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ส่วนที 1 

การดาํเนินกิจการของกองทรสัต์ 
 

1. ข้อมลูของกองทรสัต ์
 

ชือกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิาร

เช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

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

Investment Trust 

ชือย่อ SHREIT 

ผู้จดัการกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

อายขุองกองทรสัต ์ ไม่กาํหนดอายุกองทรสัต ์

ประเภทกองทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถถ่อนหน่วยทรสัต ์

ทุนทีชาํระแล้ว 3,528,367,000  บาท 
จาํนวนหน่วย 352,836,700  หน่วย   

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

 

2.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย 
 ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทร ัพย์แบบต่ออายุได้เพอืธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก

ฮอสพทิอลลติ ี(“กองทรสัต”์) ไดจ้ดัตงัขนึตามพระราชบญัญตั ิทรสัต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550เมอืวนัท ี“ 

20 ธนัวาคม 2560 ” โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั เป็นทรสัตขีองทรสัต์ และบรษิทั สตราที

จกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จํากดั (“บรษิทัฯ”) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมอืวนัท ี  ธนัวาคม  

 กองทรสัต์จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัตแ์ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคใ์น

การ ออกหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) เพอืเสนอขายต่อ

ประชาชนและ มวีตัถุประสงคใ์นการนําหน่วยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 
 เมอืกองทรสัต์นําเงนิทไีดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ กองทรสัต ์

โดย บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดนํ้าทรพัยส์นิหลกัดงักลา่วไปจดัหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าซงึจะไดร้บั

ค่าเช่าตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีมีอํานาจหน้าทีประกาศกําหนด ในการจดัหาผลประโยชน์

ดงักลา่ว  
 รายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บัจากการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ ไดแ้ก่ ค่าเช่า การ

ดาํเนินงาน ทเีกยีวเนืองกบัการลงทุนของกองทรสัต์ ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและ

กํากบัดแูลโดยทรสัตี เพอืใหก้ารดาํเนินงานของ บรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เงือนไขแห่งสญัญาก่อตงัทรสัต์และหลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติทรสัต์ รวมทงัประกาศอนื ๆ ทีเกียวข้องของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์กาํหนด ทงัน ีกองทรสัตจ์ะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใด

ทีเป็นการใช้กองทรสัต์เข้าดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง อกีทัง กองทรสัต์จะไม่นําอสงัหาริมทรพัย์ของ

กองทรสัต์ออกใหเ้ชา่แก่บุคคลทมีเีหตุอนัควรสงสยัว่า จะนําอสงัหารมิทรพัยน์ันไปใช ้ประกอบธุรกจิทขีดัต่อศลีธรรม

หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
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2.3 ข้อมูลทวัไปเกียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 

การลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ในทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นการลงทุนเพอืสร้างผลตอบแทนทมีนัคง

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์และเพอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรสัตแ์ละมมีลูคา่ทรพัยส์นิ

สทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์ทเีตบิโตอยา่งยงัยนื ในขณะเดยีวกนักองทรสัต์จะทาํการรกัษาโครงสรา้งทนุทเีหมาะสม

ไว ้โดยกองทรสัต์มนีโยบายทจีะลงทุนแบบกระจายความเสยีงในอสงัหารมิทรพัย์ทกี่อใหเ้กดิรายไดซ้งึตงัอยู่ใน

ภมูภิาคอาเซยีน โดยประเทศทจีะใหค้วามสาํคญัในการลงทุนครงัแรกจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นําโขงและประเทศ

อนิโดนีเซยี ในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรม และ/หรอืเกยีวขอ้งกบัธุรกจิประเภทโรงแรม ไม่ว่าทงัหมดหรอื

บางส่วน รวมถงึทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยต์ามทกีล่าวขา้งต้น ทงันี การลงทุนผ่านบรษิทัผูใ้หเ้ช่า

ทรพัยส์นิจะเป็นการซอื เช่า เช่าช่วง และ/หรอืการรบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงในทรพัยส์นิโครงการฯ 

รวมถงึการแกไ้ขปรบัปรุง การพฒันา และการโอนทรพัย์สนิอนื ภายหลงัการลงทุนของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะ

จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิด้วยการใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯแก่ผูเ้ช่าหลกั และดาํเนินการอนืๆ ทจีาํเป็นเพอื

ประโยชน์ของกองทรสัต ์เพอืวตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

2.3.1 กลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ  

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์ดงัน ี

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีนโยบายทจีะแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในแต่ละบรษิทัลงทุนแต่ละ

บริษัท ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดย

เปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจาํปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผล

ประกอบการของบรษิทัลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะวเิคราะหเ์พอื

หาสาเหตุรวมถงึปรบัปรงุและพฒันาแผนการดาํเนินงานเพอืใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทคีาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแล้ว กองทรสัต์จะปล่อยเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ

ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกีําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ  ปี กองทรสัต์จะไดร้บัคา่เช่าคงทแีละค่าเช่า

แปรผนั จากผูเ้ชา่หลกั ซงึทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็วา่เป็นอตัราคา่เช่าทเีหมาะสมแลว้ 

 สําหร ับทรัพย์สินในการลงทุนครังแรก ผู้เ ช่าหลัก (ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate 

Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผู้จัดการ

กองทรสัต์) จะเป็นบรษิทัทีเกยีวขอ้งกบัผู้จดัการกองทรสัต์ ดงันัน ผู้จดัการกองทรสัต์จงึมีอํานาจ

ควบคุมผูเ้ช่าหลกัและสามารถดาํเนินการใหผู้เ้ช่าหลกัปฏิบตัติามขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญา

เช่าได ้โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถควบคมุผูเ้ชา่หลกัไดผ้่านการเขา้ทาํสญัญาเช่าหลกั 

 ในกรณีทมีกีารเปลยีนผูเ้ช่าหลกัของทรพัย์สนิโครงการฯ อาจสง่ผลใหม้กีารเปลยีนแปลงขอ้กําหนด

และเงอืนไขของสญัญาเช่า รวมถงึคา่เชา่คงทแีละคา่เชา่แปรผนั 

 กองทรสัตส์งวนสทิธใินการปรบัปรงุและดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯเพอืใหท้รพัยส์นิโครงการฯดใูหม่ 

ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ เพอืดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่าง

ต่อเนือง 

 ในกรณทีผีูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัต์จะดาํเนินการสรร

หาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัเิบอืงต้นซงึพจิารณาจากประสบการณ์การทําธุรกิจ

โรงแรม ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชอืถอื และประวตัทิางธุรกจิ เพอืเขา้เจรจาและเสนอ

เงอืนไขและรายละเอยีดในการเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ชา่หลกัรายเดมิ  
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2.4 เหตกุารณ์ทีสาํคญัในปี 2560 

กองทรสัต์มีวตัถุประสงค์เพอืระดมทุนจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลตลอดจนนัก

ลงทุนสถาบนั โดยกองทรสัต์จะนําเงนิทีได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิจากการกู้ยมืเงนิไปลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกั โดย ในการลงทุนครงัแรกนีกองทรสัตไ์ดนํ้าเงนิทไีดจ้ากการระดมทุนจาํนวน 3,528.367 ลา้นบาท 

และจากการกูย้มืเงนิจํานวน 47.50 ลา้นดอลลาร์สหรฐั เพอืนําไปใช้ในการลงทุนในหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 ของ

บรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) โดยสดัส่วนหนีสนิต่อทรพัยส์นิรวมภายหลงัจากการลงทุน

ครงัแรกคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 31 ซงึสดัส่วนดงักล่าวเป็นไปตามกฏหมายและกฏเกณฑท์เีกยีวขอ้ง โดยบรษิทั 

Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) ไดท้ําการลงทุนทางออ้มผา่นทางบรษิทัโฮลดงิต่างประเทศโดยการ

ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ในบริษัททีเป็นผู้ให้เช่าหลกัซึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเช่าของ

ทรพัย์สนิโครงการฯรวมทงัหมด 3 แห่ง ซึงเป็นทรพัย์สนิประเภทโรงแรมทตีงัอยู่ท ีประเทศอนิโดนีเซีย และ

ประเทศเวยีดนาม โดยทรพัยส์นิโครงการฯ ดงักล่าวมหีอ้งพกัทเีปิดใหบ้รกิารแลว้จํานวนทงัสนิ 632 หอ้ง โดยการ

ลงทุนดงักลา่วไดแ้ลว้เสรจ็ในวนัท ี  ธนัวาคม  

 

2.5 รายละเอียดการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์น 

 

ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย :  โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

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

Indonesia Pte. Ltd (BVI) โดยบรษิทั SHR Indonesia Pte. Ltd (BVI) ดงักล่าวเขา้ลงทุนโดยการถอืหุน้สัดส่วน

ร้อยละ 100 ในบริษัท PT SHR Pullman Indonesia ซึงได้จดทะเบียนจัดตังขนึเพอืเข้าซือกรรมสทิธิประเภท 

Strata Title ซงึเป็นกรรมสทิธทิมีกีําหนดอายุ โดยกรรมสทิธดิงักล่าวจะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัท ี17 มนีาคม 

พ.ศ. 2569 (อกีประมาณ 9 ปี) โดยสามารถขยายระยะเวลาไดอ้กี 20 ปี และผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่าจะสามารถ

ขอต่ออายุกรรมสทิธใินรอบถดัไปได้อกี 30 ปี และขยายระยะเวลาในรอบถดัไปไดอ้กี 20 ปี ในทดีนิ อาคาร และ

สงัหารมิทรพัย์ทีเกยีวข้องกบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จากบรษิัท PT Agung Podomoro Land 

Tbk ในมูลค่ารวม 94.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษัท PT SHR Pullman 

Indonesia และการใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แกบ่รษิทั PT SHR Pullman Indonesia 

ตามทีบริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึงเป็นผู้ขายทรัพย์สิน โรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park ใหแ้ก่กองทรสัต์ ตกลงใหก้ารสนับสนุนรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธแิก่กองทรสัต ์ในกรณีทรีายได้

จากการดาํเนินงานสทุธติามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาซอืขายทรพัยส์นิรวมระยะเวลา  เดอืนมจํีานวนน้อยกว่า .  

ลา้นดอลลารส์หรฐั เป็นระยะเวลา  ปี เรมิตงัแต่วนัท ี  มกราคม  โดยบรษิทั PT Agung Podomoro Land 

Tbk. ตกลงชาํระสว่นขาดในแต่ละปีไม่เกนิ .  ลา้นดอลลารส์หรฐั ในช่วงระยะเวลา  ปีดงักล่าว 

 

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 ซงึเป็นผูม้สีทิธกิารเชา่ช่วงทดีนิ (ซงึ

มรีะยะเวลาสทิธกิารเช่าช่วงคงเหลอือกีประมาณ 26 ปี) และมกีรรมสทิธใินอาคารและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้งกบั

โรงแรม Capri by Fraser ในมูลคา่รวม 21 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั BBDM Singapore Pte 

Ltd. และบรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) ไดด้าํเนินการจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั SHR Finco 
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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 ดังกล่าวจะถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของบริษัท Viethan Hotel 

Corporation (โดยหุน้ทเีหลอือกีรอ้ยละ 0.02 ถอืโดยบุคคลธรรมดาจะมกีารโอนใหแ้ก่บุคคลททีรสัตกีาํหนดต่อไป 

โดยจะดาํเนินการโดยเรว็ทสีดุและจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 2 ปี) ซงึเป็นผูม้สีทิธกิารเชา่ช่วงทดีนิ 

(ซงึมรีะยะเวลาสทิธกิารเชา่ช่วงคงเหลอือกีประมาณ 26 ปี) และมกีรรมสทิธใินอาคารและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้ง

กบัโรงแรม IBIS Saigon South ในมูลคา่รวม 15 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยการเขา้ถอืในบรษิทั BBVN Pte Ltd และ

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

(BVI) เพอืใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั Viethan Hotel Corporation  
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2.5.1 รายละเอียดทีสาํคญัเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯทีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนครงัแรก ในเดือน ธนัวาคม  

 

สรปุรายละเอียดของทรพัยสิ์นทรพัยสิ์นโครงการฯ 

โรงแรม ประเทศ ทีตงั แบรนด ์ ผูบ้ริหารโรงแรม 
ระดบั 

(ดาว) 

จาํนวน

ห้องพกั 

ปีทีเริม

ดาํเนินกา

ร 

กรรมสิทธิ/ 

สิทธิการเช่า 

ระยะเวลาสิทธิ

การเช่า

คงเหลือ 

มลูค่าการลงทนุ 

Pullman Jakarta Central Park อนิโดนเีซยี Jakarta Pullman Accor 5 317 2555 กรรมสทิธ ิ NA  94.73 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

Capri by Fraser เวยีดนาม HCMC Capri Frasers Hospitality 4 175 2556 สทิธกิารเช่า ประมาณ 6 ปี 21.00 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

IBIS Saigon South เวยีดนาม HCMC IBIS Accor 3 140(1) 2555 สทิธกิารเช่า ประมาณ 6 ปี 15.00 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

         รวม 130.73 ล้านดอลลารส์หรฐั 

หมายเหต:ุ (1) ปัจจบุนัเปิดใหบ้รกิารจํานวน 140 หอ้ง และในอนาคตมแีผนจะทําการปรบัปรุงเพมิเตมิในอนาคตอกี 20 หอ้งเวยีดนาม  
 

 

6 
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2.5.2 รายละเอียดการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

 Pullman Jakarta Central Park Capri By Fraser IBIS Saigon South 

วธิีการประเมนิมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) 

ประเภท กรรมสทิธ ิ สทิธกิารเช่าประมาณ 25 ปี สทิธกิารเช่าประมาณ 25 ปี  

วนัทปีระเมนิมูลคา่ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560 

มลูค่าทรพัยส์นิทปีระเมนิ 1,354,800,000,000 รเูปีย 23,100,000 ดอลลารส์หรฐั 15,200,000 ดอลลารส์หรฐั 

สมมติฐาน    

รายไดห้อ้งพกั ประมาณร้อยละ 58.0 ของรายได้รวม ประมาณร้อยละ 96.0 ของรายได้

รวม 

ประมาณร้อยละ 83.0 ของรายได้

รวม 

อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี 1,400,610 รูเปีย ในปี 2561 63 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2561 46 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2561 

อตัราการเขา้พกัเฉลยี ประมาณร้อยละ 80.1 ในปี 2561 ใน

ปีแรก  

ประมาณร้อยละ 75.0 ในปี 2561 

ในปีแรก 

ประมาณร้อยละ 66.0 ในปี 2561 

ในปีแรก 

รายไดค้่าอาหารและ

เครอืงดมื 

ประมาณร้อยละ 70.0 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณร้อยละ 16.0 ของรายได้

หอ้งพกั  

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน

โดยตรงอนืๆ 

ประมาณร้อยละ 3.0 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้

หอ้งพกั 

ประมาณร้อยละ 1.0 ของรายได้

หอ้งพกั 

ค่าใชจ้่ายค่าหอ้งพกั ประมาณร้อยละ 16.1 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณร้อยละ 15.0 ของรายได้

หอ้งพกั 

ประมาณร้อยละ 15.0 ของรายได้

หอ้งพกั 

ค่าใชจ้่ายค่าอาหารและ

เครอืงดมื 

ประมาณร้อยละ 51.1 ของรายได้จาก

อาหารและเครอืงดมื  

ประมาณร้อยละ 85.0 ของรายได้

จากอาหารและเครอืงดมื  

ประมาณร้อยละ 65.0 ของรายได้

จากอาหารและเครอืงดมื  

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน

โดยตรงอนืๆ 

ประมาณร้อยละ 56.7 ของรายได้จาก

การดําเนินงานอนืๆ   

ประมาณร้อยละ 30.0 ของรายได้

จากการดําเนินงานอนืๆ  

ประมาณร้อยละ 33.0 ของรายได้

จากการดําเนินงานอนืๆ  

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน

ทไีม่ไดถู้กจดัสรร(1) 

ประมาณร้อยละ 35.0 ของรายได้รวม  ประมาณร้อยละ 18.5 ของรายได้

รวม  

ประมาณร้อยละ 24 ของรายได้รวม 

ค่าธรรมเนียมพนืฐาน 

 

รอ้ยละ 2.0 ของรายได้รวม  

 

รอ้ยละ .  ของรายได้รวม รอ้ยละ .  ของรายได้รวม 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 

(Incentive Fee) 

รอ้ยละ 7.0 ของกําไรจากการ

ดําเนินงานรวม  

รอ้ยละ .  ของกาํไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

รอ้ยละ .  ของกาํไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

อตัราคดิลด 11% 10% 10% 

 

2.6 รายละเอียดของผู้เช่าหลกั 

ผู้เ ช่าหลักคือPT Central Persona Palace ซึงเป็นผู้เ ช่าหลักของประเทศอินโดนีเซีย และ Strategic 

Hospitality Services Co.,Ltd ซงึเป็นผูเ้ช่าหลกัของประเทศเวยีดนาม และทงั  บรษิทัเป็นบรษิทัย่อยของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์  

 คณุสมบติัและประสบการณ์ของผู้เช่าหลกั 

ผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบรษิทัลกูของผูถ้อืหุน้ใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึมบีุคลากรแยกต่างหากจากบุคลากร
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ของผู้จดัการกองทรสัต์ นอกจากนัน บุคลากรของผูเ้ช่าหลกัมคีวามเชยีวชาญในธุรกจิโรงแรม และมนีโยบายในการ

จดัหารายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรมและ Hospitality โดยการวา่จา้งผูบ้รหิารโรงแรม (Hotel Operator) 

ทีมีชือเสยีงและมาตรฐานในระดบัสากล และเป็นทียอมรับในธุรกิจโรงแรมเพอืมาดําเนินการบริหารทรพัย์สิน

โครงการฯ ต่อไป 

 ความสมัพนัธใ์นเชิงการถอืหุ้นและความสมัพนัธ์ในทางธรุกิจกบัผู้จดัการกองทรสัต ์

ผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบรษิัทลูกของบริษัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) โดย บรษิัท 

Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) และผู้จดัการกองทรสัต์ มีผู้ถอืหุ้นในระดบับนสุด (Ultimate 

Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนั โดยบรษิทั Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) จะเป็นผูถ้อืหุน้

ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ทงัหมดในบรษิทั PT Central Pesona Palace และบรษิทั Strategic Hospitality 

Services Co. Ltd. (Vietnam) ซงึเป็นผูเ้ช่าหลกัในประเทศอนิโดนีเซยี และเวยีดนามตามลาํดบั 

 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ผูเ้ช่าหลกัจะดําเนินการว่าจ้างผูบ้รหิารโรงแรม เพอืดาํเนินกจิการตามระยะเวลาทมีีการกําหนดในสญัญา

เช่าซงึมรีะยะเวลา  ปีและสามารถต่อสญัญาไดต้ามเงอืนไขทกีาํหนด 

 ความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ต่อความสามารถของผู้เช่าหลกัในการดาํเนินการตามทีระบุ

ในสญัญาเช่า 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะทําหน้าทผี่านผู้ให้เช่าหลกัซงึเป็นคู่สัญญากบัผู้เช่าหลกั  โดยสามารถใช้สทิธติาม

สญัญาเช่าในการกํากบัดูแลและติดตามใหผู้เ้ช่าหลกัปฏิบตัติามขอ้กําหนดและเงอืนไขในสญัญาเช่า เมอืผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทใีนการบงัคบัใหผู้เ้ช่าหลกั จงึสามารถเชอืวา่ผูใ้หเ้ช่าหลกัจะสามารถควบคมุ

ใหผู้เ้ช่าหลกัจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์กีําหนดไวใ้นสญัญาเชา่ได ้ 

การทผีูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละหน้าททีกีาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าอาจเป็นเหตุให้สญัญาเช่าสนิสุด

ลง และเป็นเหตุใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิมสีทิธบิอกเลกิสญัญา และเรยีกรอ้งค่าเสยีหายซงึเกดิจากการผดิสญัญา

ของผูเ้ชา่หลกั บรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิมสีทิธทิจีะหาผูเ้ชา่รายอนืมาสวมสทิธกิารเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ แทนทผีูเ้ช่า

หลกั และสามารถตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ภายใตส้ญัญาเช่าใหม่ทมีขีอ้กาํหนดและเงอืนไขทเีป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ 

 กลไกหรือมาตรการทีใช้ในการกาํกบัดูแลผู้เช่าหลกัเพือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างผู้เช่าหลกัและกองทรสัต ์

ถงึแมว้า่ผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยตรง เนอืงจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ในระดบั

บนสุด (Ultimate shareholder) ของผู้จัดการกองทรสัต์ และผู้ถอืหุ้นใหญ่ในระดบับนสุดของผู้เช่าหลกัเป็นบุคคล

เดยีวกนั อยา่งไรกด็ ีในการจดัทําสญัญาเช่าหลกัสาํหรบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์นัน 

ผู้จดัการกองทรสัต์ไดใ้ช้ความพยายามอย่างดทีสีุดในการเจรจาเข้าทําสญัญาเช่าและจํานวนของค่าเช่า รวมถงึ

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ ในสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัเพอืผลประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

โดยอยู่บนหลกัการทผีูเ้ช่าหลกัและผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นนิตบุิคคลแยกออกต่างหากจากกนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

เหน็ว่าเงอืนไข และขอ้กาํหนดในสญัญาเช่าทบีรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิเขา้ทาํกบัผูเ้ช่าหลกัสาํหรบัการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ

หลกัทลีงทุนครงัแรกของกองทรสัตน์ัน เป็นเงอืนไข และขอ้กําหนดทสีมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบัเงอืนไขทางการ

คา้โดยทวัไปเมอืเทยีบกบัการประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั ซงึสญัญาเช่าดงักล่าวไดร้บัการสอบทานโดยทรสัต ี

เพอืเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่าหลกัและกองทรสัต์ ในกรณีทจีะมกีารทําธุรกรรม

