรพัยส์นิ และประมาณการตามสมมตฐิานของ

ผูป้ระเมนิทรพัยส์นิอสิระ และ 2) คา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิเตมิซงึเป็นสว่นทปีรบัใหค้า่เชา่คงทสีงูขนึตามวธิกีารคาํนวณ

ทกีาํหนดไวใ้นสญัญาเชา่ทรพัยส์นิซงึสญัญาเช่าดงักล่าวไดร้บัการสอบทานโดยทรสัต ี 
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เพอืเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต์ ในกรณีทจีะมกีารทํา

ธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์กบัผูเ้ช่าหลกั กองทรสัต์จะมกีารดาํเนินการตามนโยบายการทํารายการระหว่างกนั เรอืง

รายการระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์กบัทรสั

ตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี

นอกจากนี    ในกรณทีกีองทรสัตจ์ะเขา้ทํารายการ หรอืนิตกิรรมใด ๆ กบัผูเ้ชา่หลกัภายหลงัจากการก่อตงัท

รสัต์และกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ และทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีสีาระสาํคญัตามทไีด้

เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี ซึงอาจส่งผลใหส้าระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูฉบบันมีกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 

- การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีาํขนึระหวา่งผูเ้ชา่หลกัและผูใ้หเ้ชา่หลกั 

- การตดัสนิใจดาํเนนิการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา 

และ/หรอืเกดิขอ้พพิาท 

- การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเชา่หลกั 

 โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้นนั ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทตีามพระราชบญัญตัทิรสัต ์ กฎหมาย 

กฎและระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดาํเนินธรุกจิ โดยจะปฏบิตัหิน้าทดีว้ย

ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซอืสตัยส์จุรติ และต้องปฏบิตัติ่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์อยา่งเป็นธรรม และเพอื

ประโยชน์ทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม ตลอดจนปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

กบัการทาํธรุกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ รวมถงึ

สญัญากอ่ตงัทรสัต ์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัมหีน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความ

ระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณทีมีคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการ

กองทรสัตม์หีน้าทตีอ้งดาํเนินการใหม้นัใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและเหมาะสม ซงึผูจ้ดัการ

กองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้นัใจวา่การดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการทใีชใ้นการกาํกบัดแูลผูเ้ชา่หลกัดงักล่าวจะ

เป็นไปเพอืการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูเ้ชา่หลกัและกองทรสัต ์

 

9.2   คณะกรรมการชดุย่อย 

       โครงสรา้งของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ประกอบดว้ย กรรมการชุดยอ่ย  ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

   คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าทีและความรบัผดิชอบในการดําเนินกิจการของบรษิัท ด้วยความ

ซอืสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวมโดยไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้

กลุม่ใดหรอืรายใด โดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั ดงัน ี 

(1) ปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนมตทิี

ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ (Duty of 

Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

(2) บรหิารจดัการกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์ภายใต้การกํากบัดแูลของทรสัต ีรวมทงั

กาํหนดกลยทุธแ์ละแผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รทเีหมาะสม และกาํกบัดแูลนโยบายใน

การดาํเนินธุรกจิ เชน่ การลงทุนของกองทรสัต์ ผลประกอบการของกองทรสัต์ รา่งงบประมาณประจาํปีและแผนธุรกจิ
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ของกองทรสัต ์พจิารณาปัจจยัความเสยีงทอีาจสง่ผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต ์ผลการดาํเนินงานของฝ่าย

ต่างๆ และพจิารณารายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ 

(3) ดาํเนินการตดิตาม รวมถงึใหค้าํแนะนําทจีาํเป็น เพอืใหก้ารปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานช่วย

ใหก้ารดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามสญัญาต่างๆ ทเีกยีวขอ้งและกฎระเบยีบว่าดว้ยการทําหน้าที

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) ตดิตามผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัโฮลดงิบวีไีอ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์อยา่งต่อเนือง 

รวมถงึใหค้าํแนะนําทจีาํเป็น เพอืใหม้นัใจว่าการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนด

และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหา ทอีาจเกดิขนึไดอ้ยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

(5) พจิารณา ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ รวมถงึการให้

คาํแนะนําทจีาํเป็นเพอืใหม้นัใจไดว้า่ผูเ้ช่าหลกัและบรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดป้ฏบิตัหิน้าททีไีดร้บัมอบหมายเป็นไป

ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในสญัญาต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์

(6) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกยีวกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนและการจําหน่ายทรพัยส์นิ 

เพอืใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชชีวน และกฎหมาย รวมทงัประกาศต่างๆ ที

เกยีวขอ้ง 

 

9.3    การประชมุของผู้จดัการกองทรสัต ์

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ ต้องจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพอืให้คณะกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์พจิารณารบัทราบและอนุมตักิารดาํเนินการทจีาํเป็นในการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใน

เรอืงดงัต่อไปนี 

(ก) กาํหนดกลยทุธแ์ละแผนการดาํเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รทเีหมาะสม และกาํกบั

ดแูลนโยบายในการดาํเนินธุรกจิ ปัจจยัความเสยีงทอีาจสง่ผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต์  

(ข) ผลประกอบการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และของกองทรสัต ์

(ค) ร่างงบประมาณประจาํปีของกองทรสัต์ แผนธุรกจิประจําปี รวมถงึกลยทุธท์างธุรกจิของกองทรสัต์

ประจําปีทีได้จัดทําขนึโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จ ัดการกองทรสัต์ด้วยความสนับสนุนจากผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์

(ง) ความคบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนธุรกจิและแผนการตลาดทกีําหนดขนึโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ในการจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัต์ ปัญหาและอุปสรรคทเีกดิขนึ รวมถงึแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ข ดว้ย

ความสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(จ) แนวทางในการบรรเทาความเสยีง หรอืเหตุอนืใดทีอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ

กองทรสัต ์

(ฉ) ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายงานต่างๆ ในผูจ้ดัการกองทรสัต์ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร

และจดัการความเสยีง ฝ่ายพฒันาธุรกจิ และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึปัญหา

และอุปสรรคทเีกดิขนึในการปฏบิตังิาน และแนวทางในการแกไ้ข 
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(ช) แนวทางในการดําเนินการร ับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีสําคญัเกียวกับการดําเนินงานของ

กองทรสัตซ์งึตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 

(ซ) จุดออ่นดา้นระบบควบคมุภายในและระบบการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการทาํหน้าทใีน

ฐานะ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมถงึแนวทางและความคบืหน้าในการแกไ้ข 

(ฌ) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการ 

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์

(ญ) เรอืงอนืใดทตีอ้งมกีารพจิารณาและอนุมตัโิดยทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ฎ) เรอืงอนืใดทสีาํคญัและมคีวามเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัต ์

องคป์ระชุมและการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทุกครงั องคป์ระชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการเขา้

ประชุมดว้ยตนเองเกนิกว่าครงึหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด และมติทงัปวงของคณะกรรมการจะต้องไดร้บั

คะแนนเสยีงเหน็ดว้ยเกนิกวา่ครงึหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมดทเีขา้ร่วมประชุม และในการออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชุมคณะกรรมการนนั กรรมการทมีสีว่นไดเ้สยีไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

และจะตอ้งออกจากการประชมุในระหวา่งการพจิารณาวาระนนัๆ ดว้ยเชน่กนั  

ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประธานในทปีระชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่าน

ได้แสดงความคดิเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของทีประชุมในแต่ละวาระการประชุม โดย

ผู้จดัการกองทรสัต์ จะจดัทําบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบับ

ร่วมกบัหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจดัเกบ็สาํเนาในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพอืความ

สะดวกสาํหรบักรรมการและผูท้เีกยีวขอ้งในการตรวจสอบ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตระหนกัถงึความสาํคญัเกยีวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ

การมสี่วนไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต์ และผู้จดัการกองทรสัต์ กบับุคคลทเีกยีวขอ้ง ดงันัน คณะกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จงึมนีโยบายเกยีวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยยดึหลกัการวา่ การตดัสนิใจ

ดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และการดาํเนินงานของบุคลากรทุกคนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

จะตอ้งทําเพอืผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัตเ์ทา่นนั และควรหลกีเลยีงการกระทําทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ นอกจากนี ทงักรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ยงัมหีน้าทตีอ้งรายงานการมสี่วนไดเ้สยี

ของตนและบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้ง ซงึเป็นส่วนไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการของกองทรสัต์หรอืผูจ้ดัการ