ระหวา่งกองทรสัต์กบัผูเ้ช่าหลกั กองทรสัต์จะมกีารดาํเนนิการดาํเนินการ เรอืงรายการระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการ
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กองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัต์กบัทรสัตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี

ทงันี ในกรณีทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงั 

ทรสัต์ และการเข้าทําสญัญาเช่าหลักระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สินกบัผู้เช่าหลักนัน ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

ดําเนินการให้แน่ใจว่าผู้จดัการกองทรสัต์จะควบคุมดูแลผู้เช่าหลกัเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต์ และการ

ดาํเนินการต่างๆ เกยีวกบัการควบคมุผูเ้ช่าหลกั โดยในกรณีทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรสัต์

และผูเ้ช่าหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้มีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเพยีงพอและ

เหมาะสม และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีเพอืใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง รวมถงึสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทกีฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักลา่วกาํหนด และเป็นไปตามคูม่อืระบบการ

ทํางานและระบบควบคมุภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต์ นอกจากนีในกรณทีกีองทรสัตจ์ะตอ้งเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆกบัผู้

เช่าหลกั ทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีีสาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแลว้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าทภีายใตส้ญัญาก่อตงัทรสัต์ทรีะบุใหก้ารเขา้ทาํนิตกิรรมดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องมี

สาระของรายการตามทกีาํหนด กลา่วคอื 

- เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

- เป็นไปเพอืประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต ์

- สมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

- คา่ใชจ้่ายในการเขา้ทาํธรุกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์อยูใ่นอตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม และ 

- ผู้มีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษจากการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในการเข้าทํา

ธุรกรรม 

 

นอกจากนีในกรณีทีกองทรสัต์จะต้องเข้าทํารายการหรอืนิติกรรมใดๆกบัผู้เช่าหลกั ทีนอกเหนือไปจาก

สญัญาเช่าหลกัทมีสีาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี ซงึอาจส่งผลใหส้าระสาํคญัของ

สญัญาเชา่หลกัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีมกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 

(ก) การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีาํขนึระหวา่งผูเ้ช่าหลกัและผูใ้หเ้ชา่หลกั 

(ข) การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา และ/

หรอืเกดิขอ้พพิาท 

(ค) การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งต้นนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ซงึเป็นนิตบิุคคลทไีดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหป้ฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดําเนิน

ธุรกจิ โดยต้องปฏิบตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซอืสตัย์สุจรติ และต้องปฏบิตัิต่อผู้ถอื

หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้ง กบัการทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลทเีกยีว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมถงึสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัมี

หน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณทีมีคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตี้องดําเนินการใหม้นัใจไดว่้า ผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและ

เหมาะสม ซงึผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหม้นัใจว่า การดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการทใีชใ้นการกํากบั

ดแูลผูเ้ช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปเพอืการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต์ และ
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เพอืผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต ์

นอกจากนี การดาํเนนิการดงักลา่วของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีซงึเป็นนิติ

บุคคลทไีดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซงึทรสัตมีหีน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ และกฎหมายทีเกียวข้องกบัการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

2.7 รายละเอียดทรพัยสิ์นทีกองทรสัต์ลงทุน 

 

2.7.1 รายละเอียดทรพัยสิ์น 

 

1) ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย: โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

 

รายละเอียด โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

ประเภทการลงทนุในทีดิน 

กรรมสิทธิ (ประเภท HGB Title ซึงสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนันมีกําหนด

ระยะเวลา กล่าวคอื จะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัท ี17 มนีาคม พ.ศ. 2569 ทงัน ีจะต้องมี

การดําเนินการขอขยายระยะเวลาการให้สิทธิซึงสามารถขยายได้อีกไม่เกิน 20 ปีและ

ภายหลงัจากครบกําหนดระยะเวลาทขียายออกไปแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจะสามารถ

ขอต่ออายุกรรมสทิธใินรอบถดัไปได้อกี  ปี และขยายระยะเวลาในรอบถดัไปไดอ้กี  ปี  

ประเภทการลงทนุในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

- กรรมสทิธิในอาคารประเภท Strata Title Certificate หรือเรียกว่า HMSRS ซงึสทิธิของ 

HMSRS ของทรัพย์สินนีจะต้องอยู่บนทดีินทมีี HGB Title (ซึงสิทธิ HGB ตามกฎหมาย

อินโดนีเซียนันมีกําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสําหรับ HMSRS จะสอดคล้องกับ

ระยะเวลาของ HGB Title 

- กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัย ์

เจา้ของทีดิน (หลงัจากกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุในทรพัยสิ์นโครงการฯ) 

PT SHR Pullman Indonesia (INDONESIA)  

เจา้ของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์

(หลงัจากกองทรสัตเ์ข้าลงทนุใน

ทรพัยสิ์นโครงการฯ)  

PT SHR Pullman Indonesia (INDONESIA)  

ผูบ้ริหารโรงแรม Accor 

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

อนิโดนเีซยี 

การเข้าออกทรพัยสิ์นโครงการฯ 

ถนนด้านหน้าโรงแรมเป็นถนนภายในโครงการ Podomoro City ซงึถือครองโดยบริษัทใน

เครือของ PT Agung Podomoro Land TBK และมีการใช้ร่วมกนัระหว่างทรพัย์สินอืนซึง

ตงัอยู่ในโครงการเดยีวกนักบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park อย่างไรกต็าม บรษิทั

ผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิเขา้ทําสญัญากบัเจ้าของทดีนิทใีชเ้ป็นทางเขา้นนัเพอืใหแ้น่ใจว่าจะสามารถ

ใชท้ดีนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ของโรงแรมนนัได ้

โดยถนนสายหลกัทเีชอืมกบัทางเขา้ออกของโครงการ Podomoro City คอื Jalan Let. Jend. 

S. Parman  

รายละเอียดของทีดิน 
HMSRS หรอื หนงัสอืแสดงกรรมสทิธ ิ(Strata title certificates) จํานวน 25 ฉบบั ลงทะเบยีน

ในนามของ PT Agung Podomoro Land TBK ตงัอยูใ่นกรุงจาการต์าตะวนัตก  

พืนทีดิน 25,144.26 ตารางเมตร 
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รายละเอียด โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

ลกัษณะอาคาร ประกอบไปดว้ยอาคารสูง 102.8 เมตร ม ี12 ชนั ชนัใตด้นิ 2 ชนั และดาดฟ้า  

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

รายละเอียดทวัไปของโครงการ 
โรงแรมห้าดาวระดบัสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในกรุงจาการ์ตาตะวนัตก ด้วยจํานวน

หอ้งพกัรวม 317 หอ้ง  

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั 
Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศิลปะแบบคอนเทมโพรารี ระบบเชือมต่อไอพอด 

เฟอรนิ์เจอรท์สีวยงาม เครอืงชงกาแฟเอสเปรสโซ่ โทรทศัน์จอแอลซดี ีและตูน้ิรภยัในหอ้ง 

บริการและสิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ 
Executive lounge, Business center, Connectivity lounge สระว่ายนํา สวนในสไตล์เซน 

ฟิตเนสแอนด์สปา เลานจ์ ร้านอาหารและบาร์ 2 ร้าน ได้แก่ Collage All Day Dining และ 

Bunk Lobby Lounge และหอ้งจดัเลยีงประชุมสมัมนา  

ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานสํารอง ระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ระบบสปรงิเกอร์อตัโนมตัิ ระบบ

ตรวจจบัและสญัญาณเพลงิไหม้ ลฟิท ์

มลูค่าทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 94.73 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 

แผนทีทีตงัโครงการ 

 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

   

แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานทีสาํคญัโดยรอบ 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

12 

รายละเอียดของห้องพกั 

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

มจีาํนวนหอ้งพกัทงัสนิ 317 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน ี
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 

 

1.1) สญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั 
 

ผูใ้ห้เช่า PT SHR Pullman Indonesia (INDONESIA) ซงึเป็นบรษิทัทกีองทรสัตล์งทนุโดยการถอืหุน้

ทงัหมด 

ผูเ้ช่า PT Central Persona Palace ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยูใ่นโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

("อาคารโรงแรม") และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิ

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนืองกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิดๆ ทเีกยีวกบัหรอื

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิดงักลา่ว 

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

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา  ปี นบัจากวนัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี(“วนัทีสญัญาฉบบันีมีผลใช้บงัคบั”) 

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมอืสญัญาเช่า

ครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คูส่ญัญาตกลงว่าผูเ้ช่าจะเช่าทรพัย์สนิทเีชา่จากผูใ้หเ้ชา่ต่อไปอกีคราวละ 

 ปี โดยอตัโนมตั ิ (automatic renewal) และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่า

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทเีช่า ทงันี วธิกีารคาํนวณค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั

จะเป็นไปตามวธิทีกีาํหนดไวใ้นสญัญา 

วิธีการต่ออายสุญัญาเช่า

เมอืสญัญาเช่าครบกาํหนด 

เมอืมกีารต่ออายสุญัญาเช่าออกไป 

1. คู่สญัญาตกลงใหเ้งอืนไขเกยีวกบัการเช่า รวมทงัเงอืนไขในการต่ออายุสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุ

เหมอืนกนักบัทกีําหนดไวใ้นสญัญาเชา่ฉบบัแรก  

2. ในกรณีททีรพัย์สินทเีช่าตงัอยู่บนทีดินอันมีสิทธิการเช่า คู่สญัญาตกลงว่าข้อตกลงในการต่อ

สญัญาเชา่จะมผีลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลาทสีญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู ่

3. นอกจากกรณีทรีะบุไวใ้นขอ้ . และ ขอ้ . ขา้งต้น หากผูใ้หเ้ชา่ไม่ประสงคท์จีะใหก้ารเช่าดําเนิน

ต่อไป ใหผู้ใ้หเ้ช่าแจ้งให้ผูเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  

เดือน ก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า หรือระยะเวลาการเช่าทไีด้ต่อ

ออกไป 

ในกรณีทมีกีารต่ออายุสญัญาตามสญัญา แต่ผูเ้ชา่มขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอืพ้นวสิยัด้วยเหตุขาด

คณุสมบตัติามทกีําหนดไว ้ซงึเป็นเหตุในการเลกิสญัญาของสญัญาฉบบัน ีและ/หรอื เหตอุนืใดทมีไิด้

เกดิจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เช่า อันทําให้ผู้เช่าไม่สามารถเช่า

ทรพัยส์นิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมต่อไปได้ ใหถ้อืว่าผู้เช่าไม่มหีน้าททีจีะเช่าทรพัยส์นิทเีช่า

ตอ่ไป 
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อยา่งไรกด็ ีในกรณีทมีกีารต่ออายสุญัญาตามทรีะบุไว้ในขอ้  แต่ผูเ้ชา่มขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอื

พ้นวสิยั แต่ผูเ้ช่ายงัคงสามารถเช่าทรพัย์สนิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมได้ชวัคราว ผูเ้ช่าและ

ผูใ้หเ้ชา่จะร่วมกนัหาผูเ้ช่ารายอนืมาเช่าทรพัยส์นิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมแทนผู้เช่าต่อไป 

ทงันี ผูเ้ชา่ตกลงทจีะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าเพอืประกอบธุรกจิโรงแรม ต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผู้เช่า

รายอนืมาเช่าทรพัยส์นิทเีชา่ต่อไปได้ โดยทผีูใ้หเ้ชา่และผูเ้ช่าจะร่วมกนักาํหนดเงอืนไขของการเช่าที

ต่อออกไป แต่ทงันี ระยะเวลาการเช่าทต่ีอออกไปดงักล่าวจะไม่เกิน  วนั นับจากวนัทีครบ

กําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผู้เช่าไม่มีหน้าทีทจีะเช่าทรัพย์สินทเีช่าต่อไปในระหว่าง

ระยะเวลาดงักล่าว 

การชาํระค่าเช่า 1. เวน้แตก่รณีทมีกีารเลอืนการชาํระค่าเชา่และการยกเวน้ค่าเชา่ อนัเนืองมาจากเหตุสุดวสิยัตามที

กําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีตามลําดบั ผูเ้ช่าตกลงชําระค่าเช่าใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าตามขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของสญัญาฉบบัน ีโดยคา่เชา่ภายใตส้ญัญาฉบบันีประกอบดว้ย ค่าเช่า  สว่น ไดแ้ก ่( ) 

ค่าเช่าคงท ีซงึแบ่งเป็นค่าเช่าพนืฐานและค่าเช่าพืนฐานส่วนเพมิ (หากม)ี โดยการชําระค่าเช่า

พืนฐานจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน ในขณะทคี่าเช่าพืนฐานส่วนเพมิ (หากมี) จะถูกแบ่งจ่าย

เป็นรายปี และ ( ) ค่าเช่าแปรผนั โดยการชําระค่าเช่าแปรผนัจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส 

โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงในระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการ

คาํนวณ ซงึมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1.1  ค่าเช่าคงที (Fixed Rental) 

คา่เชา่คงทตีอ่ปี = (คา่เช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอนต่อปี หรอืคา่เชา่คงทตี่อ

ปีในรอบปีการดําเนินงานกอ่นหน้า แลว้แต่จํานวนใดสูงกว่า) + ค่าเชา่พนืฐานส่วนเพมิต่อ

ปี (หากม)ี 

โดยท ี

ค่าเช่าพนืฐานทกีาํหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน คอื จํานวนทรีะบใุนหวัขอ้ "จํานวนคา่เช่า

พนืฐาน" ดา้นล่าง 

คา่เชา่พนืฐานสว่นเพมิต่อปี = (ก x ข) - ค 

โดยท ี 

ก = อตัรารอ้ยละ 67.00 

ข = รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากบักําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) ของทรพัยส์นิโครงการฯ หกัดว้ยคา่ใชจ่้ายทเีกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 

ทยีงัไม่ไดถู้กรวมอยูใ่นการคํานวณกาํไรจากการดําเนินงานรวม (GOP) ไดแ้ก ่

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารโรงแรม ซึงจ่ายให้กับผู้บริหารโรงแรม (ค่าธรรมเนียม

พนืฐานและค่าธรรมเนยีมพเิศษ) 

(ข) คา่เชา่ทดีนิและอาคาร 

(ค) เบยีประกนัภยั 

(ง) ภาษทีรพัยส์นิ 

(จ) คา่ใชจ้า่ยในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance Expense) 

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

รบัผดิชอบโดยผูเ้ช่า (ถา้ม)ี 

(ช) คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการของผูเ้ชา่ 

(ซ) ค่าใชจ้่ายอนืๆทยีงัไม่ได้ถูกรวมอยูใ่นการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) 

ค = คา่เช่าพนืฐานทีกําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน (ตามทรีะบุในหวัขอ้ "จํานวนค่าเช่า

พืนฐาน" ด้านล่าง) หรอืค่าเช่าคงทต่ีอปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แลว้แต่

จํานวนใดสงูกว่า 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

14 

ทงัน ีในกรณทีกีารคํานวณคา่เชา่พนืฐานส่วนเพมิต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้่า

เชา่พนืฐานส่วนเพมิต่อปีมมีูลค่าน้อยกว่าศนูย ์ผูเ้ชา่จะไม่นําผลลพัธด์งักล่าวมาใช้ในการคํานวน

คา่เชา่พนืฐานสว่นเพมิในปีนนั  

1.2  ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 

คา่เชา่แปรผนั = ง – จ – ฉ  

โดยท ี

ง = รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI) (ตามรายละเอยีดขา้งตน้) 

จ = คา่เชา่คงทใีนรอบไตรมาสทเีกยีวขอ้ง 

ฉ = รายได้ค่าเช่าค้างชําระจากการเลอืนการชําระออกไป เนอืงจากเหตุสุดวสิยั (หากม)ี 

ตามทกีําหนดไว้ในหวัขอ้ “การชําระค่าเช่าทีมีการเลอืนการชําระออกไป เนืองจากเหตุ

สุดวสิยั” 

ทงันี หากผลการคํานวณค่าเช่าแปรผนัตามสูตรการคํานวนขา้งต้นมีผลลพัท์ตํากว่าศูนย ์

ใหค้า่เชา่แปรผนัมผีลเทา่กบัศูนย ์ 

2. ผูเ้ช่าจะต้องชําระค่าเช่าคงทใีนส่วนค่าเช่าพนืฐานในแต่ละเดือนตามจํานวนทไีด้ระบุไว้ขา้งต้น

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

นบัจากวนัสนิปี และคา่เช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจํานวนทไีด้ระบุไวข้า้งตน้ภายใน 45 วนั 

นับจากวนัสนิไตรมาส โดยอ้างอิงจากขอ้มูลทางการเงนิทปีรากฏอยู่ในรายงานทางการเงนิที

จดัทําโดยผู้เช่า (Management Account) ดงันนั ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่มคีวามสามารถในการชําระ

ค่าเช่าดงักล่าวได้เต็มจํานวน ใหถ้อืว่าค่าเช่าในจํานวนทผีู้ให้เช่าไม่ได้รบัชําระเป็นค่าเช่าค้าง

ชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผูเ้ช่าชําระค่าเช่าค้างชําระใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าภายใน  

วนั นบัจากวนัทถีึงกําหนดชาํระ  

3. การคา้งชําระค่าเช่าดงักล่าว ผูเ้ชา่จะคา้งชําระได้เพยีงปีละ  ครงั เท่านนั หากมากกว่า  ครงั 

ผูเ้ช่าจะตอ้งชาํระดอกเบยีจากการผดินดัในอตัรารอ้ยละ  ต่อปี โดยคาํนวณตามจํานวนเงนิที

คา้งชาํระและจํานวนวนันบัตงัแต่วนัทถีงึกําหนดชาํระจนถงึวนัทชีําระเสรจ็สนิ 

4. ค่าเช่าคงท ีและ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั อาจมีการเปลยีนแปลงเพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ

กฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้ง รวมถงึในกรณีทสีดัส่วนระหว่างค่าเชา่คงทแีละค่า

เชา่ผนัแปรไม่เป็นไปตามทกีําหนดในกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้ง กองทรสัตแ์ละผูเ้ชา่ ตกลง

จะรว่มกนัแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการชาํระคา่เช่าคงท ีและหรอืค่าเช่า

แปรผนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้งต่อไป 

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 6,605,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถนิของประเทศนัน ทงันี ตาม

อตัราแลกเปลยีนทจีะไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่าเช่า

พืนฐานในการต่ออายุ

สญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านนั จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลา

การเชา่ตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

การเลอืนการชาํระค่าเช่า

อนัเนืองมาจากเหตสุดุวิสยั 

ในกรณีทเีกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปน ีในระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ชา่ยนิยอมใหผู้เ้ช่า

เลอืนชําระค่าเช่าในเดอืนทเีกดิเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนนัใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยไม่ถอืเป็น

เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า ทงัน ีผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่ตกลงทจีะรว่มกนักาํหนดระยะเวลาทไีด้รบั

ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1. กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัทมีผีลกระทบต่อทรพัย์สนิทเีช่าโดยตรงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานทตีงั

ของทรพัยส์นิทเีช่า เช่น อคัคภียั นําท่วม แผ่นดินไหว ซึงส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม

อยา่งมนียัสําคญัและทําให ้ RevPar เฉลยีตอ่เดอืนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํากว่า

รายได้ค่าหอ้งพกัเฉลยีต่อเดอืนสําหรบัชว่งระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นชว่งปกติทไีม่มี

เหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกวา่รอ้ยละ 20 แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 50 

2. กรณเีกดิเหตุสดุวสิยัซงึส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม อยา่งมนีัยสําคญัและทําให ้
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(ก) RevPar ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดอืน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกตทิไีม่มเีหตุการณ์อนัส่งผล

กระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 20 แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 50 และ 

(ข) RevPar ตอ่เดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม

ลดลงตํากว่า RevPar ตอ่เดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่ม

ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกตทิไีม่มีเหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที

เชา่) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 15  

ทงันี ในกรณทีทีรพัยส์นิทเีชา่ได้รบัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยัในชว่งระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า

ดว้ยเชน่กนั ใหนํ้า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ตอ่เดอืนของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

การแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 

เทยีบกบั RevPar ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซงึเป็นปีททีรพัย์สนิที

เชา่ไม่ได้รบัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซ่อมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพอื

ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ ขา้งต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าได้รบั

ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในปีท ี2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 

RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่

กรณี) ของปีท ี1 มาเป็นตวัเทยีบ 

นอกจากน ีผูเ้ชา่จะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงทสีุดด้วยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน

ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันทมีีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพือประโยชน์ในการ

พิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวสิยัเกดิขนึหรือไม่ โดยในกรณีทไีม่สามารถหาค่า RevPar ต่อเดอืนของ

โรงแรมและรสีอรต์กลุม่การแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมทสีามารถนํามาใชใ้นการอ้างองิ

ได้ ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มูลทเีป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์หรอือตัราส่วนอนื

ใดทสีามารถหาไดจ้ากธุรกจิโรงแรมทวัไปมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาแทน อนงึ หากคู่สญัญา

ไม่สามารถตกลงกนัได้ ใหพ้ิจารณาจากรายได้ค่า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมเป็นหลกั และใน

กรณีทผีูใ้ห้เช่าและผูเ้ชา่กําหนดโรงแรมหรอืรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม 

มากกว่า 1 แหง่ใหค้ํานวณรายได้เฉลยีต่อหอ้งของโรงแรมหรอืรีสอร์ตดงักล่าว โดยอาศยัค่าเฉลีย 

(Simple Average) ของรายไดเ้ฉลยีตอ่หอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุ่มดงักล่าว 

โรงแรมและรีสอรต์กลุ่มการแข่งขนั (Competitive Set) หมายถึง กลุ่มของโรงแรม และ/หรือ    

รสีอร์ต (ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง) ซงึจะถูกกําหนดโดยคู่สญัญาเป็นครงัคราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม 