กองทรสัตด์ว้ย เพอืใหท้ราบถงึความสมัพนัธแ์ละการมสีว่นไดเ้สยีของผูท้เีกยีวขอ้งในรายการดงักลา่ว  

 

9.4     การดแูลเรอืงการใช้ข้อมลูภายใน 

 

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายในการควบคมุบุคลากรของบรษิทัในการนําขอ้มลูภายในองคก์รทยีงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะชนไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทงัเพอืผลประโยชน์สว่นตน    โดยกําหนดใหม้นีโยบายและวธิกีาร

ดแูลกรรมการ ผูบ้รหิารรวมทงัพนกังานทรีบัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดม้กีารกาํหนดบทลงโทษสาํหรบับุคคลทใีชข้อ้มลู
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ภายใน เพอืประโยชน์สว่นตนหรอืทาํการเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วแกบุ่คคลอนืไวใ้นเอกสาร Code of Conduct ทใีหล้ง

นามเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรบักรรมการเท่านนั สว่นผูบ้รหิารและพนักงานนนั ขอ้มลูดงักล่าวจะระบุไวใ้นสญัญา

ว่าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบรษิทัจะแต่งตงัคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พจิารณาการลงโทษ โดยแบ่งเป็นการวา่กล่าวตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีทพีนกังานกระทาํผดิ

ประมาทเลนิเลอ่ และพจิารณาใหอ้อกจากบรษิทั ในกรณทีกีระทาํผดิโดยเจตนาและสรา้งความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง

ใหก้บับรษิทั ตามนโยบายในการกาํกบัดแูลกจิการ   นอกจากนี บรษิทัยงัไดด้าํเนินการแจง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 

 

9.5 การพิจารณาตดัสินใจลงทนุ และการบริหารจดัการกองทรสัต์ 

 

กระบวนการและปัจจยัทใีชพ้จิารณาตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นไปดงัแผนภาพดา้นลา่ง 
 

สรปุขนัตอนการลงทุน 

 

 

การหาโอกาสทางการลงทุน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมองหาโอกาสในการเตบิโตสาํหรบักองทรสัต์โดยการลงทุนในทรพัย์สนิเพมิเตมิ โดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะหาโอกาสทางการลงทุนในทรพัยส์นิของพนัธมติรทางธุรกจิ และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก

เพมิเตมิ ทงันี การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพอืผลประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์ 

 

การวิเคราะหเ์บืองต้น 

ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะทําการตรวจสอบและพิจารณาในเบืองต้นถึงการลงทุนทีมีความเป็นไปได้ เพอื

ตดัสนิใจวา่การลงทุนทมีคีวามเป็นไปไดด้งักล่าวนนัเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์และ

นโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์หรอืไม่ การวเิคราะหท์างการเงนิในเบอืงตน้เพอืศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

จะเรมิดาํเนินการในขนัตอนนเีช่นกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทาํการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ในเบอืงตน้ การเจรจาในเงอืนไขการ

ลงทุนในเบอืงตน้ ซงึรวมถงึการวเิคราะหแ์บบบนลงลา่ง (Top down analysis) การวเิคราะหแ์บบล่างขนึบน (Bottom 

up analysis) การคดิลดจากกระแสเงนิสดของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน (Discounted cash flow) และจดัทํา

การเสนอขอ้มูลการลงทุนเบอืงตน้ในกบัคณะกรรมการบรหิารซงึประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการและสมาชกิทไีดร้บั

คดัเลอืกจากหน่วยงานพฒันาตลาดทนุ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ และฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง 

 

 

 

 

 

 

การหาโอกาส

ทางการลงทุน 
การวิเคราะห์

เบอืงต้น 

การตรวจสอบ

และสอบทาน 

(Due Diligence) 

อย่างละเอียด 

การเจรจา / 
การอนุมติั

ขนัสุดท้าย 

การลงทุน

เสรจ็สมบรูณ์ 

(Closing) 

การบริหาร

ทรพัยสิ์น 
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การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อย่างละเอียด 

ถา้สมาชกิในการประชุมตามทกีล่าวไปขา้งตน้ตกลงทจีะเขา้ดาํเนินการศกึษาโอกาสทางการลงทุนดงักล่าว

ต่อไป ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะรบัภาระในการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ใหค้รอบคลุมมากขนึ ซงึโดย

ปกตแิลว้รวมถงึการแต่งตงัทปีรกึษากฎหมาย ทปีรกึษาดา้นภาษ ีและนกัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทมีศีกัยภาพ เพอืให้

การประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ การตรวจสอบและสอบทานเป็นไปอย่างอสิระ 

ทงันี โดยการพจิารณาจากการวเิคราะหท์เีสรจ็สมบูรณ์ (รวมถงึ แต่ไม่จาํกดัเพยีง การตรวจสอบทมีา การ

ปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ การศกึษาความเป็นไปได ้การตรวจสอบทางกฎหมาย การตรวจสอบทาง

การเงนิ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิทนุ และการวเิคราะหโ์ครงสรา้งภาษ)ี โอกาสทางการลงทุนดงักลา่วจะถูกนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืขอความเหน็ชอบ 

 

ขนัตอนในการได้รบัอนุมติัจากกองทรสัต ์

ภายหลงัจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหท้รสัตี

ทราบภายใน 7 วนั นับจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ เพอืทําการขออนุมตั ิและดาํเนินการใหส้อดคล้องกบั

ขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารกองทรสัต ์

 

การเข้าทาํธรุกรรม 

เมือได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ (ถ้ามี) ผู้จดัการกองทรสัต์จะเข้าเจรจาและเข้าทําส ัญญาที

เกียวขอ้ง และรวมถึงการเขา้เจรจากบัผู้จะขายทรพัย์สนิ (ถ้าจําเป็น) และดําเนินการตามแนวทางของผู้จดัการ

กองทรสัต ์

การลงทุนเสรจ็สมบูรณ์ (Closing) จะเกดิขนึหลงัจากไดม้กีารจดัหาแหล่งเงนิทุนแลว้ และหลงัจากเงอืนไข

บงัคบัก่อนไดเ้สรจ็สมบูรณ์แลว้  

 

การบริหารและการตรวจตราดแูลทรพัยสิ์น 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าทรีบัผดิชอบในการบรหิารการลงทุนและการดาํเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ใน

การลงทุนของกองทรสัต์ และตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําการชแีจงรายละเอยีดและ

พจิารณาผลการดาํเนินงานของการลงทนุเป็นระยะๆ เพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนของกองทรสัต ์

 

9.6    การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

        -ไม่ม-ี 

 

9.7    การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

      -ไม่ม-ี 

 

9.8    การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายทจีะแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในแต่ละบรษิทัลงทุน ผูจ้ดัการ

กองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับ

งบประมาณประจาํปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผลประกอบการของ

บรษิทัลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะวเิคราะหเ์พอืหาสาเหตุรวมถงึ

ปรบัปรงุและพฒันาแผนการดาํเนินงานเพอืใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทคีาดไว ้
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 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯแล้ว กองทรสัต์จะปล่อยเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ

ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกีาํหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ  ปี กองทรสัต์จะไดร้บัคา่เช่าคงทแีละคา่เช่าแปร

ผนัจากผูเ้ช่าหลกั ซงึทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็วา่เป็นอตัราคา่เช่าทเีหมาะสมแลว้ 

 สาํหรบัทรพัย์สนิในการลงทุนครงัแรก ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะควบคมุผูเ้ช่าหลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขของสญัญาเชา่ผา่นการเขา้ทาํสญัญาเชา่หลกั  

 ในกรณีทมีกีารเปลยีนผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ อาจสง่ผลใหม้กีารเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขของสญัญาเชา่ รวมถงึคา่เช่าคงทแีละคา่เช่าแปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯเพอืใหท้รพัยส์นิโครงการฯ ดใูหม่ 

ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่าง

ต่อเนือง 

 ในกรณทีผีูเ้ชา่หลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเชา่ กองทรสัตจ์ะดาํเนินการสรรหา

ผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกาํหนดคณุสมบตัเิบอืงตน้ซงึพจิารณาจากประสบการณ์การทาํธุรกจิโรงแรม 

ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชอืถอื และประวตัทิางธุรกจิ เพอืเขา้เจรจาและเสนอเงอืนไขและ

รายละเอยีดในการเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ชา่หลกัรายเดมิ  

 

9.9    ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอร์ส จํากดั จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ

จดัการจากกองทรสัต ์ทงัน ีการจา่ยคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซงึประกอบดว้ย 

1. ค่าธรรมเนียมพนืฐาน (Base fee) ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน (Gross 