และ/หรอื รสีอรต์ทมีมีาตรฐาน หรอืระดบัทใีกลเ้คยีงกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ของกองทรสัตม์ากทสีุด 

โดยจะพจิารณาทงัในด้านทตีงั กลุม่ลกูคา้ ระดบั และขนาดของโรงแรม 

การชาํระค่าเช่าทีมีการ

เลือนการชาํระออกไป 

เนืองจากเหตุสุดวิสยั 

ในกรณีทมีกีารเลอืนการชําระค่าเชา่ออกไปอนัเนืองจากเหตุสดุวสิยั ซงึเกดิขนึในระหวา่งไตรมาสใด 

ใหผู้เ้ชา่ชาํระเงนิใหแ้กผู่ใ้หเ้ช่าตามลําดบัการชําระหนีดงัต่อไปนี 

1. ค่าเช่าคงทใีนเดอืนทไีม่ไดเ้กดิเหตุสดุวสิยัในรอบไตรมาสนนัๆ 

2. ค่าเช่าแปรผนัในเดอืนทไีม่ไดเ้กดิเหตุสดุวสิยัในรอบไตรมาสนนัๆ (ถ้าม)ี 

3. ค่าเช่าคงททีไีดม้กีารเลอืนชําระออกไป 

4. ค่าเช่าแปรผนัทไีด้มกีารเลอืนชําระออกไป (ถา้ม)ี 

ในการชาํระหนีตามขา้งตน้ ผูเ้ช่าตกลงทจีะชําระคา่เช่าทคีา้งชาํระ โดยแบ่งชาํระเป็นรายไตรมาส 

ไตรมาสละเท่ากนัตามระยะเวลาการเช่าจรงิ จนถงึวนัทสีนิสดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบัน ี

(รวมถงึระยะเวลาเช่าทไีดต่้อออกไปดว้ย) หรอืระยะเวลาใด ๆ ทคีู่สญัญาจะไดต้กลงรว่มกนั อนึง 

ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหผู้เ้ช่าไม่ตอ้งชําระดอกเบยีจากการผดินดัชาํระคา่เชา่ในงวดใด ๆ หรอืค่าเสยีหายใด 

ๆ อนัเกดิจากการคา้งชาํระค่าเชา่ หรอืการชาํระค่าเชา่ล่าช้าใด ๆ อนัเกดิขนึหรอืเป็นผลเกยีว

เนอืงมาจากการเลอืนการชาํระค่าเชา่อนัเนอืงมาจากเหตสุดุวสิยัดงักล่าว 

เหตุสุดวิสัย คือ เหตุการณ์ทีมีความหมายตามทีได้กําหนดไว้ในสัญญาซึงจะได้มีกล่าวถึง

รายละเอยีดของเหตุสุดวสิยัในลําดบัถดัไป 
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การยกเวน้ค่าเช่าอนั

เนืองมาจากเหตุสุดวิสยั 

ในกรณีทเีกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนใีนระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมยกเวน้

คา่เชา่ในเดอืนทเีกดิเหตุการณ์ดงักลา่วในระหวา่งไตรมาสนนัใหแ้กผู่เ้ช่า โดยผูเ้ชา่ไม่จําต้องชาํระค่า

เชา่ของระยะเวลาดงักล่าวนนั ทงันี ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงทจีะร่วมกนักําหนดระยะเวลาทเีกดิผล

กระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและการคํานวณค่าเช่าในเดือนทไีม่ได้เกิด

เหตุการณ์ตามขอ้น ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณคา่เชา่ตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี

1. กรณเีกดิเหตุสุดวสิยั (เหตุสดุวสิยั คอื เหตุการณ์ทมีคีวามหมายตามทไีด้กําหนดไวใ้นสญัญาซงึ

จะได้มกีล่าวถึงรายละเอียดของเหตุสุดวิสยัในลําดบัถัดไป) ทมีีผลกระทบต่อทรพัย์สินทีเช่า

โดยตรง หรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัสถานทีตงัของทรพัย์สนิทเีช่า ซงึส่งผลต่อการดําเนินกิจการ

โรงแรมอย่างมีนัยสําคญัและทําให ้RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม ในชว่งระยะเวลาดงักล่าว ตํา

กว่า RevPar ต่อเดือนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึงเป็นช่วงปกติทีไม่มี

เหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกวา่รอ้ยละ 50  

2. กรณเีกดิเหตุสดุวสิยัซงึส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม อยา่งมนีัยสําคญัและทําให ้

(ก) RevPar ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรม ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดือน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกติทไีม่มเีหตุการณ์อนัส่งผล

กระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 50 และ 

(ข) RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม 

ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกติทไีม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที

เชา่) เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 30 (ถ้าม)ี 

ทงันีในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นหน้า

ดว้ยเชน่กนั ใหนํ้า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

การแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 

เทยีบกบัค่าเฉลยีในชว่งระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซงึเป็นปีททีรพัยส์นิทเีชา่

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพอื

ประโยชน์ในการพจิารณาตามกรณีต่าง ๆ ขา้งต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีททีรพัย์สนิทเีช่าได้รบั

ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในปีท ี2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 

RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แลว้แต่

กรณี) ของปีท ี1 มาเป็นตวัเทยีบ) 

นอกจากน ีผูเ้ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถงึทสีุดด้วยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน

ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันทมีีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพือประโยชน์ในการ

พิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิส ัยเกิดขนึหรือไม่ โดยในกรณีทีไม่สามารถหา RevPar ต่อเดือนของ

โรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมได้ หรอืไม่สามารถหา RevPar 

ตอ่เดอืนทนํีามาใชใ้นการอ้างอิงได ้ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะตกลงรว่มกนัในการใชข้อ้มูลทเีป็นมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์ หรืออตัราส่วนใดทสีามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทวัไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาแทน อนึง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ใหพ้ิจารณาจาก RevPar ต่อเดอืนของ

โรงแรมเป็นหลกั และในกรณีทผีูใ้หเ้ชา่และผูเ้ช่ากําหนดโรงแรมหรอืรสีอร์ตในกลุ่มการแข่งขนัทมีี

มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมมากกว่า  แหง่ ใหค้าํนวณรายได้เฉลยีต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์

ตกลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดียวกนั โดยอาศยัค่าเฉลยี (Simple Average) ของรายไดเ้ฉลยีต่อ

หอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุม่ดงักล่าว 

หน้าทีของผูใ้ห้เช่า  1. ผูใ้หเ้ช่าจะดําเนินการ มอบทรพัย์สนิทเีช่าในสภาพทเีป็นอยู ่ณ วนัเรมิระยะเวลาการเช่า โดย

ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ร ับผดิชอบค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องกับการลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนทีเกียวกับ

โครงสรา้ง หรอืสว่นประกอบทสีําคญัของอาคาร  
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2. หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะใหม้ีการเบกิค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งต้นจากผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งแจ้งให้ผู้ให้

เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดทเีกยีวขอ้งล่วงหน้าตามสมควรเพือใหผู้้ให้เช่า

พจิารณาและอนุมตัิการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายได้ทนักําหนดชําระ โดยการอนุมตัคิ่าใช้จ่ายดงักล่าว

เป็นดุลพนิิจของผูใ้หเ้ช่าแต่เพยีงผูเ้ดียว ทงันี ผูใ้หเ้ช่าจะไม่ปฏเิสธการอนุมตัิค่าใชจ่้ายดงักล่าว

โดยไมม่เีหตุผลสมควร 

3. ผูใ้หเ้ชา่จะไม่กระทาํการใดๆ ใหเ้กดิการรอนสทิธหิรอืกระทําการใดๆ ทมีผีล หรอืจะสง่ผลทําให้

ผูเ้ชา่ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทเีช่าได ้ไม่วา่ทงัหมดหรอืบางสว่น 

หน้าทีของผูเ้ช่า 1. ผูเ้ช่าจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างสูงสุดเยยีงผูป้ระกอบกจิการโรงแรมโดยทวัไปใชใ้นการดูแล

ทรพัยส์นิทเีช่าใหอ้ยู่ในสภาพทดีตีลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพอืใหท้รพัยส์นิทเีช่าอยู่ในสภาพทดีแีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัทรีะบุไวใ้น

สญัญาฉบับนี ผู้เช่าจะรบัผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซม (เวน้แต่ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการ

ลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรพัย์ อสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมใหญ่ ในสว่นทเีกยีวกบัโครงสร้าง หรอืส่วนประกอบทสํีาคญัของอาคาร ซงึเป็นหน้าที

ของผูใ้หเ้ช่า) หรอืการกระทาํใด ๆ ทงัปวงบนทรพัยส์นิทเีช่าในกรณีทจํีาเป็น เพอืใหท้รพัย์สนิที

เชา่สามารถใชป้ระกอบกจิการโรงแรมได ้โดยใชเ้งนิสาํรองค่าเฟอรน์ิเจอร ์สว่นควบ และอุปกรณ์ 

ทสีะสมไว้ (ถ้ามี) หากเงนิสํารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ทสีะสมไว้ไม่เพียงพอ

สําหรบัการลงทนุดงักล่าว ผูเ้ช่าตกลงทจีะรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายส่วนทเีหลอื โดยใหค้่าใชจ่้าย (ถา้

ม)ี ดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณทผีู้ใหเ้ช่าอนุมตัิ

ตามขอ้กําหนดในสญัญาฉบบัน ี

3. ผูเ้ชา่จะตอ้งไม่กระทําการ หรอืยนิยอมใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงกระทาํการใดๆ บนทรพัยส์นิทเีช่า 

ซงึเป็นการกระทําทผีดิกฎหมาย หรอืการกระทําดงักล่าวอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้

รบัใบอนุญาตตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง หรอืมลีกัษณะเป็นทน่ีารงัเกยีจ หรอืกอ่ใหเ้กดิภยนัตราย 

ความเสยีหาย หรอืความเดอืนรอ้นรําคาญแกบุ่คคลภายนอกและผูใ้หเ้ช่า และกรณีทเีกดิปัญหา 

หรือความเสยีหายดังกล่าว ผู้เช่ามีหน้าทีทจีะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทใีนการแก้ไข

ปัญหา หรอืความเสยีหายดงักล่าว รวมถงึการทําความตกลงและเยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึ

จากการกระทาํของบุคคลดงักล่าวขา้งต้น 

4. ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ก่อหนีหรอืภาระผูกพนัใด ๆ เวน้แต่เป็นการก่อหนีหรอืภาระผูกพนัอนัเกดิขนึ

ในทางการค้าปกตขิองผูเ้ช่า หรอืเนอืงจากหรอืเพอืวตัถุประสงคข์องการเช่าทรีะบุไว้ในสญัญา

ฉบบันแีละธุรกจิทเีกยีวขอ้ง เชน่ ค่าใช ้จา่ยทเีกดิขนึจากการดําเนินการของกจิการโรงแรม หรอื

การปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีหรอืสญัญาทเีกยีวขอ้ง ทงัน ีผูเ้ช่าตกลงจะดํารงสดัส่วนของหนีสนิ

ต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของผู้เช่าไว้ในอตัราไม่เกนิ  ต่อ  โดยคํานวณเฉพาะการก่อ

หนีซงึเป็นการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ หรอืการออกตราสารหนีโดยไม่รวมถงึการกู้ยมืเงนิ

จากผูถ้อืหุน้ 

5. ผูเ้ช่าตกลงจะจดัใหม้แีละจะดํารงไวซ้งึใบอนุญาตต่าง ๆ ทสํีาคญัต่อการประกอบกจิการโรงแรม

ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี 

6. ผูเ้ชา่จะไม่ก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัใด ๆ เหนือทรพัยส์นิทเีช่า 

7. ผู้เช่าจะต้องรบัผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อนัเป็นการป้องกนัให้ผู้ให้เช่าปลอดจากการ

เรยีกร้องใด ๆ ทเีกิดขนึจากการใชท้รพัยส์นิทเีช่า เพอืการประกอบธุรกจิของผู้เช่า และ/หรอื 

การละเลยไม่ปฏิบตัิตามหน้าทหีรอืภาระผูกพนัในส่วนของผู้เช่าตามทรีะบุในสญัญานี รวมถึง

การกระทําของตวัแทน และ/หรอื บรวิารของผู้เชา่ ในกรณีทผีูใ้หเ้ชา่ถูกฟ้องรอ้ง ถูกเรยีกร้องให้

รบัผดิ หรอืถูกดําเนินคด ีเนืองจากเหตุดงักล่าว ผูเ้ช่าจะปลดเปลอืงความรบัผดิให้แก่ผูใ้ห้เช่า

โดยทนัท ีโดยคา่ใชจ่้ายของผูเ้ช่าแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

8. การกระทําทสีําคญับางประการ เช่น การขายหรอืโอนกจิการของผู้เช่าทงัหมด หรอืบางส่วนที

สําคญัใหแ้ก่บุคคลอนื การก่อหลกัประกนัในทรพัยส์นิของผูเ้ช่า ซงึรวมถงึทรพัย์สนิทใีชใ้นการ
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ประกอบธุรกจิโรงแรม การใหเ้ช่าทรพัยส์นิทเีช่า ซงึคดิเป็นพนืทเีกนิกว่าร้อยละ 50 ของพนืที

เช่าทงัหมดของทรพัย์สนิทีเช่าแก่บุคคลใดบุคคลหนึงเพียงคนเดียว เป็นต้น ผูเ้ช่าจะทําได้ก็

ต่อเมอื (ก) ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า หรอื (ข) เป็นกรณีทไีดร้ะบุไว้

ในงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณคา่ใชจ้่ายทเีป็นทุน (Capital 

Expenditure Budget) ประจําปีของโรงแรม ทไีดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หเ้ช่าแลว้ 

9. หน้าทอีนื ๆ ทรีะบุภายใตส้ญัญาเช่า เชน่ การจดัทําและนําส่งรายงานทางการเงนิ งบประมาณ

การดาํเนินการและงบประมาณคา่ใชจ้่ายฝ่ายทนุใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ข้อตกลงกระทําการของผู้

เช่า 
 ผูเ้ช่าตกลงจะไมป่ระกอบธุรกจิอนืใดนอกเหนือจากธุรกจิโรงแรม และธุรกจิทเีกยีวขอ้ง โดยมี

วตัถุประสงคส์าํหรบัธุรกจิของกองทรสัต ์

 ผูเ้ช่าตกลงจะไมใ่หเ้งนิกู ้หลกัประกนั หรอืความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (หรอืมสีถานะเป็นผูใ้หกู้้

โดยวธิกีารอนืใด นอกเหนอืจากเจ้าหนีทางการคา้) เพอืประโยชน์ของบุคคลอนื 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กูย้มืเงนิ นอกเหนือจากการกูย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้เพอืการชาํระค่าเชา่ หรอืเพอื

สนบัสนุนการดําเนนิงานทจํีาเป็นของผูเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กระทาํการใดๆทเีป็นการแขง่ขนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

การประกนัภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเชา่ ผูเ้ชา่และผูใ้ห้เช่าตกลงจะจดัใหม้กีารทาํประกนัภยั ดงัตอ่ไปนี 

1.1 ผูใ้หเ้ชา่จะทําประกนัความเสยีงภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks Insurance) โดยผูเ้ช่า

จะเป็นผูช้าํระเบยีประกนัภยัทงัหมดแต่เพยีงผูเ้ดยีวตลอดอายกุารเชา่  

1.2 ประกนัภยัธุรกจิหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่ารบัทราบและตก

ลงว่า จํานวนเงนิเอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงกัจะไม่ตํากว่า

รายได้ทคีาดว่าจะได้รบัจากทรพัย์สนิทเีช่า หกัออกด้วยค่าใช้จ่ายดําเนินงานทเีกยีวขอ้ง 

(GOP) เป็นระยะเวลา  ปี โดยไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบบันี และการ

ประกนัภยัดงักล่าว จะระบุใหผู้ใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่เป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมอืได้รบั

ค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิัทประกนัภยั ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะหกัค่าเช่าคงททีผีู้ใหเ้ช่าควรจะ

ได้รบัตามสดัส่วนระยะเวลาทีบริษัทประกนัภยัได้ใช้เป็นฐานในการคํานวณจํานวนค่า

สนิไหมทดแทนทตี้องชําระ และจะนําส่งค่าสนิไหมทดแทนส่วนทเีหลอืใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่

ชักช้า เมอืผู้เช่าได้นําค่าสินไหมทดแทนทีได้รับดังกล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้งในการดําเนนิธุรกจิสาํหรบัระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และมคีา่สนิไหมทดแทนส่วนที

คงเหลอื ผูเ้ชา่จะชําระคนืค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที

ผูใ้หเ้ชา่ควรจะได้รบั ทงัน ีตามเงอืนไขทกีําหนดในสญัญาฉบบัน ี

1.3 ประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพือคุ้มครอง

ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายทอีาจเกิดขึนต่อทรพัย์สินของ

บคุคลภายนอก 

ทงันี ภายใต้จํานวนทุนประกนัภยั ขอ้กําหนดและเงอืนไขของกรมธรรม์ประกนัภยัทผีูใ้ห้เช่า

และผู้เช่าเหน็ชอบร่วมกนัภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม โดยผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบชําระค่า

เบยีประกนัภยัสาํหรบัการประกนัภยัดงักล่าวทงัหมดแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

2. ผูเ้ช่าตกลงทจีะใช้ความพยายามอย่างดทีสีดุในการร่วมดําเนินการใด ๆ ทจํีาเป็นเพอืเรยีกร้อง

ใหบ้รษิทัประกนัภยัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนอนัพงึได้รบัโดยเรว็ 

การโอนสิทธิการเช่า 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธิ และ/หรอื หน้าทภีายใต้สญัญาฉบบันี ไม่ว่า

ทงัหมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอนืใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เวน้แต่เป็นการโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทดีงักล่าวใหแ้กบ่รษิทัในเครอืของผูเ้ชา่ ซงึ

มคีณุสมบตัแิละมคีวามสามารถทจีะปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาฉบบันีได ้ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่ายนิยอม

ให้ผู้เช่าโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าทภีายใต้สญัญาฉบับนี ผู้เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้ร ับโอน

ยนิยอมเขา้ผกูพนัตามเงอืนไขต่าง ๆ ทกีาํหนดในสญัญาฉบบันี โดยระยะเวลาการเช่าทโีอนไป
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ยงัผูร้บัโอนจะต้องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ช่าทเีหลอือยู่

ตามสญัญาฉบบัน ี

ทงัน ี“บริษทัในเครือ” หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลใด ๆ ซงึ (ก) ควบคมุบุคคลหรอืนิตบิุคคล

นนั ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอื (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรอืนิติบุคคลนนั ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยอ้อม หรอื (ค) อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับุคคลหรอืนิตบุิคคลนนั ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยออ้ม และ “ควบคมุ” หมายถงึ การมอํีานาจในการควบคมุ กาํหนด หรอืชนํีาการบรหิาร

จัดการและนโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะ

กระทําโดยผ่านความเป็นเจ้าของหุน้ทมีสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนเกนิกว่าร้อยละ 45 ของหุน้ทอีอก

และจําหน่ายแลว้ทงัหมดของบุคคลหรอืนิตบิุคคลนนั ๆ โดยสญัญา หรอืโดยวธิกีารอนืใด  

2. ผูใ้หเ้ชา่ยนิยอมใหผู้เ้ช่าสามารถใหเ้ชา่ช่วงพนืทใีนทรพัยส์นิทเีช่าตามวตัถุประสงค์ของการเช่า

ตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี

3. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี ผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทภีายใต้สญัญาฉบบันี

ไม่ว่าบางส่วนหรือทงัหมดให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รบัความยินยอมล่วงหน้าจากผูเ้ช่าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

ภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียม 

1. ผูเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอืนใดอันเกยีวกบัการเช่า

ทรพัย์สนิทเีช่าทเีกดิขนึตามสญัญาฉบบันี (ถ้าม)ี สําหรบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี และ

ระยะเวลาการเช่าทขียายออกไป 

2. ผูเ้ชา่ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีทรพัยส์นิและทดีนิทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิทเีช่าตามกฎหมาย 

เหตใุนการสินสุดสญัญา สญัญาฉบบันอีาจถูกบอกเลกิได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง หากเกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง
ดงัต่อไปน ี
1. เหตผุดินัดผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า 

(ก) ในกรณีทผีู้เช่าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงซึงเป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามทรีะบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี หรือผดิคํารบัรองซงึเป็นสาระสําคญัทใีห้ไว้ในสญัญาฉบบันี และผู้เช่าไม่
สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามสญัญา ภายใน  วนั นับจากวนัที
ไดร้บัแจ้งหรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานนั หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทคีูส่ญัญาได้
ตกลงกนั เวน้แต่การผดิสญัญาหรือคํารบัรองนนัเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ใด 
ๆ ทอียูน่อกเหนือความควบคมุของผูเ้ช่า อนึง ในกรณีทผีูเ้ชา่ผดินัดชําระค่าเช่าคงท ีและ/
หรือ ค่าเช่าแปรผนั จะถือว่าเป็นเหตุผดินัดผดิสญัญาต่อเมอืผู้เช่าค้างชําระค่าเช่าเป็น
ระยะเวลาเกนิกว่า  วนั นบัจากวนัครบกําหนดชําระค่าเช่า เวน้แตก่ารผดินัดชําระค่าเช่า
ดงักล่าวจะเกดิจากเหตุการณ์ซงึไม่ถอืเป็นความผดิของผู้เช่า ซงึผู้ใหเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลง
ขยายระยะเวลาชําระคา่เช่าออกไป 

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

(ค) เมอืผู้เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสงัของรฐั หรอืเพราะกรณีอนืใด อนัมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสําคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีของ
ผูเ้ช่า หรอือํานาจในการดําเนินการหรือประกอบธุรกจิของผู้เช่าต้องเปลยีนแปลง หรือ
สะดุดลง หรอืทรพัยส์นิหรอืรายได้ของผูเ้ช่า ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ตอ้งถูกยดึ อายดั 
เวนคนื หรอืตกเป็นของรฐั ซงึผู้ให้เช่าเหน็ว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อ
ความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏบิตัติามสญัญาน ี

(ง) ในกรณีทผีูเ้ช่าถูกศาลสงัพทิกัษ์ทรพัย์ หรอืถูกศาลสงัให้ลม้ละลาย หรอือยู่ในขนัตอนการ
เลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องของให้ฟืนฟูกิจการของผู้เช่าต่อศาลหรือ
หน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง หรือกระบวนการอืนใดในทํานองเดียวกนั ซงึมผีลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของผู้เช่าในการชําระค่าเช่า หรอืปฏบิตัิตาม
สญัญาฉบบันี 
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(จ) ในกรณีทผีู้เช่าได้หยุดประกอบกจิการทงัหมด หรอืบางส่วนทสํีาคญั ซงึทาํใหผู้้ใหเ้ช่าไม่
สามารถหาประโยชน์จากทรพัย์สนิทเีชา่ได ้ซงึส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อ
การดาํเนินกจิการโรงแรม  

2. เหตผุดินัดผดิสญัญาโดยฝ่ายผูใ้หเ้ช่า 
ในกรณีท ีผู้ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทีเป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามทรีะบุไว้ใน
สญัญาฉบบัน ีหรอืผดิคํารบัรองทเีป็นสาระสําคญัใด ๆ ทใีหไ้วใ้นสญัญาฉบบัน ีและผูใ้หเ้ช่าไม่
สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน  วนั นบัจากวนัทไีด้รบัแจ้ง 
หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานนั หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทคีูส่ญัญาไดต้กลงกนั เว้น
แต่การผดิสญัญาหรอืคํารบัรองนนัเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ทอียู่นอกเหนือ
ความควบคมุของผูใ้หเ้ชา่ 

3. เมือผู้ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของทรพัย์สินทเีช่า หรือผู้ให้เช่าไม่มีสทิธิในการใช้ทรพัย์สินทีเช่า 
(แลว้แตก่รณ)ี 

4. เมอืครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าทรพัย์สนิทเีช่าตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี และผูใ้หเ้ช่า 
หรอื ผูเ้ชา่มไิดต้กลงในการตอ่อายสุญัญาฉบบันีออกไป ตามขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการ
ต่ออายสุญัญาตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี

5. เมอืทรพัยส์นิทเีชา่เสยีหายหรอืถูกเวนคนื ไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นทสีําคญั ทาํใหผู้เ้ชา่ไม่อาจ
ใช้ทรพัย์สินทเีช่า เพอืประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิโรงแรม และกจิการอนืใดทเีกยีวเนืองกบั
กจิการดงักล่าวตอ่ไปได ้

6. ในกรณีททีรสัตใีชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ว่าในกรณีใดๆกต็าม ใหผู้ใ้ห้
เชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาน ี

ข้อยกเวน้การสินสุดสญัญา นบัจากวนัทกีองทรสัต์ได้ลงทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีด้
ครบถ้วน แต่ผู้ถอืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผู้ให้เช่าได้รบัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงทีที
ผูใ้หเ้ชา่ควรได้รบัหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแล้วจากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็น
การผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัการสนับสนุน

รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธจิากผูข้ายทรพัยส์นิโครงการฯ  (หากม ีแลว้แต่กรณ)ี   
2. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนับสนุน

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

3. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ไดร้บัเงนิสนับสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

การเลิกสญัญาโดยผู้ให้เช่า

โดยไมใ่ช่ความผิดของผูเ้ช่า

และค่าปรบั 

ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานีโดยไม่ไดม้เีหตุมาจากการกระทําผดิสญัญาของผูเ้ช่าตาม
ขอ้กําหนดหรอืเงอืนไขภายใต้สญัญาฉบบันี ผูใ้หเ้ชา่จะชําระเงนิดงัต่อไปนีใหแ้ก่ผูเ้ช่าเพอืเป็นการ
ชดเชยการบอกเลกิสญัญาโดยไมใ่ชค่วามผดิของผูเ้ช่า 
1. เบยีปรบัจํานวน 500,000 ดอลลารส์หรฐั  
2. ค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งทเีกดิขนึจรงิซึงผูเ้ช่าต้องชําระใหแ้ก่บุคคลอนือนัเนืองมาจากการถูกบอก

เลกิสญัญาฉบับนี โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องโดยตรงหรือเป็นผลกระทบโดยตรงอัน
เนอืงมาจากการถูกบอกเลกิสญัญาฉบบัน ี

ผลอนัเกิดจากเหตใุนการ

สินสุดสญัญา 

1. เมอืสญัญาฉบบันสีนิสุดลงโดยไม่มกีารต่ออายสุญัญา ผูเ้ชา่ตกลงจะดําเนินการต่อไปนี 
1.1 ส่งมอบทรพัยส์นิทเีช่าคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หรอืบุคคลทผีูใ้หเ้ช่ากําหนดในสภาพทเีหมาะสม

และใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคด์งัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี
1.2 ชําระคา่เช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดในสญัญาฉบบัน ีโดยคํานวณ

ตามสดัส่วนจากระยะเวลาการเช่าจรงิใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่า ภายใน  วนั นับจากวนัทมีผีลเป็น
การเลกิสญัญาฉบบัน ี

1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึงเป็นผลประโยชน์ทผีู้เช่าได้รบัไว้ล่วงหน้า อาท ิค่าเช่ารบั
ล่วงหน้า และรายไดร้บัล่วงหน้าอนื ๆ (ถา้ม)ี รวมทงัเงนิประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ หรอืบุคคลที
ผูใ้หเ้ชา่กาํหนด 

 ทงัน ี
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(ก) ในกรณีทผีู้เช่าได้รบัประโยชน์ภายหลงัวนัทสีญัญานีสนิสุดลง ผู้เช่าตกลงทจีะมอบ
ประโยชน์ให้ผู้ให้เช่า หรือ บุคคลทผีู้ให้เช่ากําหนดตามทกีําหนดไว้ในขอ้สญัญานี 
และ 

(ข) ในกรณีทผีู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ ซึงเป็นผลประโยชน์ทผีู้เช่าควรได้รบัก่อนวันที
สญัญานสีนิสดุลง 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
อายสุญัญาเช่ามขีอ้จํากดัหรอืพ้นวสิยั 

2. ในกรณีทสีญัญานีเลกิกนั คู่สญัญายอ่มไม่สนิสทิธใินการเรยีกค่าใช้จ่าย และค่าเสยีหายใด ๆ ที
ไดม้อียูก่่อนมกีารเลกิสญัญา คา่ใชจ่้ายและค่าเสยีหายทเีกดิขนึอนัเนืองจากการเลกิสญัญา และ/
หรอื คา่เสยีหายใดๆ ตามทกีฎหมายกาํหนด 

อนึง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี และระยะเวลาใด ๆ ทไีดข้ยายออกไป ผูใ้หเ้ช่าไม่มี
สทิธบิอกเลกิสญัญาเชา่กบัผูเ้ชา่ หากไม่มเีหตุผดินดัผดิสญัญาใด ๆ ทเีกดิโดยฝ่ายผูเ้ช่า 

ทรพัยสิ์นเสียหายและการ

ถกูเวนคืน 

1. ในกรณีททีรัพย์สินทเีช่าถูกเวนคนืหรือเสียหาย ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนทสํีาคญัโดยไม่ใช่
ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด ทาํใหผู้เ้ชา่ไมอ่าจใชท้รพัยส์นิทเีชา่เพอืประโยชน์ในการดําเนนิธุรกจิ
โรงแรมต่อไปได ้ใหถ้อืวา่สญัญาฉบบันีสนิสุดลงในวนัททีรพัยส์นิทเีช่าได้รบัความเสยีหายหรอืถูก
เวนคนื โดยทคีู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย คา่ใชจ้่าย เงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน
อนืใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงได้ เว้นแต่ค่าเสยีหายทเีกดิขนึเนืองจากการปฏบิตัผิดิสญัญาก่อน
วนัทสีญัญาฉบบันสีนิสดุลง หรอืคา่ใชจ่้ายหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอนืใดทคีา้งชําระหรอืเกดิขนึ
กอ่นวนัทสีญัญาฉบบันสีนิสดุลง 

2. ในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วน และผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่ามคีวามเหน็ร่วมกนั
ว่า ทรพัย์สนิทเีช่าซึงเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนยงัสามารถใชเ้พอืประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกจิโรงแรมต่อไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญานียงัมผีลใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะในส่วนของทรพัย์สนิทเีช่า
ส่วนทไีม่เสยีหาย และยงัอยู่ในสภาพทสีามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถอืว่าทรพัย์สนิดงักล่าว 
ยงัคงเป็นทรพัย์สินทเีช่ากันตามสญัญาฉบบันีต่อไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกนัพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการปรบัอตัราค่าเช่าและขอ้สญัญาอนืๆให้สอดคลอ้งกบัสภาพของทรพัย์สนิทเีช่าที
เสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนตามสมควร 

เหตสุดุวิสยั 1. เพอืวตัถุประสงค์ของสญัญานี นอกจากเหตุการณ์ทกีําหนดไวใ้นสญัญานีแล้วนัน เหตุสุดวสิยัให้
รวมถงึเหตุสุดวสิยัตามทไีด้ให้ความหมายไว้ในสญัญาบรหิารโรงแรมของโรงแรมซงึบงัคบัใช้อยู่
ในขณะนนั 

2. ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลทาํใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบั
นีได้ คู่สญัญาฝ่ายนันจะต้องส่งหนังสอืแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงทราบถึงเหตุสุดวสิยัดงักล่าว
ในทนัท ีและในกรณีดงักล่าวใหคู้ส่ญัญาทงัสองฝ่ายมสีทิธเิลอืนการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีไปได้
เท่ากบัระยะเวลาทเีกิดเหตุสุดวิสัย โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงร่วมกนักําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยไม่ถอืว่าเป็นความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด อย่างไรกด็ ีคู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ยกเอา
เหตสุดุวสิยันนัเป็นขอ้อ้างในการชําระหนีเงนิใด ๆ ในจํานวนทตี้องชําระตามสญัญาฉบบัน ีเวน้แต ่
(ก)  ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิทเีชา่เสยีหายอย่างมนีัยสําคญั จนถงึขนาดที

ผู้เ ช่าไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วง
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ระยะเวลาใด ผูเ้ชา่ไม่มหีน้าทใีนการชําระคา่เช่าสําหรบัช่วงระยะเวลาทไีม่อาจใชป้ระโยชน์
จากทรพัยส์นิทเีช่าไดด้งักล่าว และ/หรอื 

(ข)  ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัทผีูเ้ช่าสามารถขอเลอืนการชําระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่า อนั
เนอืงมาจากเหตสุดุวสิยัตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันตีามลาํดบั 

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

กฎหมาย สญัญาฉบบันใีหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี 

การระงบัข้อพิพาท ขอ้พพิาท ขอ้โตแ้ยง้ หรอืสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ทเีกดิจากหรอืทเีกียวกบัสญัญาฉบบันี ซงึไม่สามารถ
ตกลงกนัไดร้ะหว่างคู่สญัญาใหนํ้าเสนอต่อศาลทมีเีขตอํานาจ 

 
1.2) โรงแรม Capri by Fraser 

 

ข้อมลูทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ 

 
รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ประเภทการลงทนุในทีดิน สทิธกิารเช่าชว่ง (โดยเป็นการเชา่ชว่งจาก 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 Luxel APT Company Limited 

เจา้ของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์ 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 

การเข้าออกทรพัยสิ์นโครงการฯ โรงแรมเชอืมต่อกบัถนน C ซงึเป็นถนนสาธารณะทมีคีวามกวา้ง 16 เมตร และมคีวามกวา้ง
ของพนืผวิถนน 10 เมตร 

รายละเอียดของทีดิน  หนังสอืรบัรองการใชท้ดีนิ หนังสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆที
เกยีวขอ้งกบัทดีนิ (สําหรบัทดีนิ) เลขท ีBD866719 ลงวนัท ี 5 กุมภาพนัธ ์  และ
แกไ้ขเลงวนัท ี  ตุลาคม  โดยคณะกรรมการของ HCMC 

 หนังสอืรบัรองการใชท้ดีนิ หนังสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆที
เกยีวขอ้งกบัทดีนิ (สําหรบัอาคาร) เลขท ีCA  ลงวนัท ี  สงิหาคม  และ
แกไ้ข ลงวนัท ี  สงิหาคม  โดยคณะกรรมการของคณะกรรมการของ HCMC 
โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม ของ HCMC  

พืนทีดิน 1,709 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร ประกอบไปด้วยอาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ พร้อมสงิอํานวยความสะดวกเสริม รวมถึง 
รา้นอาหาร หอ้งประชมุ สถานออกกําลงักาย และรา้นสะดวกซอื  

ปีทีเริมดาํเนินการ 12 มนีาคม พ.ศ. 2556 

รายละเอียดทวัไปของโครงการ โรงแรมสดีาวตงัอยู่ใน HCMC พรอ้มหอ้งพกั  หอ้ง  

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ห้องครวัทมีีอุปกรณ์ครบครัน โทรทศัน์ LCD เครืองปรบัอากาศ ตู้นิรภัยในห้อง ฝักบัว
อาบนําแบบยนื ไดรเ์ป่าผม เตารดี และทรีองรดี wifi ฟร ี
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บริการและสิงอาํนวยความสะดวก

อืนๆ 

สถานออกกําลงักาย ซาวน่า และหอ้งลอคเกอร ์แผนกต้อนรบั ศูนยธ์ุรกจิ hot spot เลานจ์ 
พร้อมจุดทํางาน ทจีอดรถ บริการรถรับส่งสนามบิน บริการซักรีด และมีพืนทเีช่าเพือ
ประกอบธุรกจิรา้นคา้จํานวน 4 ยนิูต 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลฟิท ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์การระบายสงิปฏกูิล และ
การระบายนํา 

มลูค่าทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 21 ลา้นดอลลารส์หรฐั  
 

 

แผนทีทีตงัโครงการ   

 
 

โรงแรม Capri by Fraser 

   

แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานทีสาํคญัโดยรอบ 
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รายละเอียดของห้องพกั 
โรงแรม Capri by Fraser มจีาํนวนหอ้งพกัทงัสนิ 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 

 

2) สญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั 
นอกเหนือจากทรีะบุในตารางดา้นล่าง ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาใหใ้ชท้รพัยส์นิเพอืประกอบธุรกิจ

โรงแรม ของโรงแรม Capri by Fraser จะมีสาระสําคญัเหมือนข้อกําหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าของโรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park โดยเปลยีนคาํทอีา้งองิถงึโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นโรงแรม 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) สว่นควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนืองกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

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

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอีกคราวละ  ปี ปี 
โดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) ภายใตเ้งอืนไขว่าการต่อสญัญาเชา่จะมผีลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลา
ของสญัญาเช่าทดีินทโีรงแรมตงัอยู่ และข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสินสุดลงเมอืผู้ให้เช่าขาด
คณุสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัยส์นิทเีชา่  

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

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายุสญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านนั จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการ
เชา่ตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

ขอ้ยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นบัจากวนัทกีองทรสัตไ์ดล้งทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเชา่คงทไีดค้รบถว้น 
แต่ผูถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเชา่คงททีผีูใ้หเ้ชา่ควรไดร้บั
หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ /หรอื บรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมไดร้บัเงนิสนบัสนุนการ

ชําระคา่เช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสาํรอง ) Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ี
อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้กท่รสัตขีองกองทรสัต ์

2. กองทรสัต์ และ /หรอืบรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ได้รบัเงนิสนับสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ชา่  

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

25 

3) โรงแรม IBIS Saigon South 

 

ข้อมลูทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ 

 

รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ประเภทการลงทนุในทีดิน 

สิทธิการเช่าช่วง (โดยเป็นการเช่าช่วงจาก Phu My Hung Development Limited 

Liability Company ซงีระยะเวลาการเช่าช่วงจะสินสุดในวันท ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2586) 

ประเภทการลงทนุในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

กรรมสทิธ ิอยา่งไรกด็ ีเมอืสนิสดุระยะเวลาการเช่าช่วงทดีนิ และไม่มกีารต่ออายุสญัญา 

กรรมสทิธใินอาคารจะกลบัไปเป็นของผูใ้หเ้ชา่ช่วง ไดแ้ก ่Phu My Hung Development 

Limted 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 

การเข้าออกทรพัยสิ์นโครงการฯ 
โรงแรมเชือมต่อกบัถนน Hong Van Thai ซึงเป็นถนนสาธารณะทมีีความกว้าง 20 

เมตร และมคีวามกวา้งของพนืผวิถนน 12 เมตร 

รายละเอียดของทีดิน - หนังสือรับรองการใช้ทดี ิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิในบ้าน และทรัพย์สินอืนๆที

เกยีวขอ้งกบัทดีนิ (สําหรบัอาคาร) เลขท ีCA209336 ลงวนัท ี  มถิุนายน  โดย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม HCMC หนงัสอืรบัรองการใชท้ดีนิ  

- หนงัสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆทเีกยีวขอ้งกบัทดีนิ (สาํหรบัอาคาร) 

เลขท ีBD  ลงวนัท ี  กมุภาพนัธ ์  และสญัญาฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิ ลงวนัท ี

 พฤศจกิายน  โดยคณะกรรมการของ Ho Chi Minh City People’s Committee 

พืนทีดิน 936 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร 
ประกอบไปด้วยอาคารหลัก  อาคาร พร้อมสิงอํานวยความสะดวกเสริม รวมถึง 

รา้นอาหาร หอ้งประชมุ และพนืทสีว่นกลาง 

ปีทีเริมดาํเนินการ 21 มถุินายน พ.ศ. 2555 

รายละเอียดทวัไปของโครงการ โรงแรมสามดาวตงัอยูใ่น HCMC พรอ้มหอ้งพกั 140 หอ้ง  

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ระบบปรบัอากาศ กลอ่งนิรภยั ระบบโทรศพัท ์Wifi เครอืงชงชา และกาแฟ 

บริการและสิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ 
ทจีอดรถ สงิอํานวยความสะดวกสําหรบัผูพ้กิาร สงิอํานวยความสะดวกทางกฬีา ศูนย์

ธุรกจิ ซาวน่า จากซุซ ีและมพีนืทเีชา่เพอืประกอบธุรกจิร้านอาหารจํานวน 1 ยูนิต 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบระบายสิง

ปฏกิลู และระบบระบายนํา  

มลูค่าทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 15 ลา้นดอลลารส์หรฐั  
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แผนทีทีตงัโครงการ   

 

โรงแรม IBIS Saigon South 

   

 

แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานทีสาํคญัโดยรอบ 

 

 

รายละเอียดของห้องพกั 

โรงแรม IBIS Saigon South ประกอบไปดว้ยอาคารจาํนวน 1 อาคาร ซงึสงู 13 ชนั โดย ณ เดอืนธนัวาคม

2559 มจีาํนวนหอ้งพกัทงัสนิ 140 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 1 ประเภท ดงันี 

 

หมายเหตุ: ทงัน ีมแีผนการปรบัปรุงใหบ้รกิารเพมิเตมิอกีจาํนวน  หอ้ง ในอนาคต   

รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง พืนทีเฉลียต่อห้อง (ตารางเมตร) 

Standard Room 140 18 

รวม 140 2,520 
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3.1) สญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั 

นอกเหนือจากทรีะบุในตารางดา้นล่าง ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาใหใ้ชท้รพัยส์นิเพอืประกอบธุรกิจ

โรงแรม ของโรงแรม IBIS Saigon South จะมีสาระสาํคญัเหมือนขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าของโรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park โดยเปลยีนคาํทอีา้งองิถงึโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นโรงแรม IBIS 

Saigon South 

 
ผูใ้ห้เช่า Viethan Hotel Corporation ซึงเป็นบริษทัทีกองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทงัหมดผ่านบริษัท 

BBVN Singapore Pte Ltd    

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

บคุคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

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

และ 

(ข) สว่นควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิ

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอื

เกยีวเนอืงกบัทรพัยส์นิดงักลา่ว 

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

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอีกคราวละ  ปี 

โดยอัตโนมัติ (automatic renewal)  ภายใต้เงือนไขว่าการต่อสัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคับไม่เกิน

ระยะเวลาของสญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่า

ขาดคณุสมบตัใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีชา่  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 791,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถนิของประเทศนัน ทงันี ตามอตัรา

แลกเปลยีนทจีะไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายุสญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายสุญัญาเชา่นนั จะเท่ากบัคา่เฉลยีของค่าเช่าคงทใีนชว่งระยะเวลาการ

เชา่ตามสญัญาฉบบักอ่นหน้า 

ขอ้ยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นบัจากวนัทกีองทรสัตไ์ดล้งทนุในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณทีผีูเ้ชา่ไม่สามารถจ่ายค่าเชา่คงทไีด้

ครบถว้น แต่ผูถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าได้รบัการชาํระเงนิครบถว้นตามจํานวนคา่เช่าคงททีผีูใ้ห้

เชา่ควรไดร้บัหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแล้วจากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปนี ไม่ถอืว่าเป็นการผดิ

สญัญาเชา่  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนับสนุนการชําระคา่

เช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง  ) Reserve Account) ทบีรษัิทสตราทจีกิ พร๊อพเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอร ์พี

ทอี ีแอลทดี ี วางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

2. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่วา่ทางตรงหรอืทางอ้อม ไดร้บัเงนิสนบัสนุน

อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ชา่ 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 

 

2.8 นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในอนาคตกองทรสัต์อาจกูย้มืเงนิโดยการขอสนิเชอืจากสถาบนัการเงนิ หรอืออกตราสารหรอืหลกัทรพัย์

หรอืเขา้ทําสญัญาทมีลีกัษณะเป็นการกูย้มื รวมถงึกอ่ภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์เพอืนําเงนิทไีดม้าลงทุน

ในทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัตเ์พมิเตมิ ปรบัปรงุทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัตล์งทุน หรอืเพอืวตัถปุระสงค์

อนืใดทเีป็นประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรสัต ์โดยอยูภ่ายใตน้โยบายการกูย้มืเงนิในอนาคต 
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ทงันี การกูย้มืของกองทรสัต ์ใหห้มายความรวมถงึการกูย้มืเงนิของบรษิทัทกีองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2.8.1 วตัถปุระสงคใ์นการกู้ยืมเงิน  

ในการจดัการกองทรสัต์ กองทรสัต์อาจกูย้มืเงนิได ้ทงันี ไม่ว่าจะมกีารใหห้ลกัประกนัไวด้้วยหรอืไม่ก็ตาม 

และผู้จดัการกองทรัสต์สามารถกู้ยมืเงิน เปลยีนแปลงหรือก่อภาระผูกพนัเพอืการบริหารจัดการกองทรสัต์และ

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ซงึรวมถงึเพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปน ี

(1) ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์มสีทิธิการเช่า

หรอืสทิธคิรอบครอง ใหอ้ยูใ่นสภาพดแีละมคีวามพรอ้มทจีะใชห้าผลประโยชน์ รวมถงึการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของ

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(2) ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืหามาทดแทนซงึสงัหารมิทรพัยห์รอือุปกรณ์ทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าหรอืสทิธคิรอบครอง ใหอ้ยูใ่นสภาพดแีละมคีวามพรอ้มทจีะ

ใชห้าผลประโยชน์ 

(3) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียูแ่ลว้ซงึเป็นของกองทรสัต์หรอืทกีองทรสัต์มสีทิธกิาร

เช่าหรอืสทิธคิรอบครอง เพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

(4) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิ 

(5) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์หรอืคาํประกนัการดาํเนินงานทเีกยีวเนืองกบัการประกอบธุรกจิ

ของกองทรสัต ์

(6) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มื หรอืการกูย้มืเพอืนําไปชาํระหนีเงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(7) ป้องกนัความเสียงทางด้านอตัราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรือ ป้องกนัความเสยีงทางด้านอตัรา

ดอกเบยีอนัเนืองมาจากการกูย้มืเงนิหรอืออกตราสารหนี 

(8) เหตุจําเป็นอนืใดทผีู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควรสําหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ โดยผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจําเป็นและเหมาะสมเพอืประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซงึผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะบอกกล่าวแก่ทรสัตีให้ทราบล่วงหน้า โดยหากเป็นเหตุในการกู้ยมืเงนิอนืทจีะส่งผลกระทบต่อภาระ

ผกูพนัหรอืสถานะทางการเงนิของกองทรสัต์อยา่งมนียัสาํคญั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีและ/

หรอืทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ก่อนการเขา้ทาํรายการดงักลา่ว 

 

เงือนไขพิเศษ 

กองทรสัต์อาจจะเขา้ทําสญัญาซอืขายตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืป้องกนัความ

เสียง (Hedging) จากอตัราแลกเปลยีน และ/หรอือตัราดอกเบีย ทีเกิดขนึจากการกู้ยมืเงนิไม่ว่าทงัจํานวนหรอื

บางส่วน เช่น กองทรสัต์อาจเขา้ลงทุนทําสญัญาซือขายตราสารอนุพนัธ์กบัคู่ส ัญญาทเีป็นธนาคารพาณิชย์เพอื

ป้องกนัความเสยีงจากความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลยีน 

 

2.8.2 วิธีการกู้ยืมเงิน  

กองทรสัต์อาจกําหนดวธิกีารกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ได ้โดยวธิใีดวธิี

หนึงหรอืหลายวธิรี่วมกนัในขณะใดขณะหนึงซงึหมายความรวมถงึการออกตราสารหรอืการเขา้ทําสญัญาไม่ว่าใน

รปูแบบใดทมีคีวามหมายหรอืเนอืหาสาระทแีทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ ดงัน ี

(1) การกูย้มืเงนิ ขอสนิเชอื เบกิเงนิเกนิบญัชจีากนิตบุิคคล หรอืสถาบนัการเงนิ ทงัในประเทศ และ/หรอื

ต่างประเทศ ซงึรวมถงึบรษิทัประกนัภยัซงึจดัตงัขนึตามกฎหมายเกยีวขอ้งกบัประกนัภยั และกองทรสัตอ์าจพจิารณา

ใหห้ลกัประกนัในการชาํระเงนิกูย้มืดงักลา่วดว้ย นอกจากนี กองทรสัตอ์าจทําสญัญาซอืขายลว่งหน้า หรอืซอืขายตรา
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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. ทเีกยีวข้อง และ

กองทรสัต์อาจพจิารณาใหห้ลกัประกนัทเีกยีวขอ้งกบัการออกตราสารดงักล่าวดว้ย 

(3) ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ เปลยีนแปลง

หรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เพอืประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการในการกู้ยมืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อภาระผูกพนัตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง โดยไม่ตอ้งขอมตอินุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เท่าทไีม่ขดักบักฎหมายและสญัญา

ก่อตังทรสัต์ อย่างไรก็ด ีในกรณีทีกองทรสัต์นําทรพัย์สนิ ของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงนิกู้ยมืซงึ

รวมถงึการเพมิวงเงนิหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้้รายเดมิจากหลกัประกนัทมีอียู่แลว้ ตามวธิกีารเกยีวกบัการกูย้มืของ

กองทรสัต์และการก่อภาระผกูพนัใดๆ แกท่รพัยส์นิของกองทรสัตต์ามทรีะบุในสญัญาก่อตงัทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 

โดยทรสัตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรสัต์ในการเข้าทําสญัญาเพอืกู้ยมืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อภาระ

ผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์หรอือาจมอบอํานาจให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ลงนามผูกพนักองทรสัต์ตามสญัญา

ดงักลา่วแทนได ้

 

2.8.3 มลูค่าการกู้ยืมเงิน  

การกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์จะมขีอ้จาํกดัใหมู้ลคา่การกูย้มืไม่เกนิอตัราสว่นอยา่งใดอย่างหนึงดงัต่อไปน ีเวน้

แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพมิเตมิ 

(1) รอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

(2) รอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ในกรณีทกีองทรสัต์มอีนัดบัความน่าเชอืถอือยู่ใน

อนัดบัทสีามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซงึเป็นอนัดบัความน่าเชอืถือครงัล่าสุดทไีดร้บัการจัดอนัดบัโดย

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 

การกู้ยมืเงนิขา้งต้น ให้หมายความรวมถงึการออกตราสารหรอืหลักทรพัย์ หรอืเขา้ทําสญัญาไม่ว่าใน

รปูแบบใดทมีคีวามมุ่งหมายหรอืเนือหาสาระทแีทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 

 

2.8.4 การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต์  

การก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์ จํากดัเฉพาะกรณีทจีาํเป็นและเกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ

ของกองทรสัตด์งัต่อไปน ี

(1) การก่อภาระผูกพนัซงึเกยีวเนืองกบัการทําข้อตกลงหลกัทกีองทรสัต์สามารถกระทําได ้เช่น การนํา

ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงนิกูย้มืเป็นตน้ 

(2) การก่อภาระผกูพนัทเีป็นเรอืงปกตใินทางพาณิชยห์รอืเป็นเรอืงปกตใินการทาํธรุกรรมประเภทนนั 

 

2.8.5 ข้อมลูเกียวกบัการกู้ยืมเงิน ณ วนัสินรอบบญัชี 

การเขา้ลงทุนในครงันีของกองทรสัต ์กองทรสัต์ใชแ้หล่งเงนิทุนส่วนหนึงจากการกูย้มืเงนิ โดยกองทรสัต์ได้

เขา้ทาํสญัญาเงนิกูก้บัผูใ้หกู้ ้ทงันี ใชว้งเงนิกูย้มืระยะยาว 47.50 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพอืใชส้าํหรบัการลงทุนดงักล่าว 

ทงันี ขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการกูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาเงนิกูร้ะหว่างกองทรสัต์และ

ผูใ้หกู้โ้ดยมเีงอืนไขทสีาํคญัดงัต่อไปน ี  
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สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมเงิน 

 
ผูใ้ห้กู้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 

ผูก้ ู้ ทรสัตกีระทําในนามของทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธิการ

เชา่สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

จาํนวนเงินกู้  

ณ วนัที  

ธนัวาคม  

วงเงนิกูท้ ี1:   เงนิกูร้ะยะยาว 47.50 ลา้นดอลลาร์สหรฐั (เป็นการกูย้มืเงนิในสกุลดอลลารส์หรฐั) 

วงเงนิกูท้ ี2:   วงเงนิสนิเชอืหมุนเวยีนในสกุลเงนิบาทไม่เกนิ 36 ลา้นบาท ซงึเป็นวงเงนิระยะสนัในรูปแบบ

ตวัสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) โดยตวัสญัญาใชเ้งนิแต่ละฉบบัจะมีอายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

(เป็นการกูย้มืเงนิในสกุลไทยบาท) 

หมายเหตุ: ณ วนัท ี  ธนัวาคม  ยงัไม่มกีารเบกิวงเงนิสนิเชอืหมนุเวยีน (วงเงนิกูท้ ี ) 

อตัราดอกเบยี วงเงนิกูท้ ี1:   อตัราดอกเบียอ้างอิง London Interbank Offered Rate 3 เดอืน (3M LIBOR) โดยในปีท ี1 

ถงึ2 จะมอีตัราดอกเบยีเท่ากบั 3M LIBOR บวกอตัราดอกเบียไม่เกนิร้อยละ 3.30 ต่อปี และ

อตัราดอกเบยีหลงัจากนันตลอดอายุสญัญาจะเท่ากบั 3M LIBOR บวกอตัราดอกเบียไม่เกนิ

รอ้ยละ 6.50 ต่อปี  

วงเงนิกูท้ ี2:  อตัราดอกเบยีลอยตวัตาม Money Market Rate (MMR) ของผูใ้หกู้ ้

อายุสญัญาเงินกู้ วงเงนิกูท้ ี1:   ระยะเวลาการชาํระคนืเงนิตน้ 13 ปี โดยมรีะยะเวลาปลอดเงนิต้นใน 3 ปีแรก 

วงเงนิกูท้ ี2:   ระยะเวลาการชําระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 3 เดอืนนบัแต่วนัทอีอกตวัสญัญาใช้เงนิแต่ละฉบบั หรือ

ตามทจีะระบุไวใ้นสญัญาเงนิกู ้ทงันี วงเงนิกูด้งักล่าวมอีายุ 1 ปี นบัจากวนัลงนามในสญัญา

เงนิกู้ และการต่ออายุวงเงนิจะขนึอยู่กบัการพิจารณาทบทวนวงเงนิทุกปี (Final Maturity 

Date) 

การชาํระคืนเงิน

ต้น 

วงเงนิกูท้ ี1:  ชําระทกุๆ 6 เดอืนภายหลงัระยะเวลาปลอดเงนิตน้ โดยทยอยผอ่นชําระเป็นสดัสว่นทเีพมิขนึ

จนกระทงัครบทงัจํานวนภายในระยะเวลาตามสญัญาเงนิกู้โดยมี รายละเอียดการชําระคืน

ดงันี 

 ปีท ี4 - 7 รอ้ยละ 7.00 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี8 รอ้ยละ 7.50 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี9 รอ้ยละ 8.00 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี10 รอ้ยละ 9.00 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี11 รอ้ยละ 9.50 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี12 รอ้ยละ 10.50 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี13 รอ้ยละ 27.50 ของจํานวนเงนิกู ้

อยา่งไรกด็ ีภายหลงัระยะเวลาปลอดเงนิต้นนนั ในกรณทีผีูกู้ม้กีระแสเงนิสดส่วนเกนิ (Excess 

Cash Flow) ซงึคาํนวณโดยอ้างองิจาก กําไรก่อนค่าใชจ้่ายดอกเบยี ภาษ ีค่าเสอืมราคาและ

ตดัจําหน่าย (EBITDA) หกัด้วยหนสีนิทตี้องชําระ (Debt Service) ซงึประกอบด้วยเงินต้นที

ต้องชําระในแต่ละปี ดอกเบยี และค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (หากม)ี ซงึอ้างอิงตามงบการเงิน

เฉพาะของกองทรสัต์ ผูกู้จ้ะต้องนํากระแสเงนิสดส่วนเกนิดงักล่าวมาชําระคนืเงนิต้นเพมิเติม

จากสดัสว่นทกีาํหนดขา้งตน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

 ปีท ี4 รอ้ยละ 0.50 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี5 - 6 รอ้ยละ 1.00 ของจํานวนเงนิกู ้

 ปีท ี7 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 2.00 ของจํานวนเงนิกู ้

วงเงนิกูท้ ี2:  ชําระคนืเงนิต้นทงัจํานวนใน 3 เดอืนนบัแต่วนัทอีอกตวัสญัญาใชเ้งนิแต่ละฉบบั หรือตามทจีะ

ระบุไว้ในสญัญาเงนิกู ้ทงันีระยะเวลาการชําระคืนเงนิกู้สําหรบัวงเงนิกู้ท ี2 นีจะต้องไม่เกนิ 

Final Maturity Date ของวงเงนิกูท้ ี2 

การชาํระดอกเบีย วงเงนิกูท้ ี1:  ชําระรายไตรมาส 

วงเงนิกูท้ ี2:  ชําระในวนัครบกําหนดของตวัสญัญาใชเ้งนิแต่ละฉบบั 
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หลกัประกนั - จํานําหุน้ของบรษิทัย่อยของกองทรสัตทุ์กบรษิทั 

- สญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิบนบญัชเีงนิฝากของกองทรสัต ์ 

- จํานองสนิทรพัยใ์นประเทศอนิโดนีเซยี  

- โอนสทิธิการรบัผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้งกบัสญัญาหลกัให้กบัผู้ให้กู ้ ได้แก่ สญัญาเงนิกู้ระหว่างบริษัท

ภายใต้กองทรสัต ์สญัญาบรกิาร สญัญาเชา่ สญัญาบรหิารสนิทรพัย ์สญัญาประกนัภยั และ/หรอืการสลกั

หลงักรมธรรม์ประกนัภยั เป็นตน้  

- คาํประกนัโดยบรษิทัยอ่ยของกองทรสัต ์

นอกเหนือจากหลกัประกนัทรีะบุขา้งต้น ขอ้กําหนดและเงอืนไขอนืๆ เกยีวกบัการใหห้ลกัประกนัการกู้ยมืนี

ให้เป็นไปตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทเีกยีวขอ้งซงึคู่สญัญาจะ

ไดต้กลงกนั 

เงอืนไขทีสาํคญั - อตัราสว่นการกอ่หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อสนิทรพัยร์วม (Interest Bearing Debt to Total Assets) บน

งบการเงนิรวมของกองทรสัต ์ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 35 

- อตัราส่วนการก่อหนีสนิทมีีภาระดอกเบยีต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) บนงบ

การเงนิรวมของกองทรสัต ์ตอ้งไมเ่กนิ 1.0 เทา่ 

- อตัราความสามารถในการชําระหน ี(Debt Service Coverage Ratio) บนงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัต์ 

ไม่น้อยกว่า 1.2:1 

- การกนัเงนิสาํรองไวใ้นบญัชสีําหรบัการชําระหนี ในกรณีทคีรบกําหนด  ปีนับจากวนัเบกิเงนิกู้ครงัแรก

แลว้ EBITDA ของกองทรสัต์ตาํลงกว่า 8 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

- การหา้มจ่ายเงนิปันผลในกรณีทมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

ข้อกาํหนดและ

เงอืนไขอืน 

นอกเหนือจากเงอืนไขทรีะบุข้างต้น ขอ้กําหนดและเงือนไขอนืๆ เกยีวกบัการให้สนิเชือนีให้เป็นไปตาม

เงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิอนืๆ ซงึคูส่ญัญาจะไดต้กลงกนั 

 

3. ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของประเทศทีเกียวข้องกบัทรพัยสิ์นทีลงทุน 

 

3.1 ภาพรวมของอาเซียน 

 

3.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียน 

เศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซยีนมกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดในช่วงทศวรรษผ่านมา โดยผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศในกลุ่มอาเซยีนปัจจุบนัอยูท่รีะดบั 2.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซงึเพมิขนึ

เกอืบ 2 เท่านับตงัแต่ปี พ.ศ. 2550 หรอืเตบิโตเฉลยีรอ้ยละ 6.0 ต่อปี ทงันี หากประเทศในกลุ่มอาเซยีนยงัสามารถ

รกัษาระดบัการเตบิโตของเศรษฐกจิในระดบัดงักล่าว ประเทศในกลุ่มอาเซยีนอาจมขีนาดเศรษฐกจิทใีหญ่เป็นอนัดบั 

4 ของโลกไดภ้ายในปี พ.ศ. 2593 (ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศในกลุ่มอาเซยีนมขีนาดเศรษฐกจิทใีหญ่เป็นอนัดบั 5 

ของโลก - อ้างองิจากข้อมูล World Bank Data 2016) โดยกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และ

เวยีดนาม) และอนิโดนีเซยีมแีนวโน้มการเตบิโตทางเศรษฐกจิทสีงูทสีดุในภูมภิาค 

เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยรวมเติบโตไดอ้ย่างแขง็แกร่งจากการค้าภายในกลุ่มประเทศ

อาเซยีนทกีําลงัขยายตวั โดยการคา้ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนคดิเป็นร้อยละ 24.1 ของการคา้ระหว่างประเทศ

ทงัหมดของประเทศในกลุ่มอาเซยีน ในปี 2557 ซงึถอืเป็นตลาดทใีหญ่ทสีุด นอกจากนี ภูมภิาคอาเซยีนกลายเป็น

หนึงเป้าหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ทเีตบิโตเรว็ทสีดุของโลก โดย

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนคดิเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศของโลกในปี พ.ศ. 2557 เพมิขนึประมาณรอ้ยละ 5 จากปี พ.ศ. 2550 หากแบ่งแยกตามแหล่งทมีาของ
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เงนิลงทุน การลงทนุจากในภมูภิาคอาเซยีนดว้ยกนัเองมสีดัส่วนรอ้ยละ 17.9 หรอืมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก

การลงทนุทมีาจากสหภาพยโุรป 

 

คาดการณ์อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 

 
ทมีา: ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) | Colliers International 

 

3.1.2 ภาพรวมตลาดการท่องเทียวของอาเซียน 

สาํหรบัภาพรวมตลาดการท่องเทยีวของอาเซียนนัน อา้งองิจากสภาการเดนิทางและการท่องเทียวโลก 

(WTTC) ในปี 2557 ภาคการท่องเทยีวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.8 ของ GDP รวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน และ

คดิเป็นรอ้ยละ 3.7 ของอตัราการจา้งงานรวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยคาดการณ์ว่าสดัสว่นภาคการท่องเทยีว

เมอืเทยีบกบั GDP จะเพมิขนึเป็นรอ้ยละ 4.9 จากรอ้ยละ 4.8 และสดัสว่นอตัราการจา้งงานรวมจะเพมิขนึเป็นรอ้ยละ 

4.3 จากรอ้ยละ 3.7 ในปี 2568 ทงันี นักท่องเทยีวภายในภูมภิาคอาเซียนเป็นกลุ่มนักท่องเทยีวหลกัหรอืคดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 46 ของนกัทอ่งเทยีวต่างชาตทิเีดนิทางเขา้อาเซยีน ในปี 2557  

ภาคการท่องเทยีวของประเทศในกลุ่มอาเซยีนนอกจากจะไดร้บัความสนใจทเีพมิขนึจากนักท่องเทยีวชาว

ยุโรปและนักท่องเทยีวจากประเทศในทวปีอเมรกิาแลว้ ยงัไดร้บัความสนใจจากนักท่องเทยีวจนีและประเทศตลาด

เกดิใหม่อนืๆ ดว้ย โดยจุดแขง็ดา้นการท่องเทยีวของภูมภิาค คอื ธรรมชาตแิละวฒันธรรมอนัหลากหลาย ประกอบ

กบัความใกล้ชดิทางภูมิศาสตร์กบัประเทศขนาดใหญ่ทมีีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิในระดบัสูง เช่น จีน และ

อนิเดยี รวมทงั ประเทศในแถบเอเชยีทมีกีาํลงัซอืสงู เช่น ญปีุ่ น เกาหลใีต ้ไตห้วนั และประเทศในภมูภิาคตะวนัออก

กลาง  ทงันี ปัจจยัทชี่วยสนับสนุนการเตบิโตของการท่องเทยีวในภูมภิาคอาเซยีนในระยะต่อไป คอื การเตบิโตของ

รายได้ครวัเรอืนทมีีรายไดป้านกลางในประเทศจีน อนิเดยี และประเทศอาเซียน จะส่งผลให้มีการใช้จ่ายอุปโภค

บรโิภครวมถงึการท่องเทยีวและพกัผ่อนเพมิขนึซงึจะช่วยกระตุ้นอตุสาหกรรมการท่องเทยีวใน AEC ตลอดจนการ

เพมิขนึของความหนาแน่นของจราจรทางอากาศในภูมภิาคยงัชว่ยเพมิจาํนวนนักท่องเทยีวภายในภมูภิาคอกีดว้ย 
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จาํนวนนักท่องเทียวขาเข้าในอาเซียน  เป็นสดัส่วนร้อยละของตลาดการท่องเทียวทวัโลก 

ทมีา: องคก์ารการท่องเทยีวโลก ธนาคารโลก และสภาการเดนิทางและการทอ่งเทยีวโลก  

 

3.2 ภาพรวมของประเทศเวียดนาม  

 

3.2.1  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวยีดนามเป็นหนึงในประเทศทมีีอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทสีงูทสีุดในโลกในช่วงปี 2538 – 

2558 โดยมกีารเตบิโตเฉลยีร้อยละ 6.2 ต่อปี และในปี 2558 เศรษฐกจิเวยีดนามมกีารขยายตวัไดถ้งึร้อยละ 6.68 