Asset Value, GAV) แต่จะไม่เกนิ 30 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลคา่เพมิ) สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

ครงัแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อยา่งไรกด็ ีในปีชว่ง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมพนืฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนครงัแรกแต่จะไม่เกนิ 21 

ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลคา่เพมิ) สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครงัแรก 

มูลค่าทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สําหรบัการคาํนวณค่าธรรมเนียมพนืฐานหมายถงึ 

มูลคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามทเีปิดเผยหรอืสามารถอา้งองิไดจ้ากงบการเงิน

รวมของกองทรสัตท์ปีระเมนิโดยผูเ้ชยีวชาญอสิระ 

2. คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของ

กองทรสัต์สําหรบัทรพัย์สินทกีองทรสัต์เข้าลงทุนครงัแรก อย่างไรก็ด ีในปีช่วง 6 ปีแรกของการบริหารจัดการ

กองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) จากกองทรสัต ์

3. คา่ธรรมเนียมจากการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนืองกบัการไดม้าและการจําหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต์เป็น

จาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัต์ และไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าทรพัยส์นิที

จาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ตามลาํดบั 
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9.10   การเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ยา่งเพยี

พอถูกต้อง ครบถว้น รวดเรว็และโปร่งใส โดยการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์จะต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และ

ขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของสาํนกักรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

หลกัฐานสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูสาระสนเทศ 

1) สารสนเทศทเีปิดเผยจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น ชนัเจน และทนัเวลา 

2) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัทเีกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศถูกตอ้งและครบถว้น 

3) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธทิเีท่าเทยีมกนั 

 

ผู้รบัผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลูสาระสนเทศ 

กรรมการผูจ้ดัการไดม้อบหมายให้ฝ่ายปฏิบตัิการ โดยนักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผูร้บัผดิชอบเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศต่อสาํนักกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการ

เปิดเผยข้อมูลต้องได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จ ัดการ (แล้วแต่กรณี) ก่อน

ดาํเนินการเปิดเผย 

 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ 

เพอืใหก้ารสอืสารขอ้มลูมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและทนัเหตุการณ์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มชี่องทางการเปิดเผย

ขอ้มลูทหีลากหลายดงันี 

1) การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซงึเป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเป็น

ทางการของกองทรสัต ์

2) การสอืสารผา่นสอือเิลค็ทรอนิคส ์เวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์(www.sh-reit.com) ไดรวบรวมขอ้มลูสาํคญั

ของกองทรสัต ์เชน่ ขอ้มูลทวัไป โครงสรา้งของกองทรสัต ์รายงานประจําปี การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และขา่ว

ประชาสมัพนัธข์องกองทรสัต ์เป็นตน้ 

 

9.11    การจดัประชมุผู้ถือหน่วยทรสัต ์

 

หลกัการจดัประชมุผู้ถือหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน  เดอืน

นับตงัแต่วนัสนิรอบบญัชขีองกองทรสัต์ และการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์คราวอนืใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั ซงึ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัประชุมวสิามญัประจําปีของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ โดยสอดคล้องกบักฎหมายทีเกยีวข้องและ

สญัญากอ่ตงัทรสัตใ์นกรณ ีดงัต่อไปน ี

1) เมอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควรใหเ้รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืประโยชน์ในการจดัการกองทรสัต ์

2) เมอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืดาํเนินการใด ๆ  ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา

ก่อตงัทรสัต ์ดงันี 

 การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ทมีมีลูค่าตงัแต่รอ้ยละ  ของมูลคา่ทรพัยส์นิ

รวมของกองทรสัต ์

 การออกตราสารหนี หรอื หลกัทรพัยป์ระเภทหนี 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

153 

 การเพมิทุน หรอืการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์เฉพาะกรณีทตี้องไดร้บัมติจากผู้ถอืหน่วยทรสัต์

ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

 การทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์ หรอื บุคคลทเีกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ซึงมีขนาด

รายการตงัแต่  ลา้นบาท หรอื เกนิกวา่รอ้ยละ  ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูคา่

ใดจะสงูกวา่ 

 การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

 การเปลยีนแปลงทรสัต ี

 การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

 การแกไ้ขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ในเรอืงทกีระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยอย่างมนีัยสาํคญัหรอืเป็นการ

เพมิอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ใชจ่้ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุทรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

 การเลกิกองทรสัต ์

 เหตุอนืใดตามททีรสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณจีาํเป็นหรอืสมควรทจีะเสนอเรอืงให้

ทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรอืงดงักลา่ว 

 เหตุอนืใดตามทสีาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะประกาศกาํหนด 

3) เมอืผูห้น่วยทรสัตซ์งึถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ  ของจาํนวนทรสัตท์จีาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมด เขา้ชอืกนัทาํหนงสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีก

ประชมุไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสอื ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน  เดอืนนบัตงัแต่

ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

ในการประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์มนีโยบายในการอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อื

หน่วยทุกรายไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
 

กระบวนการจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์

1. จดัเตรยีมหนังสอืเชญิประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น และเพยีงพอโดยมอบ

ใหศ้นูยฝ์ากหลกัทรพัย ์ซงึเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์เป็นผูจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ตาํกว่า  

หรอื  วนั (แลว้แต่กรณี) เพอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดม้กีารศกึษาขอ้มูลก่อนวนัประชมุ นอกจากน ีผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ยงัสามารถ Download หนงัสอืเชญิประชมุ พรอ้มเอกสารการประชมุไดจ้าก Websit ของกองทรสัต ์คอื www.sh-

reit.com โดยขอมลูในหนงัสอืเชญิประชมุไดม้กีารอธบิายวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบและมี

วาระขอ้มลูการประชมุเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

2. ในการประชมุ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกรายมสีทิธแิละความเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และการตงั

คาํถามใดๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต์ ตามระเบยีบวาระการประชุมหรอืเรอืงทเีสนอ 

และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบสทิธใินการลงคะแนนและวธิกีารออกเสงีลงคะแนนทุกครงัก่อน

เรมิประชุม 

3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธใิหค้วามเหน็ชอบอนุมตักิารทาํรายการเกยีวโยงกนัหรอืรายการไดม้าจําหน่ายไป

ซงึสนิทรพัยท์มีขีนาดรายการเป็นไปตามทกีาํหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 
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การลงมติของผู้ถือหน่วยทรสัต ์

การลงมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกรณีทวัไปต้องไดร้บัเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การลงมตเิพอืพจิารณารายการสาํคญัดงัต่อไปนี ตอ้งไดร้บัเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

1) การได้มาหรือจําหน่ายไปในทรพย์สนิหลักทีมีมูลค่าตังแต่รอ้ยละ  ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ

กองทรสัต ์

2) การเพมิทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิ หรอืการลดทุนชําระแลว้ของกองทรสัตเ์ฉพาะกรณีที

ตอ้งไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต ์

3) การเพมิทุนแบบมอบอาํนาจทวัไป 

4) การทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์ หรอื บุคคลทเีกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ซงึมีขนาด

รายการตงัแต่  ลา้นบาท หรอื เกนิกว่ารอ้ยละ  ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตแ์ลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

5) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

6) การเปลยีนแปลงทรสัต ี

7) การแกไ้ขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ในเรอืงทกีระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยอยา่งมนียัสาํคญั 

8) การเลกิกองทรสัต ์

 

9.12   การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 

กรรมการ 

 บรษิทัไม่มกีารจดัตงัคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคดัเลอืกบุคคลทจีะแต่งตงัเป็น

คณะกรรมการบรษิทั ซงึในการแต่งตงักรรมการของบรษิทั คณะกรรมการจะพจิารณาจากความสามารถ 

ประสบการณ์ วสิยัทศัน์ และความน่าเชอืถอื และนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครงั ขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน

หนึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทจีะออกแบ่งใหล้งเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้สีุด

กบัสว่นหนงึในสาม (1/3)    กรรมการทจีะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันนัให้

จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการคนทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีดุนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการทอีอกตามวาระนนัอาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

อยา่งไรกด็ ี ถา้หากวา่มตีาํแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอนื นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้

กรรมการทคีงเหลอือยูต่งัผูอ้นืขนึใหม่ใหเ้ตม็ทวีา่ง เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน  ทงันีมตใิน

การตงักรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนกรรมการทยีงัเหลอือยู ่ แต่ผูท้ี

ไดร้บัการตงัจากกรรมการทคีงเหลอืดงัวา่นี จะคงอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่ากาํหนดเวลาทกีรรมการ ผูท้เีขาเขา้สบื