นอกจากนี ในอนาคตเศรษฐกจิเวยีดนามจะไดร้บัแรงสนับสนุนจากข้อตกลงเขตการคา้เสรซีงึจะช่วยใหเ้วยีดนาม

สามารถรกัษาระดบัการขยายตวัของเศรษฐกจิไดใ้นระดบัสงู สาํหรบัภาคการท่องเทยีวของเวยีดนามคดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 6.6 ของ GDP เวยีดนามในปี 2558 และมกีารเตบิโตในทศิทางเดยีวกนักบัเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม  

นอกจากนีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรอื IMF) คาดว่าอตัราการ

เติบโตของ GDP ของเวยีดนามในช่วงปี 2559 ถึง 2565 จะอยู่ทีประมาณร้อยละ 6.26 ต่อปี และคาดการณ์ว่า

ประเทศเวยีดนามจะมอีตัราเงนิเฟ้อในช่วงเวลาดงักลา่วอยูท่อีตัราเฉลยีรอ้ยละ 4.65 ต่อปี 

 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
อตัราการเตบิโตคาดการณ์ของ 

GDP ของประเทศเวยีดนาม (รอ้ย

ละ) 
6.68 6.21 6.50 6.30 6.20 6.20 6.20 6.20 

อตัราเงนิเฟ้อคาดการณ์ของประเทศ

เวยีดนาม 0.63 2.67 4.87 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ทมีา : International Monetary Fund (IMF) 
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GDP และการท่องเทียวของประเทศเวียดนาม 

 
ทมีา: ธนาคารโลก และ สภาการเดนิทางและการท่องเทยีวโลก  

 

นอกจากนี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ในปี 2559 มมีูลค่าการลงทุน

ประมาณ24,400 ลา้นดอลลารส์หรฐั ซงึเตบิโตขนึจากปี 2558 ประมาณรอ้ยละ 7.1 ซงึเป็นการลงทุนจากประเทศใน

ภูมิภาคเอเชยีประมาณร้อยละ 78 โดยในปี 2559 ประเทศทีเขา้ลงทุนสูงสุด 3 ประเทศ ไดแ้ก่ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศญปีุ่ น และประเทศสงิคโปร ์ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 29 รอ้ยละ 10 และ รอ้ยละ 10 ตามลาํดบั  
 

มลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) 

 

 
ทมีา: แกรนท ์ธอนตนั 

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) จากแต่ละประเทศในปี 2559 

 
ทมีา: แกรนท ์ธอนตนั 
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โครงการ ฟ ูหมิง หึง (Phu My Hung) 

โครงการ ฟ ูหมงิ หงึ (Phu My Hung) ตงัอยูใ่นเขต District 7 ซงึเป็นทตีงัของโรงงานผลติของบรษิทัชนันํา 

เช่น 3M และ Unilever และเป็นย่านเมืองใหม่ของโฮจิมินห์ ซึงเป็นการร่วมทุนของ Central Trading and 

Development Group (CT&D Group) จากประเทศไต้หวนัและรัฐบาลท้องถินของประเทศเวียดนาม โครงการ

ดงักล่าวมกีารวางผงัเมอืง ระบบสาธารณูปโภคและก่อสรา้งททีนัสมยั โดยทางกลุ่มผูพ้ฒันาโครงการ ฟู หมงิ หงึ จะ

ใหเ้ช่าทดีนิทพีฒันาแล้ว และ/หรอืร่วมทุนกบัผูพ้ฒันารายอนื เพอืพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบต่างๆ 

Phu My Hung ประกอบดว้ย โครงการทพีกัอาศยัทงัในแนวราบและแนวดงิ โรงแรมและ Service Apartment อาคาร

สาํนักงาน อาคารพาณิชย ์ศนูยป์ระชุมหา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีนนานาชาต ิโรงพยาบาล ศนูยก์ารแพทย ์พนืทสีเีขยีว

และทะเลสาบ จึงทําให้โครงการดงักล่าวได้รบัความนิยมจากบริษัทต่างชาติเลือกเป็นทีตังสํานักงาน รวมถึง

ชาวต่างชาตทิทีาํงานในโฮจมินิห ์เลอืกเป็นทพีกัอาศยั  

(ทมีา: เวปไซตข์อง Phu My Hung Development) 

 

นอกจากนีโครงการฟ ูหมิง หึง ยงัมีจดุเด่นทีสาํคญัเช่น 

 เป็นทตีงัของศูนย์ประชุมททีนัสมยัและใหญ่ทสีุดในประเทศเวยีดนาม ไดแ้ก่ Saigon Exhibition and 

Convention Centre (SECC) ซงึเป็นศนูยป์ระชุมระดบัมาตรฐานสากลททีนัสมยัและมสีงิอํานวยความ

สะดวกครบครนัแห่งเดียวในโฮจิมินห์ โดยมีห้องจัดงานแสดงสินค้าทงัหมด 4 ห้องและมีพนืทีรวม

ประมาณ 40,000 ตร.ม. และมงีานประชุมอยา่งสมาํเสมอตลอดทงัปี รวมถงึงาน Viet Nam Motor Show 

2017 นอกจากนี SECC ยงัมแีผนทจีะขยายศูนยป์ระชุมในปี 2560 เพอืใหส้ามารถรองรบังานประชุม

ไดม้ากขนึในอนาคตอกีดว้ย (ทมีา: เวปไซตข์อง SECC) 

 

จาํนวนงานทีจดัใน SECC 

 2557 2558 2559 2560 
จํานวนงาน 43 52 56 56/1 

หมายเหตุ 1/ อา้งองิจากขอ้มลูในเวปไซต ์SECC ณ วนัท ี24 กรกฎาคม 2560 

 

 โครงการฟู หมงิ หงึตงัอยูห่า่งจากนิคมอุตสาหกรรม Tan Thuan ประมาณ 5 กม. โดยนิคมอตุสาหกรรม

ดงักล่าวเกดิจากการร่วมทุนของ CT&D Group จากประเทศไตห้วนัและรฐับาลทอ้งถนิเช่นกนัประเทศ

เวยีดนาม  นิคมอุตสาหกรรม Tan Thuan มขีนาด 20 เฮกเตอร ์ประกอบไปดว้ย โรงงานอตุสาหกรรม 

อาคารคลังสินค้า ท่าเรือ อาคารสํานักงาน และอาคารพาณิชย์ (ทีมา: เวปไซต์ของ Tan Thuan 

Development) 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

36 

 โครงการฟู หมงิ หงึตงัอยู่ในทําเลทีสามารถเดนิทางไปยงัพนืท ีBinh Duong และ Dong Nai ซงึเป็น

พนืทเีขตอตุสาหกรรมทสีาํคญั ไดส้ะดวกโดยใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 

 

   
 

 โครงการฟู หมงิ หงึตงัอยูใ่กลท้างหลวงทเีชอืมไปยงัท่าเรอื Cai Mep ซงึเป็นท่าเรอืแห่งใหม่ทจีะรองรบั

การนําเขา้และสง่ออกในอนาคต  

 

 
 

3.2.2 ตลาดการท่องเทียวในประเทศเวียดนาม 

 

1) อุปทาน 

ภาพรวมตลาดโรงแรมในประเทศเวียดนาม ปี 2558 

  5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว รวม(1) 

จํานวนโรงแรม 91 215 441 747 

จํานวนหอ้งทงัหมด 24,212 27,379 30,734 82,325 

อตัราการเขา้พกั  62.7% 61.5% ไม่มขีอ้มูล 61.9% 

อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี (ดอลลาร์สหรฐั/หอ้ง/

คนื) 
111.4 72.3 ไม่มขีอ้มูล 87.0 

RevPAR (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 70.1 44.7 ไม่มขีอ้มูล 54.2 

หมายเหตุ (1) อตัราการเขา้พกัโดยรวม อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี และ RevPAR เป็นคา่ถวัเฉลยีถว่งนําหนกัของโรงแรมหา้ดาวและสดีาว 

ทมีา: VNAT (Vietnam National Administration of Tourism) | แกรนท ์ธอนตนั | Colliers International 
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1) อุปสงค ์  

ในปี 2558 ประเทศเวยีดนามมนีักท่องเทยีวชาวต่างชาตกิวา่ 7.9 ลา้นคน ซงึยงัตํากว่าตวัเลขทคีาดการณ์

ไวท้ ี8.3 ลา้นคน อยา่งไรกต็าม นกัท่องเทยีวชาวเวยีดนาม มจํีานวน 57 ลา้นคน ซงึเตบิโตไดส้งูถงึรอ้ยละ 48 จากปี 

2557สาํหรบัในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2559 จํานวนนักท่องเทียวต่างชาตเิรมิฟืนตวัขนึมาอยู่ท ี4.8 ลา้นคน หรอื

เตบิโตถงึรอ้ยละ 21.3 เมอืเทยีบกบัปี 2558  ทงันี เวยีดนามไดม้กีารส่งเสรมิสายการบนิราคาประหยดัและแพคเกจ

ทวัร์อย่างต่อเนือง รวมทงัการพฒันาสงิอํานวยความสะดวกสําหรบัการท่องเทียวเพอืเป็นแรงสนับสนุนให้ชาว

เวยีดนามเดนิทางท่องเทยีวพกัผ่อนกนัมากขนึ 

 

จาํนวนนักท่องเทียวขาเข้าในประเทศเวียดนาม 

 
ทมีา: GSO (GENERAL STATISTICS OFFICE of VIETNAM) / VNAT (Vietnam National Administration of Tourism) 

 

นักท่องเทยีวชาวต่างชาติจากประเทศทมีีรายไดสู้ง จงึมีความสามารถในการใช้จ่ายในจํานวนทสีูงกว่า

ประชาชนในประเทศ ทําให้นักท่องเทยีวทีเข้าพกัโรงแรม 4 ดาวและ 5 ดาวเป็นชาวต่างชาติมากกว่าร้อยละ 80 

ในขณะทปีระชากรในประเทศเวยีดนามซงึเดนิทางภายในประเทศมกัจะเลอืกทพีกัในโรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืระดบั

ตาํกวา่ 

 

แหล่งทีมาของแขกทีเข้าพกัในโรงแรมระดบั 4 ดาวและ 5 ดาวในประเทศเวียดนาม 

 
ทมีา: แกรนท ์ธอนตนั 

 

ในปี 2559 จํานวนนักท่องเทยีวต่างชาตทิเีขา้มาในเวยีดนามสงูสุดสองอนัดบัแรกมาจากเอเชยีตะวนัออก

และประเทศในกลุ่มอาเซยีน โดยนักท่องเทยีวชาวจนีมจีํานวนมากทสีุดในบรรดานักท่องเทยีวชาวต่างชาตเิท่ากบั

ประมาณ 2.7 ลา้นคน รองลงมาคอื ชาวเกาหล ีและชาวญปีุน  

  

2554 2555 2556 2557 2558

Domestic Guest 30,000,000 32,500,000 35,000,000 38,500,000 57,000,000

International Guests 6,014,032 6,847,678 7,572,678 7,874,312 7,943,651
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ประเทศแหล่งทีมาของนักท่องเทียวชาวต่างชาติขาเข้าในประเทศเวียดนาม ปี 2559 

 
ทมีา: GSO( GENERAL STATISTICS OFFICE of VIETNAM) 

 

สดัสว่นของผูเ้ขา้พกัในปี  แบ่งแยกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัสาํหรบัโรงแรม 4 ดาวและ 5 ดาว

ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั เวน้แต่สดัส่วนของวตัถุประสงค์ของการเขา้พกัเพอืการท่องเทยีวแบบกลุ่มและเพอืธุรกจิ ซงึ

โรงแรมระดบั 4 ดาวจะมจีาํนวนสงูกวา่ในโรงแรมระดบั 5 ดาวอยูร่อ้ยละ 3.9 และรอ้ยละ 1.5 ตามลาํดบั  

 

วตัถปุระสงคข์องการเข้าพกัโดยการจดัอนัดบัจากระดบัของโรงแรม ปี  

 
ทมีา: GSO (GENERAL STATISTICS OFFICE of VIETNAM) 

 

3.2.3 ผลการดาํเนินงาน 

 

1) อตัราการเข้าพกั 

อตัราการเขา้พกัเฉลียในช่วงปี 2556 ถงึ 2558 ค่อนขา้งทรงตวั อย่างไรกด็ ีในปี 2559 อตัราการเขา้พกั

เฉลยีเพมิสงูขนึอยา่งมากสาํหรบัทงัโรงแรมระดบั 4 ดาวและโรงแรมระดบั 5 ดาว ทงัน ีแกรนท ์ธอนตนั คาดวา่ธุรกจิ

โรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมระดบั 5 ดาวจะมีอตัราการแข่งขนัสูงขนึ เนืองจากจะมีการขยายจํานวนห้องพกั และ

โรงแรมแหง่ใหม่ๆ เปิดตวัมากขนึในอนาคต   
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อตัราการเข้าพกัเฉลียในประเทศเวียดนามโดยการจดัอนัดบัจากระดบัของโรงแรม 

 
ทมีา: แกรนท ์ธอนตนั Colliers International 

 

2) อตัราราคาห้องพกัเฉลีย 

ในปี 2559 อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีต่อปีโดยรวมอยูท่ ี88.1 ดอลลารส์หรฐั เพมิขนึจากปี 2558 รอ้ยละ 1.2  

โดยแกรนธ์ ธอนตนั คาดว่าผลการดาํเนินงานของธุรกจิโรงแรมจะดขีนึ เนืองจากจํานวนนักท่องเทยีวทคีาดว่าจะ

เพมิขนึในปี 2560 เป็นต้นไป ซงึเป็นแนวโน้มต่อเนืองจากการทจีํานวนนักท่องเทยีวเพมิขนึอย่างมนีัยสําคญัในปี 

2559 โดยเพมิจากปี 2558 ประมาณรอ้ยละ 17.9 (อา้งองิจาก GENERAL STATISTICS OFFICE of VIETNAM) 

 

อตัราราคาห้องพกัเฉลียของโรงแรมโดยรวมในประเทศเวียดนาม 

 
ทมีา: แกรนท ์ธอนตนั  

 

หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศใกลเ้คยีงแล้ว อตัราราคาหอ้งพกัของโรงแรมโดยรวมในประเทศเวยีดนามนัน

ตาํกวา่ในฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยี แมว้า่อตัราราคาหอ้งพกัโรงแรม 4 ดาวของประเทศเวยีดนามจะสงูกวา่อตัราราคา

หอ้งพกัโรงแรม 4 ดาวในประเทศไทยและกมัพชูา 

 

การเปรียบเทียบอตัราราคาห้องพกัเฉลียโดยการจดัอนัดบัตามระดบัของโรงแรมปี  

 
หมายเหตุ: ทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในครงัแรกไม่ได้ตงัอยูใ่นประเทศไทย ประเทศฟิลปิปินส ์และประเทศกมัพูชา 
ทมีา: แกรนท ์ธอนตนั | Colliers International 
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3) Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 4 ดาวและระดบั 5 ดาวของประเทศเวยีดนามม ีRevPAR ในปี 2559 เท่ากบั 51.4 ดอลลาร์

สหรฐั และ 68.7 ดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั โดยเพมิขนึจากปี 2558 รอ้ยละ 9.8 และ 4.1 ตามลาํดบั เนอืงจากจาํนวน

นักท่องเทยีวทเีพมิมากขนึอยา่งมนียัสาํคญั ทาํใหท้งัอตัราการเขา้พกัเฉลยีและอตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีเพมิขนึ 

 

รายได้ต่อจาํนวนห้องพกัทีสามารถเข้าพกัได้ในประเทศเวียดนามโดยการจดัอนัดบัตามระดบัของโรงแรม  

 
ทมีา: แกรนท ์ธอนตนั | Colliers International 

 

3.2.4 มมุมองในอนาคต 

ขณะนีประเทศเวยีดนามอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตสิาํหรบัปี 

2559-2563 โดยแผนดงักลา่วจะช่วยสนบัสนุนธุรกจิการท่องเทยีวของเวยีดนามใหฟื้นตวัขนึและเตบิโตต่อไปไดอ้ยา่ง

กา้วกระโดด ตามยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียวของประเทศเวยีดนามจนถงึปี 2563 และวสิยัทศัน์จนถงึปี 

2573 ภาคการท่องเทยีวของเวยีดนามคาดวา่จะตอ้นรบันักท่องเทยีวชาวต่างชาตมิากกวา่ 10 ลา้นคนต่อปี คดิเป็น

สดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 6.5-7.0 ของ GDP นอกจากนี ความร่วมมอืระหว่างรฐับาล ผูป้ระกอบกจิการโรงแรม และ

บรษิทัท่องเทยีวมสีว่นสาํคญัมากในการสรา้งยทุธศาสตรใ์นการนํานักท่องเทยีวเขา้ประเทศเวยีดนามมากขนึ 

 

3.2.5 ภาคการท่องเทียวของโฮจิมินห ์

 

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในโฮจิมินห ์ปี 2559 

  5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว รวม(1) 

จํานวนโรงแรม 24 43 118 185 

จํานวนหอ้งทงัหมด 6,355 4,737 8,186 19,278 

อตัราการเขา้พกั  65% 68% 60% 63.6% 

อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 124.4 68.9 46.7 77.7 

RevPAR (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 80.9 46.8 28.0 49.4 

หมายเหตุ (1) อตัราการเขา้พกัโดยรวม อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี และ RevPAR เป็นค่าถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของโรงแรมระดบั 5 ดาวและ 

4 ดาว 

ทมีา: VNAT (Vietnam National Administration of Tourism) | แกรนท ์ธอนตนั | Colliers International 

 

1) อุปทาน  

ในปี  โฮจมินิหม์โีรงแรมก่อสรา้งใหม่จํานวน  โรงแรม และมจีํานวนหอ้งพกัของโรงแรมระดบั -  

ดาวเพมิขนึ 910 หอ้ง เมอืเทยีบกบัปี 2558 ดว้ยแนวโน้มการท่องเทยีวทีเตบิโตดทีําให้บริษทัผู้พฒันาโรงแรมได้

เรมิตน้โครงการก่อสรา้งใหม่เพมิขนึ รวมถงึการเรง่ก่อสรา้งโครงการทไีดเ้รมิตน้ขนึแลว้ สง่ผลใหจํ้านวนโรงแรมระดบั 
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 ดาว และโรงแรมระดบั  ดาวมแีนวโน้มเพมิขนึ ในชว่งปี 2560 ถงึ 2562 

จาํนวนห้องโรงแรมในโฮจิมินห ์ 

 
ทมีา: Colliers International 

 

2) อุปสงค ์

ในปี 2559 โฮจมินิห์รบันักท่องเทยีวต่างชาติจํานวน 5.2 ลา้นคน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของจํานวน

นักท่องเทียวทงัหมด และนักท่องเทียวชาวเวียดนามจํานวน 21.8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 โดย

นักท่องเทยีวทงั 2 กลุ่มมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกบัปี 2558 ทงันี หากประมาณการอตัราการเตบิโต

ของจํานวนนกัท่องเทยีวในโฮจมินิห์โดยใชอ้ตัราการเตบิโตเฉลยียอ้นหลงัตงัแต่ปี 2554 ถงึ 2559 กล่าวคอื รอ้ยละ 

6.9 สาํหรบันกัท่องเทยีวต่างชาต ิและรอ้ยละ 16.1 สาํหรบันกัท่องเทยีวในประเทศ จาํนวนนักท่องเทยีวของเมอืงโฮจิ

มินห์จะแตะระดบั 32.7 ล้านคนในปี 2561 โดยแบ่งเป็นนักท่องเทยีวต่างชาต ิ6.3 ล้านคน และนักท่องเทยีวชาว

เวยีดนาม 26.4 ลา้นคน 

 

จาํนวนนักท่องเทียวในโฮจิมินห ์

 
ทมีา: Department of Tourism of HCMC | Colliers International 

 

3) ผลการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรม 
 

 อตัราราคาห้องพกัเฉลีย (Average Room Rate) 

6,588 6,632 7,622 7,346 8,186

3,390 3,680 3,635 4,667 4,737
4,769 5,373 5,373 6,355 6,355

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2555 2556 2557 2558 2559

จาํ
นว

นห
อ้ง

3-star 4-star 5-star

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560F 2561F

จาํ
นว

นน
กัท

่อง
เท

ยีว
(ค

น)

นกัท่องเทยีวชาวต่างชาติ นกัท่องเทยีวชาวเวยีดนาม



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

42 

ในปี 2559 อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวและ 5 ดาวในโฮจมินิห ์ลดลงรอ้ยละ 4.66 และ 

2.90 เมอืเทยีบกบัปี 2558 มาอยูท่รีะดบั 92.4 และ 169.9 ดอลลารส์หรฐัฯ ตามลาํดบั เป็นผลมาจากจาํนวนหอ้งพกัที

เพมิขนึก่อใหเ้กดิการแข่งขนัทสีงูขนึ โดยเป็นสาเหตุให ้ตงัแต่ปี 2560 อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยียงัมแีนวโน้มลดลง

เฉลยีรอ้ยละ 5 ต่อ ปีไปจนถงึปี 2561 นอกจากนี ภายในปี 2561 อตัราราคาหอ้งพกัของโรงแรมระดบั 4 ดาว จะมี

แนวโน้มอยูท่ ี84 ดอลลารส์หรฐัฯ และโรงแรมระดบั 5 ดาว จะมแีนวโน้มอยูท่ ี160 ดอลลารส์หรฐัฯ  

 

อตัราราคาห้องพกัเฉลียของโรงแรม  ดาว และ  ดาว ในโฮจิมินห ์

 
ทมีา: Colliers International 

 

 อตัราการเข้าพกั (Occupancy rate) 

สบืเนืองจากการแข่งขนัทสีูงขนึในตลาดโรงแรมระดบับน ประกอบกบัการเพมิขนึของทพีกัในรูปแบบที

หลากหลาย เช่น โฮมสเตย ์และโรงแรมบตูกิ สง่ผลใหอ้ตัราการเขา้พกัของโรงแรมระดบั 4 ดาวและระดบั 5 ดาวในโฮ

จมินิห ์ในปี 2559 ลดลง โดยมาอยูท่รีอ้ยละ 61.8 และ 65.0 จากรอ้ยละ 77.1 และ 75.6 ในปี 2558 ตามลาํดบั ทงันี 

อตัราการเขา้พกัยงัคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนืองในช่วงปี 2560 ถึง 2564 เนืองจากส่วนต่างของอุปทานทีมี

มากกว่าอุปสงคม์แีนวโน้มเพมิขนึ โดยคาดว่าอตัราการเขา้พกัของโรงแรม 4 ดาวและ 5 ดาวจะลดลงไปอยู่ทรีอ้ยละ 

60.5 และ 64.7 ในปี 2561 ตามลาํดบั 

 

อตัราการเข้าพกัโรงแรม  ดาวและ  ดาวในโฮจิมินห์ 

 
ทมีา: Colliers International 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560F 2561F

4-star 70.2 82.8 97.1 86.3 82.7 89.4 76.0 76.9 72.9 96.9 92.4 87.8 84.0

5-star 117.5 137.3 200.6 152.8 128.2 138.4 124.4 126.3 153.0 175.0 169.9 161.4 160.1
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 มุมมองในอนาคต 

เนืองจากจํานวนนักท่องเทยีวของโฮจมินิห์เตบิโตอย่างต่อเนืองในระยะทผี่านมาทําให้รฐับาลมโีครงการ

ขยายสนามบนินานาชาต ิTan Son Nhat เพอืใหส้ามารถรองรบัผูโ้ดยสารได ้50 ลา้นคนต่อปี หรอืเพมิขนึจากเดมิ 2 

เท่า นอกจากนีรฐับาลยงัมีโครงการกระตุ้นการท่องเทียวอนืๆ เช่น การก่อสร้างสถานทที่องเทยีวใหม่ ด้วยการ

สนับสนุนดงักล่าวประกอบกบัการมสีถานพกัแรมทหีลากหลายประเภทและราคา ทําใหแ้นวโน้มธุรกจิท่องเทยีวของ

โฮจมินิหน่์าจะเตบิโตไดอ้ยา่งมากในอนาคตอนัใกล ้

ทงันี เนืองจากโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South มจุีดเดน่ดา้นทตีงั โดยตงัอยู่ใน

เขต District 7 ซงึมฐีานลกูคา้ทงัทเีป็นภาคธุรกจิและภาคการท่องเทยีว และตงัอยูต่รงขา้มกบัศนูยป์ระชุมและแสดง

สนิคา้ SECC อกีทงัโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South เป็นเพยีงโรงแรมทไีดร้บัการบรหิาร

จดัการโดยผูบ้รหิารโรงแรมระดบัสากลเพยีงแหง่เดยีวใน District 7 สาํหรบัโรงแรมระดบั 4 ดาวและ 3 ดาวตามลาํดบั 

เป็นผลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าโรงแรมทงัสองแหง่ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแขง่ขนัทสีงูขนึในโฮจมินิหอ์ย่าง

มนัียสาํคญั 

 

3.3 ภาพรวมของประเทศอินโดนีเซีย 

 

3.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศอนิโดนีเซียเผชญิกบัเศรษฐกิจทขียายตวัลดลง จากรอ้ยละ 6.0 ในปี 2554 เป็นรอ้ยละ 4.8 ในปี 

2558 เนืองจากไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลกทซีบเซา อย่างไรกด็ ีตวัเลขคาดการณ์ของการเตบิโตของ

เศรษฐกจิของประเทศอนิโดนีเซยีในชว่งปี 2560 ถงึ 2565 โดย IMF เฉลยีอยูท่ปีระมาณรอ้ยละ 5.33 ต่อปี 

 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

อตัราการเตบิโตคาดการณ์ของ GDP ของ

ประเทศอนิโดนีเซยี (รอ้ยละ)  
4.87 5.02 5.10 5.30 5.40 5.50 5.50 5.50 

ทมีา : International Monetary Fund (IMF) 

 

3.3.2 ตลาดการท่องเทียวในจาการต์า 

 

1) อุปทาน 

จาการ์ตาเป็นเมอืงหลวงของประเทศอนิโดนีเซยีและเป็นศูนยร์วมนักธุรกจิและนักท่องเทยีวต่างๆ ทําให้

ความต้องการโรงแรมทีพกัในจาการต์าเพมิขนึอย่างรวดเรว็ โดยในช่วงปี 2553 ถงึปี 2559 อตัราการเตบิโตของ

เศรษฐกจิของประเทศอนิโดนีเซยี ทําใหม้กีารก่อสรา้งและพฒันาโรงแรมในจาการต์ามากขนึ โดยตงัแต่ปี 2553 ถงึปี 

2559 จาํนวนหอ้งพกัในจาการต์าเพมิขนึประมาณรอ้ยละ 8.72 ต่อปี  

ในปี 2559 มีโรงแรมระดบั 3 ดาวถงึ 5 ดาวในจาการ์ตารวม 189 แห่ง ซงึใหบ้รกิารหอ้งพกัรวมประมาณ 

39,208 หอ้ง ประกอบดว้ยหอ้งพกัในโรงแรมระดบั 3 ดาวจํานวน 11,223 หอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมระดบั 4 ดาวจาํนวน 

15,217 หอ้ง และหอ้งพกัในโรงแรมระดบั 5 ดาวจํานวน 12,588 หอ้ง โดย Colliers International คาดวา่ ภายในปี 

2562 จาํนวนหอ้งพกัจะเพมิขนึประมาณรอ้ยละ 5.1 ต่อปี โดยอตัราการเตบิโตดงักล่าวตาํกวา่อตัราการเตบิโตในช่วง

ปี 2553 – 2559 เนืองจากการแข่งขันทีค่อนข้างสูง ทงันี คาดว่าในปี 2562 จะมีโรงแรมทงัหมด 219 แห่ง ซึง

ใหบ้รกิารหอ้งพกัรวมประมาณ 45,314 หอ้ง 
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การเติบโตของจาํนวนห้องพกัโรงแรมระดบั 3 ดาวถึง 5 ดาวในจาการต์า 

 
ทมีา: Colliers International 

 

2) อุปสงค ์

จาการต์าเป็นหนึงในเมอืงสําคญัทรีองรบันักท่องเทยีวจากต่างประเทศของอนิโดนีเซยี ในช่วงปี 2555 ถงึ 

2559 จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทีเข้ามาในจาการ์ตาคดิเป็นร้อยละ 25.0 ถึง 26.0 ของจํานวนนักท่องเทียว

ต่างชาติทังหมดทเีดนิทางเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย โดยตังแต่ปี 2544 ถึงปี 2559 จํานวนนักท่องเทียวใน

จาการต์าเพมิขนึคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 6.4 ต่อปี ทงันี ในปี 2559 มนัีกท่องเทยีวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาในจาการต์า

ทงัสนิ 2.6 ลา้นคน  

เมอืพจิารณาตามสญัชาต ินักท่องเทยีวจากเอเชยีเป็นกลุ่มนักท่องเทยีวหลกัทเีดนิทางเขา้มาในจาการต์า

ในช่วงปี 2558-2559 โดยเฉพาะอย่างยงินักท่องเทียวชาวจนีและมาเลเซีย ตามมาดว้ยซาอุดอีาระเบีย และกลุ่ม

นักท่องเทยีวจากยโุรป เชน่ ฝรงัเศส และองักฤษ ทงันี คาดวา่จาํนวนนักทอ่งเทยีวต่างชาตทิเีขา้มาในจาการต์าจะอยู่

ทีประมาณ 3.33 ล้านคนในปี 2562 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนนักท่องเทียวทีมากทีสุดยังคงเป็นนักท่องเทียว

ภายในประเทศ โดยมจีาํนวนถงึ 23.66 ลา้นคนในปี 2559 และเพมิขนึรอ้ยละ 6.6 จากจาํนวนนกัท่องเทยีวในประเทศ

ในปี 2558  

ทงันี ในช่วงปี 2549 ถงึ 2559 จาํนวนนักท่องเทยีวในประเทศเพมิขนึเฉลยีคดิเป็นรอ้ยละ 5.6 ต่อปี หากนํา

อตัราการเติบโตของจํานวนนักท่องเทียวในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ จะพบว่าจํานวน

นักท่องเทยีวจากในประเทศของจาการต์าจะเพมิขนึเป็น 27.87 ลา้นคนในปี 2562 

 

จาํนวนนักท่องเทียวขาเข้าในจาการต์า 

 
ทมีา:  สาํนกังานสถติแิห่งจาการต์า และกรมการทอ่งเทยีวแห่งจาการต์า (*นกัทอ่งเทยีวภายในประเทศ: ตวัเลขเบอืงตน้) 
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3) ผลการดาํเนินงาน 

 

 อตัราการเข้าพกั 

ในช่วงปี 2543 ถงึ 2555 อตัราการเข้าพกัของโรงแรมในจาการ์ตามแีนวโน้มเพมิขนึ โดยเพมิจากรอ้ยละ 

37.9 ในปี 2543 เป็นรอ้ยละ 73.5 ในปี 2555 อยา่งไรกด็ ีหลงัจากทจีาํนวนหอ้งพกัโรงแรมมจีํานวนเพมิสงูขนึทําให้

การแขง่ขนัในตลาดเพมิมากขนึ จงึสง่ผลทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัในปี 2556 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 70.0 อยา่งไรกด็ ีแมว้า่

อตัราการเขา้พกัของโรงแรมในจาการต์าจะมแีนวโน้มเพมิขนึ แต่สถานการณ์ของธุรกจิโรงแรมไดร้บัผลกระทบจาก

การทรีฐับาลออกมาตรการควบคมุจาํนวนการจดัประชุมในโรงแรมของหน่วยงานภาครฐั ซงึทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัใน

ปี 2559 ลดลงมาอยู่ทรีอ้ยละ 61.8 แมว้า่หลงัจากนันรฐับาลจะยกเลกิการใชม้าตรการควบคุมดงักล่าว ประกอบกบั

การแขง่ขนัทสีงูขนึในตลาดสง่ผลให้อตัราการเขา้พกัยงัคงลดลงต่อเนืองมาอยูท่รีอ้ยละ 55.7 ในปี 2559 

 

อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมระดบั 3 ดาวถึง 5 ดาวในจาการต์า ตงัแต่ปี  

 
ทมีา: Colliers International 

 

เนืองจากโรงแรมระดบั 5 ดาวพงึพาตลาดนักท่องเทยีวต่างประเทศคอ่นขา้งมากทาํใหโ้รงแรมระดบั 5 ดาว

จะมอีตัราการเขา้พกัทตีาํเมอืเทยีบกบัโรงแรมในระดบัอนื โดยอตัราการเขา้พกัของโรงแรมระดบั 5 ดาวลดลงจาก

รอ้ยละ 73.0 ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 57.5 ในปี 2559 ทงันี โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ซงึบรหิารโดย 

Accor เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวแห่งเดยีวในจาการต์าตะวนัตกทสีามารถรกัษาระดบัอตัราการเขา้พกัไดใ้นระดบัสูง

นับตงัแต่เปิดให้บริการในปี 2554 เนืองจากโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นันมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็น

นักท่องเทยีวภายในประเทศและเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวแหง่เดยีวในดา้นตะวนัตก โดยในปี 2559 โรงแรม Pullman 

Jakarta Central Park มอีตัราเฉลยีการเขา้พกัอยูท่รีอ้ยละ 75.7  

นอกจากนี เนืองดว้ยอุปสงคท์ชีะลอตวัสาํหรบัตลาดโรงแรมในอนิโดนีเซยี ภาวะทางการเมือง และการ

แขง่ขนัในตลาดทคี่อนขา้งสงู ทาํใหใ้นปี 2559 อตัราการเขา้พกัของโรงแรมระดบั 4 ดาวและ 3 ดาวลดลงไปทรีอ้ยละ 

54.3 และรอ้ยละ 56.1 ตามลาํดบั  

 จํานวนหอ้งพกัโรงแรมในจาการ์ตามแีนวโน้มเตบิโตรอ้ยละ 5.1 ต่อปี ในขณะทอีุปสงคม์แีนวโน้มเตบิโต

เพยีงรอ้ยละ 4.5 ต่อปี ดงันนั คาดวา่อตัราการเขา้พกัจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 52.5 ในปี  หลงัจากนนัอตัราการเขา้

พกัจะกลบัมาเพมิขนึเป็นรอ้ยละ 55.7 ในปี  
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การประเมินอตัราการเข้าพกัเฉลียในจาการต์า จนถึงปี  

 
ทมีา: Colliers International 

 

 อตัราราคาห้องพกัเฉลีย 

การแข่งขนัทสีงูและการอ่อนค่าของเงนิสกุลรูเปียอนิโดนีเซยี ทําใหอ้ตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีปรบัตวัลดลง

จากอตัราราคาห้องพกัเฉลยีท ี56.23 ดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2557 ลงไปทอีตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี 51.95 ดอลลาร์

สหรฐัฯ ในปี 2559 ทงันี อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 5 ดาวอยูท่ ี104.68 ดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2559 

ซงึเพมิขนึรอ้ยละ 3.0 จากปี 2558  

ในปี 2559 อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม 4 ดาว อยูท่ปีระมาณ 47.94 ดอลลารส์หรฐัฯ ซงึเพมิขนึรอ้ย

ละ 2.0 จากปี 2558 และอตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม 3 ดาวอยูท่ปีระมาณ 32.46 ดอลลารส์หรฐัฯ ซงึเพมิขนึ

เพยีงรอ้ยละ 0.5 จากปี 2558 ทงันี คาดการณ์ว่าอตัราราคาหอ้งพกัเฉลยีจะเพมิขนึเพยีงรอ้ยละ 1.0 ถงึ รอ้ยละ 3.0 

ต่อปี (ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ) 

 

อตัราราคาห้องพกัเฉลียของโรงแรมระดบั 3 ดาวถึง 5 ดาวในจาการต์า ตงัแต่ปี 2543 

 
ทมีา: Colliers International 
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 รายได้ค่าห้องพกัเฉลียต่อจาํนวนห้องพกัทีมีอยู่ในโรงแรมทงัหมด (RevPAR) 

 

RevPAR ของโรงแรมระดบั 3 ดาวถึง 5 ดาวในจาการต์า 

 
ทมีา: Colliers International 

 

RevPAR ของโรงแรมระดบั 3 ดาวถงึ 5 ดาวมีแนวโน้มลดลงตงัแต่ปี 2556 และตําทสีุดในปี 2559 โดย 

RevPAR สาํหรบัโรงแรมระดบั 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ในปี 2559 อยูท่ ี18.36 26.03 และ 60.19 ดอลลารส์หรฐัฯ 

ตามลาํดบั โดยคาดว่า RevPAR ในปี 2560 จะยงัมแีนวโน้มทรงตวัก่อนทจีะปรบัเพมิขนึเลก็น้อยในปี 2561 ถงึ 2562 

โดยในปี 2562 คาดว่า RevPAR ของโรงแรมระดบั 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว จะอยู่ที 21.27 28.80 และ 72.81 

ดอลลารส์หรฐัฯ ตามลาํดบั  

 

4. ปัจจยัความเสียงทีเกียวข้องกบัการลงทุน 

 

4.1 ความเสียงทีเกียวกบักองทรสัตห์รอืการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

(1) ความสาํเรจ็ของกองทรสัต์ขนึอยูก่บัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูเ้ช่าหลกั และผูบ้รหิารโรงแรม

ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิโครงการฯ  ซงึหากไม่สามารถดําเนินการหรือจัดการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อมูลคา่ของทรพัยส์นิโครงการฯ  ผล

การดาํเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะบรหิารกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์การทผีูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูเ้ชา่หลกั 

และผู้บริหารโรงแรม บริหารโรงแรมอย่างไม่มีประสทิธิภาพจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์ส ิน

โครงการฯ ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนของกองทรสัต์ โดยผลการดาํเนินงานของ

กองทรสัต์จะขนึอยู่กบัค่าตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึไดร้บัค่าเช่ามาจากผูเ้ช่าหลกั ทงันี ผู้เช่า

หลกัไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารโรงแรมโดยตรง แต่ไดเ้ขา้ทําสญัญาการบรหิารโรงแรมกบัผูบ้ริหารโรงแรม ซงึกําหนดให้

ผูบ้รหิารโรงแรมรบัผดิชอบในการดาํเนินงานต่างๆ ทเีกยีวกบัการบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของผู้เช่าหลกั รวมถงึความรบัผดิชอบในการให้บรกิารแก่ลูกคา้ การรบัจองห้องพกั การบรหิารจดัการ การทํา

การตลาด การบาํรงุรกัษา การรกัษาความมนัคงและความปลอดภยัของอาคาร และการบรหิารจดัการทางการเงนิ 

ทงันี หากผูบ้รหิารโรงแรมไม่สามารถดาํเนินงานตามกลยุทธ์ใหป้ระสบความสาํเร็จได ้อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อมลูคา่ของทรพัยส์นิโครงการฯ  และ/หรอื รายไดค้า่เชา่แปรผนัทบีรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิควรจะไดร้บั ซงึ

จะมผีลต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
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ตลอดจนการชาํระคนืหนทีถีงึกาํหนดชาํระ นอกจากน ีการเปลยีนแปลงในทางลบใดๆ ทมีผีลกระทบต่อความสมัพนัธ์

ของผู้เช่าหลักและบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สิน หรือ ของผู้เช่าหลักและผู้บริหารโรงแรม อาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถของผูบ้รหิารโรงแรมในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิโครงการฯ ได ้นอกจากนี หากผูเ้ชา่หลกัไม่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูเ้ช่าหลกัภายใตส้ญัญาเช่าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ/หรอื ผูบ้รหิารโรงแรมซงึแต่งตงัโดยผู้

เช่าหลกัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูบ้รหิารโรงแรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบ

ต่อการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกองทรสัต ์

(2) รายไดข้องกองทรสัต์ขนึอยู่กบัฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของผูเ้ช่าหลกั และการตดัสนิใจต่อ

อายสุญัญาเชา่เมอืสญัญาเชา่ของผูเ้ชา่หลกัสนิสดุลง 

ฐานะการเงนิและผลประกอบการของกองทรสัต์ขนึอยู่กบัค่าเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ ซึงบริษัทผู้ใหเ้ช่า

ทรพัยส์นิ ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าหลกั (ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ใน

ระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์) โดยเงนิทใีหแ้ก่กองทรสัตส์ว่นใหญ่จะมาจากเงนิปันผล

ทสีง่ขนึมาจากบรษิทั Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) และบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิ และการจ่ายเงนิโดย

วธิทีเีป็นไปตามสญัญาและไม่ขดัแยง้กบัประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี รายไดข้องบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิ

ซงึจะถกูจ่ายไปทกีองทรสัตน์นั มทีมีาจากคา่เช่าคงท ีคา่เชา่แปรผนั ดงันนั ในขณะใดขณะหนึง หากผูเ้ช่าหลกัมฐีานะ

การเงนิทดีอ้ยลง อาจทําใหผู้เ้ช่าหลกัชาํระเงนิล่าชา้หรอืเกดิการผดินัดชาํระเงนิคา่เช่าของผูเ้ช่าหลกัและทําใหผู้เ้ช่า

หลกัไม่สามารถชําระหนีได ้และ/หรอื บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิอาจไม่ไดร้บัค่าเช่าตามทปีระมาณการไว ้ซงึส่งผล

กระทบต่อรายไดข้องบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิและผลประโยชน์ทจีะสามารถจ่ายใหแ้ก่กองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้ 

รายได้ของกองทรสัต์ขนึกบัการไดร้บัค่าเช่าคงท ีค่าเช่าแปรผนั ภายใต้สญัญาเช่าระหว่างบรษิทัผูใ้หเ้ช่า

ทรพัย์สนิและผู้เช่าหลกัเป็นอย่างมาก ดงันัน หากมีการผดิสญัญาเช่าโดยบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิหรอืผู้เช่าหลกั 

อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อผลดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต ์

นอกจากนี ถงึแม้ว่าสญัญาเช่าหลกัทผีูเ้ช่าหลกัเขา้ทํากบัผูใ้หเ้ช่าหลกัจะกําหนดใหเ้มอืมกีารครบกําหนด

อายขุองสญัญาเชา่หลกัในแต่ละคราว (ทุกๆ สามปี) คูส่ญัญาตกลงจะเชา่ทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวต่อไปจนกว่าผูใ้หเ้ช่า

หลกัจะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรพัย์สนิทเีช่าภายใตเ้งอืนไขและขอ้กําหนดเดมิของสญัญาเช่าหลกั เวน้แต่วธิกีารคาํนวณ

อตัราคา่เชา่คงทแีละคา่เชา่แปรผนัซงึจะเป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญาเช่าหลกั กองทรสัตย์งัอาจมคีวามเสยีงจากการ

ทผีูเ้ช่าหลกัอาจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาเช่าหลกัเรอืงการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว อย่างไรก็ด ีหากผูเ้ช่า

หลกัและผูบ้ริหารโรงแรมยงัคงดําเนินกิจการไดต้ามปกติและไม่มเีหตุการณ์ความผนัผวนทางเศรษฐกิจหรือการ

แขง่ขนัทสีงูขนึ รวมทงัความจาํเป็นทตีอ้งปิดโครงการบางสว่นหรอืทงัหมด เพอืปรบัปรุงทรพัยส์นิ จนกระทบกบัการ

ดาํเนินกจิการตามปกตขิองผูเ้ช่าหลกัอยา่งมนีัยสาํคญั รวมทงั หากผูเ้ช่าหลกัไม่มเีจตนาทผีดินัดการชําระค่าเช่าคงท ี

และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะไดร้บัคา่เช่าคงทตีามทรีะบุไวใ้นสญัญาเช่า นอกจากนี ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์มหีน้าททีจีะตอ้งควบคมุและดแูลใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามเงอืนไขของสญัญาเช่า ซงึรวมถงึการตดิตามการ