ตาํแหน่งแทนชอบทจีะอยูไ่ด ้ 

 การประชมุผูถ้อืหุน้เพอืเลอืกตงักรรมการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี 

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตงักรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนน

เสยีงเท่ากบัหนงึหุน้ต่อหนึงเสยีง  

2. ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนน

เสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
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3. บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทพีงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันัน ในกรณีทบีุคคลซงึไดร้บัเลอืกตงัในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทจีะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันนั ใหป้ระธานทปีระชมุ

ออกเสยีงไดเ้พมิขนึอกีหนงึเสยีง เป็นเสยีงชขีาด 

 

กรรมการอิสระ  

 

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตม์จีาํนวน 2 ท่าน ซงึไม่น้อยกวา่หนงึในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด

ของบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ สช. 29/2555 โดยการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของบรษิทัจะต้องเป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตั ิดงัต่อไปนี 

 (1)   ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์  ทงันี ใหน้ับรวมการถือหุน้

ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนนั ๆ ดว้ย 

 (2)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรกึษาทีไดเ้งนิเดอืน

ประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน  ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทกีรรมการ

อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทปีรกึษา ของสว่นราชการซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

 (3)   ไม่เป็นบุคคลทมีคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทเีป็น

บดิา มารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอนื ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ี

อาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์

หรอืบรษิทัยอ่ย 

 (4)   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ

อยา่งอสิระของตน รวมทงัไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นทมีนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้มีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ

กบัผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดัการ

กองทรสัต ์ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

                ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคขา้งตน้ รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทกีระทําเป็นปกตเิพอืประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกยีวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คาํประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนสีนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อนืทํานอง

เดยีวกนั ซึงเป็นผลให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืคู่สญัญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ออกีฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละ 3 ของ

สนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธขิองผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืตงัแต่ 20 ลา้นบาทขนึไป แลว้แต่จํานวนใดจะตาํกว่า  ทงันี การ

คาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมูลคา่ของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทเีกยีวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว 

ใหน้บัรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทมีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทมีนีัย ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วน
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ของสํานักงานสอบบญัช ี ซงึมผีู้สอบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

(6)    ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทปีรกึษากฎหมายหรอื

ทปีรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทมีีนัย ผู้มอีํานาจ

ควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนนัดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

(7)   ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8)    ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของผู้จ ัดการ

กองทรสัตห์รอืบรษิทัยอ่ย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทมีนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง 

พนกังาน ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั

อนื  ซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทมีนียักบักจิการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบรษิทั

ยอ่ย  

(9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ภายหลังได้รบัการแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระทีมีล ักษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (1) ถึง (9) แล้ว 

กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนนิกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

  ในกรณีทีบุคคลทีผู้จ ัดการกองทรสัต์แต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลทีมีหรอืเคยมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าทกีําหนดตามวรรคหนึง (4) หรอื (6) ใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัต์ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่า

ดงักล่าว ก็ต่อเมอืผู้จดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษิัททีแสดงว่าได้พจิารณาตามหลกัใน

มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์แลว้วา่ การแต่งตงับุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทแีละการให้

ความเหน็ทเีป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตงั

กรรมการอสิระดว้ย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ททีําใหบุ้คคลดงักล่าวมคีณุสมบตัไิม่  

      เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 

  (ข)  เหตุผลและความจาํเป็นทยีงัคงหรอืแต่งตงัใหบุ้คคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

  (ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการเสนอใหม้กีารแต่งตงับุคคลดงักล่าวเป็น 

                    กรรมการอสิระ 

  คาํว่า “หุน้สว่น” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากสาํนักงานสอบบญัช ีหรอืผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชอืในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่

กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนนั 
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ผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

ในการสรรหาและแต่งตงับุคลากรระดบักรรมการผู้จดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่าย และหวัหน้าหน่วยงานนัน

ทางผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(ก) ในกรณีการสรรหาระดบัผู้อํานวยการฝ่ายและหวัหน้าหน่วยงาน กรรมการผู้จดัการจะจดัทํา

หนังสอืแจ้งการรอ้งขอการสรรหาบุคลากรเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์  โดย

หนังสอืแจง้ดงักล่าวจะระบุรายละเอยีดเกยีวกบัหน้าทแีละความรบัผดิชอบคุณสมบตัทิตีอ้งการ รวมถงึความจาํเป็นใน

การสรรหาดงักล่าวหลงัจากนนั คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะตดัสนิใจวา่มคีวามจําเป็นในการดาํเนินการ

สรรหาหรอืไม่ 

ส่วนในกรณีการสรรหาระดับกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์  จะระบุ

รายละเอยีดเกยีวกบัหน้าทีและความรบัผดิชอบคุณสมบตัิทีต้องการ รวมถึงความจําเป็นในการสรรหาดงักล่าว

หลงัจากนนั คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะตดัสนิใจว่ามคีวามจําเป็นในการดาํเนินการสรรหาหรอืไม ่

(ข) หลงัจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เหน็ชอบในการสรรหาดงักลา่ว คณะกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัสง่หนงัสอืแจง้การรอ้งขอการสรรหาบุคลากรไปยงัหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุน

การปฏิบตัิงาน เพอืให้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบตัิงานดําเนินการประชาสมัพนัธ์จัดหา

บุคลากรทมีคีวามเหมาะสมดงักล่าว โดยการประชาสมัพนัธ์จะมีการดาํเนินการผ่านหลายๆช่องทาง เช่น การใช้

นายหน้า การประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซตจ์ดัหางาน เป็นตน้ 

(ค) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏบิตังิานจะทําการคดัเลอืกบุคลากรในเบืองต้น 

(Short-Listed Candidate) ประมาณ 2-3 (สองถงึสาม) รายทมีคีณุสมบตัติามทตีอ้งการ 

(ง) กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะขอใหบุ้คลากรทไีดร้บัการคดัเลอืก

ในเบอืงตน้ (Short-Listed Candidate) ประมาณ 2-3 (สองถงึสาม) ราย มาทําการตอบขอ้ซกัถาม (Interview)  

(จ) กรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์  จะร่วมกนัพจิารณาเพอืคดัเลือก

บุคลากรทมีีความเหมาะสมทีสุด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดตีและความเหมาะสมกบัหน้าทีและความ

รบัผดิชอบ รวมถงึคา่ตอบแทนต่าง ๆ 

(ฉ) ภายหลงัทสีามารถคดัเลอืกบุคลากรไดแ้ลว้ กรรมการผูจ้ดัการ (ในกรณีการสรรหาระดบัหวัหน้า

ฝ่าย) หรอืคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์  (ในกรณีการสรรหาระดบักรรมการผูจ้ดัการ) จะเจรจาเงอืนไขของ

สญัญาการจดัจา้งกบับุคลากรเพอืใหไ้ดเ้งอืนไขทเีหมาะสมและเป็นทยีอมรบัไดข้องทงั 2 (สอง) ฝ่าย 

(ช) กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และบุคลากรทไีดร้บัการคดัเลอืกจะทําการลง

นามในสญัญาจดัจา้ง โดยสญัญาการจดัจา้งทมีกีารลงนาม จะถูกสง่กลบัคนืไปยงับุคลากรทไีดร้บัการคดัเลอืกจาํนวน 

1 (หนึง) ชุด และผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะเกบ็รกัษาไวอ้กี 1 (หนึง) ชุด เพอืใชอ้า้งองิและตรวจสอบในภายหลงั 

(ซ) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏบิตังิานจะแจ้งทรสัต ีเพอืใหร้บัทราบการแต่งตงั

บุคลากร โดยไม่ชกัชา้แต่ไม่เกนิ  (สาม) วนันบัจากทราบเรอืง  
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9.13   ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 

ค่าสอบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ประจาํปี 2561 จาํนวนเงิน (บาท) 

- คา่สอบบญัชงีบการเงนิรวมและงบการเงนิและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 1,070,000 

- คา่สอบทานงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รายไตรมาส 1-3 930,000 

รวมเป็นเงนิ 2,000,000 

 

 ค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยของกองทรสัต ์SHREIT ประจาํปี 2561    จาํนวนเงิน  

รวมเป็นเงนิ (หน่วย: ดอลลารส์หรฐั) 81,600 ดอลลารส์หรฐั 

 

รวมเป็นเงินทงัหมดของกลุ่ม SHREIT 4,652,000 บาท 

 

9.14   การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการในเรืองอืนๆ 

                -ไม่ม-ี 
 

9.15   วิธีการและเงอืนไขในการเปลียนตวัผู้จดัการกองทรสัต ์

เหตุในการเปลียนแปลงผู้จดัการกองทรสัต ์

1) กองทรสัต์สนิสุดลงและไดเ้ลกิโครงการตามทไีดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืชชีวนของกองทรสัต์และไดม้ีการ

ดาํเนินการชําระบญัชกีองทรสัต์ตามหลกัเกณฑท์ไีดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืชชีวนและตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศทเีกยีวขอ้งของคณะกรรมการก.ล.ต. แลว้เสรจ็สมบรูณ์ 

2) สาํนักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาการให้ความ

เหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ทเีหลืออยู่หรอืสงัพกัการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นเวลา

เกนิ 90 วนั ทงันี ตามประกาศ สช. 29/2555 

3) กรณีการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิอาย ุและผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ยนืคาํขอต่ออายกุาร

ใหค้วามเหน็ชอบ 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิสภาพความเป็นนิตบุิคคล หรอืชาํระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นคาํสงั

พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟกูจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5) ทรสัตบีอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามขอ้กําหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใน

กรณีดงัต่อไปน ี

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง มไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าทใีห้

ถูกต้อง และครบถ้วนตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

พระราชบญัญตัทิรสัต ์หรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใด และการ

ไม่ปฏบิตัหิน้าทนีนั ทรสัตเีหน็วา่เป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งร้ายแรงต่อกองทรสัต์และ/

หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนนัไดภ้ายในระยะเวลา  วนั นับ

แต่วนัททีรสัตีแจ้งให้ผู้จดัการกองทรสัต์ทราบถึงเหตุดงักล่าว โดยให้ทรสัตีเรยีกประชุมผู้ถือ
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หน่วยทรสัต์เพอืขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์ให้ถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ภายใน  วนันับแต่

ปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) 

(ข) ทรสัตพีบว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติตามคําสงัของ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรอืปฏิบตัิตามคําสงัแต่ไม่สามารถแก้ไขไดภ้ายในระยะเวลาทสีํานักงาน 

ก.ล.ต. กาํหนด 

(ค) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่การใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. สนิสดุลง

และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัการต่ออายกุารใหค้วามเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

6)  ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ชส้ทิธลิาออกตามวธิกีารทกีาํหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

7) ผู้จดัการกองทรสัต์ใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามขอ้กําหนดในสญัญาแต่งตงั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในกรณีททีรสัตมีไิดป้ฏบิตัหิน้าทใีหถู้กต้อง และครบถ้วนตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการไม่ปฏบิตัหิน้าทนีนัผูจ้ดัการกองทรสัต์พสิจูน์ไดว่้ามผีลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อการปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญากอ่ตงัทรสัต ์สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์พระราชบญัญตัทิ

รสัต์หรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใดและทรสัตีไม่สามารถเยยีวยา

ความเสยีหายนันไดภ้ายในระยะเวลา 90 วนั นับแต่วนัทผีูจ้ดัการกองทรสัต์แจง้ให ้ทรสัตทีราบถงึเหตุ

ดงักลา่ว 

8) ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ดว้ยสาเหตุใด  และมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัทเีขา้ทําสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ทรสัต ี(โดยทรพัยส์นิของกองทรสัต์) ตกลงจะชาํระคา่ชดเชยการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมพนืฐาน และคา่ธรรมเนียมพเิศษของผูจ้ดัการกองทรสัต์

เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคาํนวณจากอตัราคา่ธรรมเนียมพนืฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษเฉลยีทผีูจ้ดัการ

กองทรสัต์ไดร้บัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า หรอืตามสดัสว่นทเีทยีบเท่า) โดยกาํหนดชาํระในวนัที

การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั  

 

การลาออก และหน้าทีภายหลงัการลาออกของผู้จดัการกองทรสัต ์

1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

   หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคท์จีะลาออก ใหแ้จง้การลาออกใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ และทรสัตทีราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัทกีําหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทงันี ต้องไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตแ์ละต่อทรสัต ีและในระหวา่งทกีารลาออกยงัไม่มผีลใชบ้งัคบันนั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ใหค้วามช่วยเหลอื

ตามสมควรแก่ทรสัตใีนการแต่งตงับคุคลใหม่ (ซงึมคีุณสมบตัแิละไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.) ใหเ้ป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ของกองทรสัต์แทนทผีู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิ โดยในระหว่างททีรสัตียงัไม่สามารถ

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดน้นั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิทําหน้าทตี่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์ราย

ใหมจ่ะสามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ์ตามสญัญานี 

2) หน้าทภีายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ยนืหนังสอืลาออกดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที

ดงัต่อไปน ี

(ก) สง่มอบงาน ระบบงาน รายชอืลกูคา้ บญัช ีเอกสาร และขอ้มลูใดๆ ทเีกยีวกบัการปฏบิตัหิน้าทเีป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์    ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้หรอืไม่กต็ามใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์
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รายใหม่ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ตามททีรสัตรีอ้งขอตามสมควรเพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถเขา้ปฏบิตัิ

หน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนืองเพอืประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) จดัทาํรายงานสรุปการบรหิารจดัการกองทรสัต์ จนถงึเวลาทสีนิสุดการปฏบิตัหิน้าท ีและสง่มอบ

รายงานดงักลา่วใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

(ค) เก็บรกัษาความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบร่าง บญัชรีายชอืลูกคา้ 

และเอกสารอนืใดทมีสีาระสาํคญัเป็นความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม

เป็นลายลักษณ์อกัษรจากทรสัตีเสยีก่อน เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามขอ้กําหนดของ

กฎหมาย หรอืการเปิดเผยขอ้มูลทเีป็นสาธารณะอยูใ่นขณะทมีกีารเปิดเผยหรอืเผยแพร่ 

(ง) ดําเนินการอนืใดตามสมควรเพอืใหผู้้จัดการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้อย่าง

ต่อเนืองตามสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

วิธีการแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัตร์ายใหม ่

ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนั นับแต่วนัทปีรากฎเหตุ

ตามขอ้ 1)  และดาํเนินการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทไีดร้บัมตหิรอืระยะเวลาอนืใด

ตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทงันี ในกรณีทขีอมติแล้ว แต่ไม่ไดร้บัมติ ให้ทรสัตีดําเนินการแต่งตัง

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดเ้องโดยคาํนึงถงึประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

ในกรณีททีรสัตไีม่สามารถแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ เนืองจากไม่มผีูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมหรอืไม่มี

ผู้สนใจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ทรสัตีมีหน้าทปีฏิบัติหน้าทีแทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามทีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง

กองทรสัตแ์ละภายใตก้ฎเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 
 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ กาํหนดใหเ้ป็นหน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนทจีะตอ้ง

รบัทราบ และปฏบิตัติามหน้าทคีวามรบัผดิชอบของตนอยา่งจรงิจงั   รวมทงั ใหต้ระหนักถงึหน้าทปีฏบิตัติามแนว

ทางการกาํกบัดแูลกจิการทดีแีละจรยิธรรมธุรกจิ โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูช้่วยในการประสานตดิตามและรายงาน

ผลเพอืใหม้กีารรวบรวม เผยแพร่ขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทางการสอืสารภายในและภายนอกองคก์ร 
 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

บรษิทัไดว้่าจา้งและแต่งตงับุคคลภายนอก คอื บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั ทตีงัสาํนักงานอยู่

เลขที 178 อาคารธรรมนิติ ชนั 5 ซอยเพมิทรัพย์ (ประชาชืน 20) ถนนประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ 

กรุงเทพมหานคร 10800  เบอร์โทรศพัท์ 02 596 0500 ต่อ 520, 521 ใหท้ําหน้าทเีป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั 

โดยมผีูจ้ดัการฝ่ายกาํกบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเสยีงเป็นผูป้ระสานงานเพอืใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ

ทําหน้าทดีงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซงึรวมถงึการทาํหน้าทนํีาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ  

ทงันี หากผูต้รวจสอบภายในพบวา่มปีระเดน็ขอ้บกพร่องของระบบควบคมุภายในเกดิขนึ บรษิทัจะดาํเนินการ

แกไ้ขขอ้บกพร่องดงักลา่วตามคาํแนะนําของผูต้รวจสอบภายใน 
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12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์

กบัทรสัตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี

 

การทาํธรุกรรมของกองทรสัตก์บัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์  

 

12.1  การทาํธรุกรรมแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

นิติบคุคล / บริษทัทีอาจมคีวามขดัแย้ง 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

 

ความสมัพนัธ ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั จะไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

ทรสัตซีงึกระทําในนามของกองทรสัต์จะแต่งตงั บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ

จดัการจากกองทรสัต ์ทงัน ีการจา่ยคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซงึประกอบดว้ย 

1. คา่ธรรมเนียมพนืฐาน (Base Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน (Gross 

Asset Value, GAV) แต่จะไม่เกนิ 30 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลคา่เพมิ) สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

ครงัแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อยา่งไรกด็ ีในปีชว่ง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมพนืฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนครงัแรกแต่จะไม่เกนิ 21 

ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลคา่เพมิ) สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครงัแรก 

มูลคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สาํหรบัการคาํนวนคา่ธรรมเนียมพนืฐานหมายถงึ 

มูลคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามทเีปิดเผยหรอืสามารถอา้งองิไดจ้ากงบการเงิน

รวมของกองทรสัตท์ปีระเมนิโดยผูเ้ชยีวชาญอสิระ 

2. คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะ

ของกองทรสัต์ อย่างไรก็ด ีในปีช่วง 6 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่เรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) จากกองทรสัต ์สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรก 

3. ผู้จดัการกองทรสัต์ จะได้รบัค่าธรรมเนียมจากการดําเนินธุรกรรมทีเกยีวเนืองกบัการไดม้าและการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต์เป็นจาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัต ์และไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.50 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทจีาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ตามลาํดบั 
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ความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 

โครงสรา้งคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตน์นัเป็นไปตามปกตขิองทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในปัจจุบนั โดยมกีารกาํหนดคา่ธรรมเนียมพนืฐาน ค่าธรรมเนียมบรหิารพเิศษ และ

คา่ธรรมเนียมการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนอืงกบัการไดม้าและจาํหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

 

ความสมเหตสุมผล 

1. คา่ธรรมเนียมอตัราพนืฐาน (Base Fee)  

ค่าธรรมเนียมอตัราพนืฐาน นันเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีงได ้กบัค่าธรรมเนียมพนืฐานของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อนืทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ประเทศสงิคโปร ์แมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ภีาระหน้าทใีนการปฏบิตัหิน้าทมีากกว่าผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัยอ์นืทมีนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซงึตงัอยู ่เนืองจากกองทรสัต์ SHREIT มนีโยบายการลงทุน

ในทรพัยส์นิซงึตงัอยูใ่นหลายประเทศ ทําใหท้างผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งมคีณะทํางานทมีปีระสบการณ์และมคีณุภาพ 

รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอืสาร ซึงอาจทําให้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการ

กองทรสัต์ของผู้จดัการกองทรสัต์ สูงกว่าผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อนื ทมีี

นโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซงึตงัอยูใ่นประเทศไทย  

2. คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) 

คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ คดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัตซ์งึจะสะทอ้นกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของทรพัยส์นิจากผลการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึการกําหนดค่าธรรมเนียม

ดงักลา่วเป็นไปเพอืการสรา้งแรงจงูใจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตบ์รหิารจดัการกองทรสัต์อยา่งมปีระสทธภิาพ ทงันี การคดิ

คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษซงึคดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัต ์สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการคดิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษบนมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธโิดยกองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์นืซงึมี

มลูคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงนิทใีกลเ้คยีงกนั  

3. คา่ธรรมเนียมจากการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนืองกบัการไดม้าและการจาํหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต ์

คา่ธรรมเนียมการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์นนัเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีง

ไดก้บัค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์อนืในต่างประเทศทลีงทุนในทรพัย์สนิทไีม่เกยีวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

นอกจากนีการกําหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าว ยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัหาทรพัย์สนิ 

เพมิเตมิใหก้องทรสัตอ์กีดว้ย 

 

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์โดยการให้เช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์แก่ผู้เช่าหลกั ซึงเป็นบุคคลที

เกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์

 

นิติบคุคล / บริษทัทีอาจมคีวามขดัแย้ง 

1. บรษิทั PT Central Pesona Palace ในฐานะผูเ้ชา่หลกัของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

2. บรษิทั Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ซงึเป็นผู้เช่าหลกัของ โรงแรม Capri by 

Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

3. บรษิทั Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) ซงึเป็นผูถ้อืหุ้นในผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิ

โครงการฯ และมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุดของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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ความสมัพนัธ ์

บริษัท  Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate 

Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยบรษิทั Strategic Hospitality 

Services Pte Ltd (Singapore) จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทังหมดในบริษัท 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

ทําสญัญาเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าหลกัซงึเป็นบรษิทัยอ่ยของกองทรสัต์ สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ โดยผูเ้ช่าหลกั

คือ PT Central Pesona Palace และบริษัท Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) จะชําระค่าเช่า

ใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่หลกัซงึเป็นบรษิทัยอ่ยของกองทรสัตโ์ดยมกีารกาํหนดรายละเอยีดการจ่ายคา่เชา่ดงัน ี

 

1) ค่าเช่า จะประกอบด้วย ค่าเช่าคงที (Fixed Rental) และค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental)  

คา่เช่าคงทแีละคา่เชา่แปรผนั ไดม้กีารกาํหนดเป็นสตูรการคาํนวณ ดงันี 

- คา่เช่าคงทตี่อปี  = (คา่เช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอนต่อปี หรอืค่าเช่า

คงทตี่อปีในรอบปีการดาํเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดสูง

กวา่) + คา่เชา่พนืฐานสว่นเพมิต่อปี (หากม)ี 

- คา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิต่อปี  =  (รอ้ยละ 67.00 x NOI) – คา่เช่าพนืฐานทกีาํหนดไวเ้ป็นจํานวนที

แน่นอน หรอืค่าเช่าคงทตี่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า 

แลว้แต่จํานวนใดสงูกวา่ 

- คา่เช่าแปรผนั = NOI – คา่เชา่คงท ี- รายไดค้า่เชา่คา้งชาํระจากการเลอืนการชําระ

ออกไป เนอืงจากเหตุสดุวสิยั (หากม)ี  

โดย คา่เช่าพนืฐานทกีาํหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน จะมาจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละ

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร 

ทงัน ีในกรณีทกีารคาํนวณคา่เชา่พนืฐานส่วนเพมิต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้า่เชา่พนืฐาน

สว่นเพมิต่อปีมมีลูคา่น้อยกว่าศนูย ์ผูเ้ช่าจะไม่นําผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการคาํนวนคา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิในปีนนั  

นอกจากนี ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลียของค่าเช่าคงทีในช่วง

ระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

 

ความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าการนําทรพัย์สนิออกใหเ้ช่ากบับุคคลทเีกยีวโยงกนัเช่าต่อ มคีวามสมเหตุสมผล 

เนืองจากรายได้ค่าเช่าทีกองทรสัต์จะได้รบันันประกอบด้วยค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผนัแปร โดยค่าเช่าคงทีนัน

ประกอบดว้ยอตัราค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน ซงึกําหนดมาจากประมาณการงบกําไรขาดทุน

ตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรประกอบกบัพจิารณาจากผลประกอบการในอดตีของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ และคา่เชา่พนืฐานสว่นเพมิซงึจะทาํใหค้า่เชา่คงทสีงูขนึ ในกรณีทผีลการดาํเนนิงานของทรพัยส์นิ

สูงกว่าทีประมาณการไว้ เพอืใหส้ดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผันแปรเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมาย

หลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้งตลอดอายุสญัญาเชา่  
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นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรสัต ์ 

ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมประเภทอนืๆ (นอกเหนือจากทเีปิดเผยไวข้้างต้น) ระหว่างกองทรสัต์กบั

ผู้จ ัดการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะมีการดําเนินการตาม

กฎหมายหลกัทรพัยด์งันี 

1) บคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์

บุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ให้หมายความตามทกีําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

2) เงือนไขและข้อกําหนดทวัไปของกองทรสัต์ในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน 

ดงัต่อไปนี 

 ในการทาํธรุกรรมของกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุด

ของกองทรสัต ์

 ธุรกรรมทกีองทรสัต์ทาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตอ้งเป็น

ธุรกรรมทมีคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

 บุคคลทมีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษจากการทาํธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะต้องไม่มสีว่นรว่มในการ

ตดัสนิใจในการเขา้ทาํธุรกรรม 

 คา่ใชจ่้ายโดยตรงหรอืโดยอ้อมทเีกดิขนึจากธุรกรรมทกีองทรสัต์ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที

เกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

 ในการเข้าทําธุรกรรมโดยกองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรัสต์ทีเป็นไปตามเงอืนไขของสญัญาก่อตังทรสัต์ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้วนัน ผู้จัดการ

กองทรสัต์จะดําเนินการขอความเหน็ชอบจากทปีระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ก่อนเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว 

ตามหลกัเกณฑ ์ประกาศ หรอืกฎทเีกยีวขอ้งของสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืหน่วยงาน

อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

3) การอนุมติัการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์ต้องผ่านการดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวีา่เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รบัอนุม ัติจากคณะกรรมการของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์

 ในกรณทีเีป็นธุรกรรมทมีมีลูคา่ตงัแต ่20,000,000 บาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทรสัต ์แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

ทงันี ในกรณีทธุีรกรรมทกีองทรสัต์ทาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์

เป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ  การคาํนวณมูลค่าจะคํานวณตามมลูคา่การไดม้าหรอืจําหน่าย

ไปซงึสนิทรพัย์ทงัหมดของแต่ละทรพัยส์นิโครงการฯททีําใหโ้ครงการนันๆ พรอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึทรพัยส์นิที

เกยีวเนืองกบัโครงการนนัดว้ย 
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4) นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์

 การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเกยีวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะตอ้งกระทําภายใตเ้งอืนไขทเีป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงอืนไขและ

ขอ้กําหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย์ ทงันี ในกรณีทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรอื

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนดบุคคลทมีลีกัษณะเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนัเพมิเติมใน

อนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์และผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงอืนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย ์

 นอกจากนีกองทรสัตจ์ะดําเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมททีาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที

เกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิของกองทรสัต์ทไีดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละในรายงานประจําปีของกองทรสัต์

ดว้ย 

5) นโยบายเพิมเติมเกียวกบัการควบคมุผู้เช่าหลกั ในกรณีทีผู้เช่าหลกัเป็นบคุคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์

ในกรณีทีผู้เช่าหลักเป็นบุคคลทีเกียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัต์ และการเขา้ทําสญัญาเช่าหลกัระหว่าง

บริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สินกับผู้เช่าหลักแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้แน่ใจว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ควบคุมดแูลผูเ้ช่าหลกัเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต์ และการดาํเนินการต่างๆ เกยีวกบัการควบคมุผูเ้ช่าหลกั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการดงักล่าวโดยมมีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีพยีงพอและ

เหมาะสม และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีเพอืใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง รวมถงึสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทกีฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักล่าวกําหนด และเป็นไปตามคูม่อืระบบการ

ทํางานและระบบควบคมุภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนีในกรณทีกีองทรสัตจ์ะตอ้งเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆกบัผู้

เช่าหลกั ทีนอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีีสาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแลว้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าทภีายใตส้ญัญาก่อตงัทรสัต์ทรีะบุให้การเขา้ทาํนิตกิรรมดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องมี

สาระของรายการ ตามเงอืนไขและขอ้กาํหนดทวัไปของกองทรสัต์ในการเขา้ทาํธรุกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัตามที

กาํหนดในขอ้ 2) ขา้งตน้ 

นอกจากนี ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์จะเข้าทํารายการ หร ือนิติกรรมสําคญัทีอาจเกิดขึนระหว่าง

กองทรสัต์ และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัต์และกองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ และอาจสง่ผล

ใหส้าระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันมีกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 

 การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีาํขนึระหวา่งผูเ้ชา่หลกัและผูใ้หเ้ชา่หลกั 

 การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณเีกดิการผดิสญัญา และ/หรอืเกดิ

ขอ้พพิาท 

 การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเชา่หลกั 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งต้นนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ซงึเป็นนิตบิุคคลทไีด้รบัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหป้ฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าทีตาม

พระราชบญัญตัทิรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดาํเนินธุรกจิ 

โดยต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสตัย์สุจริต และต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ
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หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวข้อง รวมถึงสญัญาก่อตงัทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกียวขอ้ง นอกจากนี ผู้จดัการ

กองทรสัตย์งัมหีน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณทีี

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตีอ้งดาํเนินการใหม้นัใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิี

เป็นธรรมและเหมาะสม ซงึผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการใหม้นัใจวา่การดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการทีใชใ้น

การกํากบัดูแลผู้เช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กยีวกบัการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จ ัดการ

กองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการทกีรรมการทมีสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นรว่มใน

การออกเสยีงลงมตเิพอืตัดสนิใจดําเนินการเกยีวกบัการควบคุม และ/หรอื การมสี่วนไดส้่วนเสยีของผู้เช่าหลักที

สาํคญัดงักลา่ว 

นอกจากนี การดาํเนนิการดงักลา่วของผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะอยูภ่ายใต้การกาํกบัดูแลของทรสัต ีซงึเป็นนิติ

บุคคลทไีดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตีของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซงึทรสัตมีหีน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 

12.2 การทาํธรุกรรมของกองทรสัตก์บัทรสัตีของกองทรสัตห์รือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรสัตี 

           - ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

167 

 

ส่วนที 4 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 

รายงานทแีสดงดงัต่อไปนีเป็นรายงานเกยีวกบังบการเงนิทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 งบการเงนิประจาํปี 2561 ซงึตรวจสอบโดยวราพร ประภาศริกิุล ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต เลขทะเบยีน 4579 จากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นแีสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนัของทรสัตเ์พอืการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติแีละบรษิทัยอ่ย 

และเฉพาะของทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้ เพอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเชา่สตราทจีกิ 

ฮอสพทิอลลติ ีโดยถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงินรวม 

งบดลุของกองทรสัตแ์ละบริษทัย่อย 

 สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่ 

20 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตงักองทรสัต)์ 

ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 

รายการสินทรพัย ์ หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูคา่ยุตธิรรม (ราคาทุน: 4,242.9 ลา้นบาท  

      (31 ธนัวาคม 2560: 4,512.1 ลา้นบาท) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

ลูกหนี 

   จากการใหเ้ช่า 

   อนื 

ภาษมีลูค่าเพมิรอเรยีกคนื  

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช ี

เงนิฝากธนาคาร - เงนิประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรพัยส์นิ  

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

สนิทรพัย์อนื 

 

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 

หนีสิน 

เจา้หนแีละคา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 

เงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิ  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

หนสีนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

หนสีนิอนื 

 

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 

รวมหนีสิน 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 

   หน่วยทรสัต์ 352,836,700 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 9.8805 บาท 

  (31 ธนัวาคม 2560: 352,836,700 หน่วย มูลคา่หน่วยละ 10.00 บาท) 

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

กาํไร (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  

จาํนวนหน่วยทรสัตท์จีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี/งวด (หน่วย) 352,836,700  352,836,700  
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งบกาํไรขาดทุนของกองทรสัตแ์ละบริษทัย่อย 

 สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลา

ตงัแต ่

20 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตงักองทรสัต)์ 

ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 

รายได้จากเงินลงทนุ 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

รายไดด้อกเบยี 

รายไดอ้นื 

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 

 

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% 

รวมรายได้ 351,518,669 100.00 8,205,577 100.00 

ค่าใช้จ่าย 

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจําหน่าย 

คา่ใชจ่้ายอนื 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

 

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) จากการลงทนุสุทธิ 6,228,781  (9,532,255)  

รายการกาํไรสทุธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน 

   ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์

135,391,152  -  

การเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  141,619,933   (9,532,255)  
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สรปุงบกระแสเงินสดของกองทรสัตแ์ละบริษทัย่อย 

 สาํหรบัปีสนิสดุ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลา

ตงัแต ่

20 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตงักองทรสัต)์ 

ถงึ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย: บาท หน่วย: บาท 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึน (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  การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานทีผ่านมา 

เป็นการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

แบบต่ออายไุด้เพือธรุกิจ โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี (“กองทรสัต์”) สาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานในปี 2561 เรมิตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2561 สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 

ทงันเีนืองจากกองทรสัตไ์ดล้งทนุในสนิทรพัยค์รงัแรก เมอืวนัท ี20 ธนัวาคม 2560 ดงันนั ในปี 2560 จงึมผีล

การดาํเนินงานเพยีง 10 วนั สาํหรบังวดตงัแต่วนัท ี20 ธนัวาคม 2560 สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2560  จงึไม่สามารถ

นํามาเปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนินงานในปี 2561 ได ้

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญัและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสาํคญั 

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 

 

สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาตงัแต่ 

20 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตงั

กองทรสัต)์ 

ถงึวนัท ี 

31 ธนัวาคม 2560 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด (บาท)  

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่ง  

    งวด (รอ้ยละ) 

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของการซอืขายเงนิลงทนุระหวา่งงวด     

    ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (รอ้ยละ)  

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (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/ การซอืขายเงนิลงทุนไม่นับรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตวัสญัญาใชเ้งนิ และการซอืขายเงนิ

ลงทุน ตอ้งเป็นรายการซอืหรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแทจ้รงิ ซงึไม่รวมถงึการซอืโดยมสีญัญาขายคนื หรอืการขายโดยมี

สญัญาซอืคนื 
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ฐานะการเงินของกองทรสัต ์

 

สินทรพัย ์

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์มีลูคา่ทรพัยส์นิรวมเท่ากบั 4,946.63 ลา้นบาท ลดลงจากมลูคา่

ทรพัยส์นิรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 435.43 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.09 มสีาเหตุหลกัมาจาก การ

ลดลงของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร โดย  

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มมีูลคา่รวมเทา่กบั 4,377.80 ลา้นบาท ลดลงจาก 

4,512.06 ลา้นบาทในปี 2560 โดยลดลงเป็นจาํนวน 134.25 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 2.98 โดยมสีาเหตมุาจาก

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

เงนิสด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มมีลูคา่รวมเท่ากบั 12.51 ลา้นบาท โดยลดลงจาก 313.66 ลา้นบาทในปี 

2560 โดยลดลงเป็นจาํนวน 301.15 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 96.01  

 

หนีสิน 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต์มมีูลคา่หนีสนิรวมเทา่กบั 1,751.49 ลา้นบาท ลดลงจากมลูคา่หนสีนิ

รวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 114.46 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 6.13 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ

เจา้หนี และคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย และการเพมิขนึของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 เจา้หนี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มมีลูคา่รวมเท่ากบั 78.80 ลา้นบาท ลดลงจาก 275.68 ลา้นบาทในปี 

2560 โดยลดลงเป็นจาํนวน 196.88 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 71.42  

 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เพมิขนึจาก 1,506.43 ลา้นบาทในปี 2560

เป็น 1,626.74 ในปี 2561 เพมิขนึเป็นจํานวน 120.31 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 7.99 

 

สินทรพัยส์ทุธิ 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต ์มสีนิทรพัยส์ทุธกิ่อนองคป์ระกอบอนืของผูถ้อืหน่วยเท่ากบั 3,489.85 

ลา้นบาท ลดลงจาก 3,518.83 ในปี 2560 เป็นจาํนวน 28.99 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 โดยมสีาเหตุหลกัคอื 

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ลดลงจาก 3,528.37 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 3,489.85 ลา้นบาท ในปี 2561 หรอื

ลดลง 42.16 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 1.19 มสีาเหตุมาจากการลดทุนของกองทรสัตโ์ดยไม่มกีารเปลยีนแปลง

จาํนวนหน่วยจดทะเบยีนเพอืเป็นการลดสภาพคล่องสว่นเกนิซงึรวมทงักรณีทกีองทรสัตม์คีา่ใชจ่้ายทไีมใ่ชเ่งนิสด และ

มกีาํไรสะสมเพมิขนึเป็น 3.64 ลา้นบาท  
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ผลการดาํเนินงาน  

 

รายได้ 

ในปี  2561  กองทรสัตม์รีายไดร้วม 351.52  ลา้นบาท   ประกอบดว้ยคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ของโรงแรมทงั 

3 แหง่ จํานวน 261.84 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 74.49 ของรายไดร้วม) และรายไดอ้นืเป็นจํานวน 78.87 ลา้นบาท 

(คดิเป็นรอ้ยละ 22.44 ของรายไดร้วม) ทงันีรายไดอ้นื ไดแ้ก่ รายไดเ้งนิชดเชยจากจาํนวนกาํไรสทุธจิากการ

ดาํเนินงานของโรงแรมทไีดร้บัการสนบัสนุน และเงนิชดเชยตน้ทุนทเีกดิขนึทเีกยีวขอ้งกบัการเตรยีมการเขา้ซอื

ทรพัยส์นิของกลุม่กองทรสัต ์เป็นตน้ 

 

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561   คา่ใชจ้า่ยรวมมจีาํนวน 345.29 ลา้นบาท   ประกอบดว้ยตน้ทุนทางการเงนิ 143.11 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 41.45 ของคา่ใชจ้า่ยทงัหมด และ คา่ใชจ้า่ยอนื 90.91 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.33 ของคา่ใชจ้่าย

ทงัหมด ทงันีคา่ใชจ่้ายอนืสว่นใหญ่เกดิจาก คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัแผนการเพมิทุนเพอืซอืทรพัยส์นิเพมิเตมิ  

 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิและการเปลียนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  

กาํไรจากการลงทุนสทุธเิป็นจํานวนเงนิ 6.23 ลา้นบาท และกําไรสทุธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 135.39 ลา้นบาท เป็นผลใหส้นิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานเพมิขนึ 

141.62 ลา้นบาท 

 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดผลประกอบการสนิสดุวนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตแ์ละบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดสทุธิ

ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวนประมาณ 97.90 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน

ประมาณ 391.25 ลา้นบาท ซงึกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิประกอบดว้ยเงนิสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการออก

และเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละคา่ธรรมเนียมในการกูย้มืประมาณ 219.99 ลา้นบาท การจา่ยลดทุนและการแบ่งปัน

กาํไรใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตป์ระมาณ 170.61 ลา้นบาท  และ จ่ายดอกเบยีเงนิกูย้มืและจ่ายคา่ธรรมเนยีมการจา่ยคนื

เงนิกูย้มืก่อนกาํหนดประมาณ 83.70 ลา้นบาท นอกจากนี กองทรสัตไ์ดม้กีารชาํระคนืเงนิกูเ้ดมิ (Refinance) โดย

กองทรสัตม์กีารจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 1,521.17 ลา้นบาททงัจํานวน จากเงนิกูย้มืระยะยาวโดยบรษิทัย่อยของ

กองทรสัตป์ระมาณ ,604.23 ลา้นบาท ทาํให ้ ณ สนิงวด กองทรสัต์และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

ประมาณ 12.51 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 301.15 ลา้นบาท จากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวดประมาณ 313.66 

ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 

 อตัราสว่นทางการเงนิทสีาํคญัตามขอ้กาํหนดของสญัญากูย้มืกบัสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ดงันี 

อตัราส่วน ข้อจาํกดั หมายเหต ุ

GEARING  ไม่เกนิ 45% ดาํรงอตัราสว่นไดต้ามขอ้กาํหนด 

INTEREST COVER ไม่น้อยกว่า 2.5 ดาํรงอตัราสว่นไดต้ามขอ้กาํหนด 

LTV* ไม่เกนิ 45% ดาํรงอตัราสว่นไดต้ามขอ้กาํหนด 

*LTV เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาเงนิกูย้มืซงึคาํนวณจากเงนิกูย้มืทมีภีาระดอกเบยีต่อมลูคา่สนิทรพัยท์ี

เขา้เป็นหลกัประกนั 

 

14.2  ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืการดาํเนินงานในอนาคต  

         (Forward Looking) อย่างมีนัยสาํคญั 

 

 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตลอดจนสถานการณ์การท่องเทยีว ในประเทศซงึทรพัยส์นิของกองทรสัต์

ตงัอยู ่มผีลต่อผลการดาํเนนิงานของทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศในภมูภิาคอาเซยีน เมอืเทยีบกบัเงนิสกุลเงนิ USD 

และ/หรอื เมอืเทยีบกบัสกุลเงนิในภูมภิาค เนอืงจากรายรบัหลกัมาจากสกุลเงนิทอ้งถนิในแต่ละประเทศ 

ขณะทสีกุลเงนิหลกัทใีชใ้นการประกอบธรุกจิคอื USD และระดมทุนเป็นเงนิบาท นําเสนองบเป็นเงนิบาท 

 การลงทนุในทรพัยส์นิเพมิเตมิของกองทรสัต ์ ซงึจะเพมิสดัสว่นรายได ้ และลดสดัส่วนรายจ่ายต่อจาํนวน

สนิทรพัยร์วม 

 การเปลยีนแปลงสดัสว่นหนสีนิต่อทุน ตลอดจนการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยีเงนิกู ้ เชน่ จากการเพมิ

ทุน การชาํระหนื หรอืจากการ refinance เพอืใหส้อดคลอ้งต่อแผนการดาํเนินงานของกองทรสัต์ อาจสง่ผล

ใหม้กีารเพมิขนึ/ลดลง ของดอกเบยีจ่าย หรอือตัราผลตอบแทน สาํหรบัการเนินงานในอนาคต 

 