จ่ายคา่เช่าใหต้รงตามเวลาทกีาํหนด เพอืประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ และดว้ยเหตุผล

ดงักลา่วจะช่วยลดความเสยีงทผีูเ้ชา่หลกัจะไม่ต่อสญัญาเช่า หรอืไม่ปฏบิตัติามเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้นสญัญาเชา่ได ้

(3) ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจไม่ไดร้บัคา่เช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิอนัเนอืงมาจากเหตุสดุวสิยัภายใตส้ญัญาเช่า

ทรพัยส์นิ 

ภายใตส้ญัญาเชา่ทรพัยส์นิระหวา่งผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ชา่หลกัประกอบไปดว้ยคา่เช่า  สว่น ไดแ้ก ่( ) 

คา่เช่าคงท ีซงึแบ่งเป็นคา่เช่าพนืฐานและคา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิ (หากม)ี และ ( ) คา่เช่าแปรผนั  โดยฐานะการเงนิ

และผลประกอบการของกองทรสัต์จะขนึอยูก่บัคา่เช่าทจีะไดร้บัชาํระจากการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกั 

(ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate 
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Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์) อย่างไรกด็ ีเหตุสดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทอียูน่อกเหนือการ

ควบคุมอนืๆ ซงึส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิโรงแรมตามเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าทรพัย์สนิทเีกยีวขอ้ง

เป็นขอ้ยกเวน้ในการชาํระคา่เช่าของผูเ้ช่าหลกั ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึการยกเวน้การชําระคา่เช่าอนัเนืองมาจาก

เหตุสุดวสิยันันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน 

ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัตไ์ด ้

(4) คา่เชา่พนืฐานในการต่ออายสุญัญาเช่าอาจแตกต่างจากประมาณการค่าเช่าพนืฐาน 

คา่เช่าภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัประกอบไปดว้ยค่าเช่า 2 สว่น ไดแ้ก่ (1) คา่

เช่าคงท ีซงึแบ่งเป็นคา่เช่าพนืฐานและคา่เช่าพนืฐานส่วนเพมิ (หากม)ี และ (2) ค่าเช่าแปรผนั สาํหรบัค่าเช่าพนืฐาน

ในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัแรกซงึมีระยะเวลา 3 ปีนัน ไดม้ีการกําหนดจํานวนทีแน่นอนต่อปีไว้ใน

สญัญาเช่าทรพัย์สนิแลว้ อยา่งไรกด็ ีสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว คา่เช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายุสญัญา

เช่านนั จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้า (3 ปี) ใน

การนี ดว้ยวธิีการคํานวณค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปตามทไีด้กล่าวมานัน หากผลการ

ดาํเนินงานของช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิฉบบัก่อนหน้านันแตกต่างจากทปีระมาณการไว้จะ

ส่งผลให้ค่าเช่าคงทีในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าต่ออายุนันแตกต่างจากทปีระมาณการไว้ด้วย ทงันี 

เนืองจากค่าเช่าพนืฐานส่วนเพิมซึงเป็นส่วนหนึงในการคํานวณค่าเช่าคงทีนันจะแปรผันตามรายได้จากการ

ดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) ดว้ยเหตุนี คา่เชา่พนืฐานสาํหรบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเชา่ทรพัยส์นิฉบบัทมีกีารต่ออายุ

มานนัจะแตกต่างจากทปีระมาณการไวด้ว้ยเช่นกนั โดยเป็นผลอนัเนืองมาจากการคาํนวณค่าเฉลยีของค่าเช่าคงที

ในชว่งระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาเช่าฉบบัก่อนหน้านนั 

ทงันี หากคา่เฉลยีของคา่เช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านันตํากว่า

ทปีระมาณการไว ้จะสง่ผลใหค้า่เช่าพนืฐานในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิทมีกีารต่ออายมุานนัตาํกวา่

ค่าเช่าพนืฐานทปีระมาณการไว้สําหรบัระยะเวลาการเช่านันๆ ซงึจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อผลประกอบการของ

กองทรสัต์ และกองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืไดผ้ลตอบแทนตามทปีระมาณการไวไ้ด ้ซงึอาจ

สง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทไีดป้ระมาณการไวเ้ช่นกนั 

ในทางกลบักนั หากค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้า

นันสงูกว่าทปีระมาณการไว ้จะส่งผลใหค้่าเช่าพนืฐานในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัต่อมาสงูกว่าค่าเช่า

พนืฐานทีประมาณการไว้สําหรบัระยะเวลาการเช่านันๆ ด้วยเหตุนี ผู้เช่าหลักมีความจําเป็นทีจะต้องทําให้ผล

ประกอบการสงูกวา่ทปีระมาณการไวเ้พอืจะสามารถชาํระคา่เช่าพนืฐานทสีงูขนึได ้ซงึหากเหตุททีาํใหผ้ลประกอบการ

ของช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิฉบบัก่อนหน้านันเป็นเพยีงเหตุชวัคราวหรอืไม่ไดส้่งผลต่อการ

เตบิโตในเชงิรายไดข้องทรพัยส์นิโครงการฯ นันๆ ในระยะยาว ยอ่มอาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่า

ของผู้เช่าหลกัต่อไปในอนาคต ซงึอาจรวมถงึการคา้งชาํระคา่เช่าหรอืการไม่ต่ออายสุญัญาเช่า ซงึหากกองทรสัต์ไม่

สามารถหาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ทสีามารถจ่ายคา่เช่าไดเ้ท่ากบัผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อ

ผลประกอบการของกองทรสัตแ์ละการไดร้บัผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดเ้ชน่กนั 

(5) ความเสยีงในการทกีองทรสัต์อาจมคี่าใชจ่้ายเพมิเตมิในการเปลยีนผูจ้ัดการกองทรสัต์โดยมิไดเ้กิดจาก

ความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตท์กีองทรสัต์โดยทรสัต ีเขา้ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ภายหลงัจากการก่อตงั 

ทรสัต์จะมีขอ้กําหนดและเหตุในการเปลียนผูจ้ดัการกองทรสัต์ไว้ เช่น (1) กรณีทกีองทรสัต์สนิสุดลงและได้เลิก

โครงการตามทไีด้กําหนดไว้ในหนังสอืชีชวนของกองทรสัต์และได้มีการดําเนินการชําระบญัชีกองทรสัต์ ตาม

หลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง (2) สาํนักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืสงัพกัการ
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ปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิ 90 วนั (3) การใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิอายุ 

และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ยนืคาํขอต่ออายกุารใหค้วามเหน็ชอบ (4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิสภาพความเป็นนิตบุิคคล 

หรอืชาํระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นคาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟู

กจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (5) ทรสัตบีอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จงใจ

หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง มไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าทใีหถ้กูต้องและครบถว้น โดยทรสัตเีหน็วา่การไม่

ปฏบิตัหิน้าทนีนัเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อกองทรสัตแ์ละ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถ

เยยีวยาความเสยีหายนันได้ภายในระยะเวลา 90 วนั หรอืในกรณีทผีู้จดัการกองทรสัต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์กีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกาํหนด หรอืในกรณีทปีรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่การใหค้วามเหน็ชอบ

เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. สนิสุดลงและผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ได้รบัการต่ออายุการให้ความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. (6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ใชส้ทิธลิาออกตามวธิกีารทกีําหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ซงึในกรณีดงักล่าวล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้มกีารเปลียนผู้จดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ ซึงผู้จดัการ

กองทรสัต์จะไม่ไดร้บัคา่ชดเชยใดๆจากกองทรสัต์ นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมทคีรบกาํหนดชาํระ และค่าใชจ้่ายที

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ชําระแทนกองทรสัต์ ทงันีตามเงอืนไขและข้อตกลงทกีําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตงัผู้จัดการ

กองทรสัต์  

อย่างไรก็ด ีสญัญาแต่งตังผู้จดัการกองทรสัต์ได้มีข้อกําหนดว่า ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงผู้จัดการ

กองทรสัต์ดว้ยสาเหตุใด อนัมไิดเ้นืองมาจากสาเหตุในขอ้ (1) ถงึ (6) ขา้งตน้ และมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของ

ผู้จดัการกองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัทเีขา้ทําสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัต ี(โดย

ทรพัยส์นิของกองทรสัต)์ ตกลงจะชาํระคา่ชดเชยการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมพนืฐาน และค่าธรรมเนียมพเิศษของผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคํานวณจาก

อตัราคา่ธรรมเนียมพนืฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษเฉลยีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า 

หรอืตามสดัส่วนทเีทยีบเท่า) โดยกําหนดชําระในวนัทกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์มผีลใชบ้งัคบั ดงันัน ใน

กรณีทมีกีารเปลยีนผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยสาเหตุอนืซงึมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ภายใน

ช่วงระยะเวลาดงักล่าว จะสง่ผลใหก้องทรสัต์จะมคีา่ใชจ่้ายเพมิเตมิในการชาํระค่าชดเชยการเปลยีนแปลงผู้จดัการ

กองทรสัต์ใหแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราตามทรีะบุขา้งตน้  

(6) ความเสยีงทเีกดิขนึเมอืต้องมกีารปรบัปรงุทรพัยส์นิโครงการฯ และความเพยีงพอของเงนิสาํรองสาํหรบั

การปรบัปรงุ 

ทรพัย์สนิโครงการฯ แต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรบัปรุงให้ดูใหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความ

ต้องการของลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดดูใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนือง ทงันี โดยปกติการปรบัปรุง หรอืการ

ซ่อมแซมบํารุงรกัษาประจาํปี จะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงแรมมากนัก ยกเวน้ในกรณีทเีป็น

การปรบัปรงุซ่อมแซมใหญ่ เช่น การปรบัปรงุเพอืเปลยีนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในอสงัหารมิทรพัย ์หรอื

การเปลยีนแปลงงานระบบทสีาํคญั ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ลฟิต์ เป็นต้น โดยคา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษา

ทรพัยส์นิโครงการฯ และความเสยีงจากการบาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทไีม่อาจคาดการณ์ไดม้แีนวโน้มทจีะเพมิขนึเมอื

ทรพัยส์นิโครงการฯ มรีะยะเวลาดําเนินการเพมิขนึเรอืยๆ นอกจากนี ทรพัยส์นิอาจจะต้องมกีารปรบัปรุง หรอืการ

ซ่อมแซมบํารุงรกัษานอกเหนือจากตามแผนทวีางไว ้ในกรณีทมีปัีญหาทอีาจจะเกดิขนึเนืองจากมกีารบงัคบัใช้ของ

กฎเกณฑห์รอืกฎหมายใหม่ ซงึอาจทําใหต้้องมกีารลงทุนเพมิเตมิเกนิกวา่ทคีาดการณ์ไว ้อนงึ การดาํเนินธุรกจิของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา และยงัอาจส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงาน

ของผู้เช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ นนั ซงึสง่ผลต่อความสามารถทจีะจ่ายคา่เช่าไดภ้ายในระยะเวลาทกีาํหนดไว้

ในสญัญาเช่า หรอือาจทําใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไม่ไดร้บัรายไดค้่าเช่าอย่างเตม็ทสีาํหรบัพนืททีอียู่ระหว่างการ

ซ่อมบาํรงุรกัษา 
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ทงันี สญัญาบรหิารโรงแรมของทรพัย์สนิโครงการฯ มขีอ้กําหนดใหผู้้เช่าหลกัจดัสรรเงินสํารองเพอืการ

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

คา่ใชจ่้ายเพมิเตมิจากการลงทุน (Capital Expenditure Sinking Fund) อยา่งไรกต็าม เงนิสาํรองดงักล่าวอาจจะไม่

เพยีงพอต่อการซ่อมแซม บาํรุงรกัษา หรอืการต่อเตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ ในอนาคตเพอืเพมิขดีความสามารถใน

การแขง่ขนั ในกรณทีเีงนิสาํรองไม่เพยีงพอ กองทรสัต์จะตอ้งพจิารณาแหลง่เงนิทุนอนืๆ เพอืใชใ้นการปรบัปรงุและต่อ

เตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ เพอืไม่ใหก้ารทเีงนิสาํรองไม่เพยีงพอส่งผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้โดยการทเีงนิ

สาํรองไม่เพยีงพอนนัอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้

การดาํเนินการปรบัปรุงและซ่อมแซมจะเป็นไปตามระยะเวลาทผีูบ้รหิารทรพัยส์นิโครงการฯ หรอืบรษิทัผูใ้ห้

เช่าทรพัยส์นิ หรอืผูเ้ช่าหลกัเหน็สมควร และไดร้บัความเหน็ชอบจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึโดยปกต ิการดาํเนินงาน

ของทรัพย์สินโครงการฯ จะต้องไม่หยุดชะงักในระหว่างการซ่อมแซมบํารุงรักษา นอกจากนี การปร ับปรุง

อสงัหารมิทรพัย์จะดาํเนินงานเฉพาะส่วนพนืททีตีอ้งการปรบัปรงุ โดยพนืทสีว่นอนื ยงัคงเปิดใหด้าํเนินการปกต ิเวน้

แต่หากจําเป็นทีจะต้องซ่อมแซมหรือปรบัปรุงใหญ่ ซึงหากเปิดดําเนินการแล้วลูกคา้ทเีขา้พกัอาจไม่ได้รบัความ

สะดวก และอาจทําใหม้ีการรอ้งเรยีนหรอืไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิในการเปิดใหบ้รกิาร ณ ขณะนัน ผูเ้ช่าหลกัหรอื

ผูบ้รหิารโรงแรมอาจพจิารณาทจีะหยดุการใหบ้รกิารชวัคราวเพอืทาํการปรบัปรงุครงัใหญ่  

(7) การพงึพิงผู้บริหารโรงแรม และการใช้เครอืงหมายการค้า หรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรมสําหรับ

ทรพัยส์นิโครงการฯ 

ผู้บรหิารโรงแรมเป็นผู้บรหิารทรพัย์สนิโครงการฯ ภายใต้สญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผู้เช่าหลักและ

ผู้บริหารโรงแรม ซึงผู้บริหารโรงแรมหรือบุคคลทีสามจะให้สทิธิแก่ผู้เช่าหลักในการใช้เครอืงหมายการค้าหรอื

เครอืงหมายบรกิารของผูบ้รหิารโรงแรมเพอืหรอือนัเกยีวเนืองกบัการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีที

สญัญาระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรม หรอืบุคคลทสีามทใีหส้ทิธดิงักล่าว ไดส้นิสดุลง โดยไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็

ตาม การใชเ้ครอืงหมายการคา้ เครอืงหมายบรกิารทเีกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิโครงการฯจะสนิสุดลง เครอืงหมายหรอื

วตัถุใดๆ ทมีีเครอืงหมาย หรอืเครอืงบ่งชทีแีสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างทรพัย์สนิโครงการฯกบัผูบ้รหิาร

โรงแรม หรอืบุคคลทสีามนัน จะตอ้งถกูถอดออกไปจากโรงแรม และผูบ้รหิารโรงแรมหรอืบุคคลทสีามนนัจะไม่ใหก้าร

บรกิารอกีต่อไป นอกจากนี เมอืสญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมสนิสุดลง อาจทําให้

สญูเสยีชอ่งทางการจาํหน่ายหอ้งพกั และการเขา้ถงึระบบการจองสว่นกลางได ้รวมไปถงึการสญูเสยีฐานลกูคา้ประจํา

ของผูบ้รหิารโรงแรมและสมาชกิดว้ย  

นอกจากนี หากเกดิความเสอืมเสยีต่อชอืหรอืแบรนด์ของผูบ้รหิารโรงแรม หรอืแบรนดข์องเครอืเดยีวกนั  

อาจส่งผลต่อชอืเสยีงของทรพัยส์นิโครงการฯ และความสามารถในการดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาพกั ซงึอาจเกดิผลกระทบ

ในทางลบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน ทงัในปัจจุบนัและในอนาคตของกองทรสัต ์

อยา่งไรกด็ ีทรพัยส์นิโครงการฯตงัอยูใ่นทาํเลทตีงัทดี ีและไดร้บัการปรบัปรงุและดแูลรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี

อยา่งอยา่งสมาํเสมอ ดงันนั หากสญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมปัจจุบนัสนิสุดลงไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูบ้รหิารโรงแรมใหม่กจ็ะสามารถบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไปได ้ 

นอกจากนี เนืองจากทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละแห่งจะมกีารบรหิารจดัการโดยผูบ้รหิารโรงแรมทตี่างกนัไป

และอยูใ่นหลายประเทศ ในกรณเีกดิความเสอืมเสยีต่อแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมรายใดรายหนงึ ความเสยีงทคีวาม

เสอืมเสยีต่อแบรนด์ของผูบ้รหิารโรงแรมหนึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรสัต์โดยรวมอย่างมี

นัยสาํคญัจงึเป็นไปไดน้้อย ทงัน ีผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละราย เป็นผูบ้รหิารโรงแรมทมีกีารประกอบธุรกจิภายใตแ้บรนด์

ของตนมาเป็นระยะเวลานานในตลาดของการบรหิารจดัการโรงแรม อกีทงัผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละรายมมีาตรฐานการ

บรกิาร หรอื Brand Standards ทเีป็นสากลและเป็นทยีอมรบัในแวดวงธุรกจิโรงแรมและสามารถสรา้งเสรมิและดาํรง

ชอืเสยีงของแบรนด์ของตนได้อย่างสมําเสมอซงึเป็นทรีู้จกัทัวโลก ซึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงแรมเหล่านีมี
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ความสามารถและมาตรการในการดแูลชอืเสยีงและมาตรฐานของแบรนดข์องตนไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันนั ความเสยีงทจีะ

เกดิความเสอืมเสยีต่อแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมจงึเป็นไปไดน้้อย  

(8) ความเสยีงทอีาจเกดิขนึอนัเป็นผลจากการทกีองทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

เนืองจากกองทรสัต์ไดกู้้ยืมเงนิจํานวน 47.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั เพอืใช้เป็นแหล่งเงินทุนแหล่งหนึงของ

กองทรสัต์ในการเขา้ลงทนุครงัแรก อยา่งไรกด็ ีเงนิกูด้งักล่าวมกีําหนดระยะเวลาการกูเ้งนิอยูท่ปีระมาณ 13 ปี โดยมี

อตัราดอกเบยีของเงนิกูเ้ป็นอตัราดอกเบยีเงนิกูแ้บบลอยตวั (Floating Interest Rate) และมภีาระในการชาํระคนืเงนิ

ตน้ภายหลงัจากระยะเวลาปลอดเงนิตน้ในระยะเวลา 3 ปีแรกสนิสดุลง เป็นผลใหก้องทรสัต์อาจมคีวามเสยีงจากการ

ปรบัตวัของอตัราดอกเบียในช่วงอายุสญัญาเงนิกู้ ตลอดจนภาระในการชําระคนืเงนิต้น ซงึจะกระทบกบัผลการ

ดําเนินงานของกองทรสัต์และความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

นอกจากนี สญัญาเงนิกูอ้าจมเีงอืนไขบางประการสาํหรบักองทรสัต์ โดยหากกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายดอกเบยีหรอื

เงนิตน้ และปฏบิตัติามเงอืนไขทรีะบุในสญัญาเงนิกู้ได ้อาจเป็นเหตุใหผู้ใ้หกู้ด้าํเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัต์

หรอืบงัคบัตามสทิธขิองตนภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ เช่น ผูใ้หกู้อ้าจเรยีกใหช้าํระเงนิตน้คนืในทนัทไีม่ว่าจะทงัหมดหรอื

เพยีงบางส่วน หรอือาจบงัคบัเอาหลกัประกนัภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ ซงึหลกัประกนันีอาจรวมถงึทรพัยส์นิโครงการฯ

ของกองทรสัตด์ว้ย  

นอกจากนี ระยะเวลาการกูเ้งนิอยูท่ปีระมาณ 13 ปี ในกรณทีมีกีารกูย้มืเงนิใหม่เพอืมาชาํระหนเีงนิกู้ยมืเดมิ 

(Refinancing) กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงทขีอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิฉบบัใหม่อาจมคีวามแตกต่างจากขอ้ตกลงใน

สญัญากู้ยมืเงนิฉบบัเดมิ หรอืในกรณีทมีกีารกู้ยมืเงนิเพมิเตมิอาจมขีอ้สญัญาบางประการซงึแตกต่างจากเดมิ และ

อาจจาํกดัการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยคาํนึงถงึความเสยีงดงักล่าวโดยจะมมีาตรการใน

การตดิตามผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ รวมถงึแนวโน้มอตัราดอกเบยีอย่างสมําเสมอ 

นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาใชเ้ครอืงมอืทางการเงนิเพอืลดความเสยีงดงักล่าว เช่น การทําธุรกรรม

เพอืป้องกนัความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียหรอืการดําเนินการใดๆ กบัเจ้าหนี เช่น การขอขยาย

ระยะเวลาการชาํระหนี หรอืการผ่อนผนัเงอืนไขทเีป็นอปุสรรคต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นตน้ โดยผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะดาํเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถงึกฎหมายทเีกยีวขอ้งและประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

อย่างไรก็ด ีภายหลงัจากทไีดช้ําระเงนิต้นแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนอนื ซงึอาจ

รวมถงึการเสนอขายหน่วยลงทุนเพมิเตมิ การออกหุน้กู้ หรอืการกู้ยมืเงนิจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื สถาบนั

การเงนิ และ/หรือ บริษัทประกนัชีวติ และ/หรอื บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื นิติบุคคลประเภทอนืซงึไดร้บั

อนุญาตในการใหเ้งนิกูย้มืแก่กองทรสัต์ได ้ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัหาแหล่งเงนิทุนทดีทีสีุดสาํหรบัผูถ้อืหน่วย

ลงทุนและกองทรสัต์ โดยจะคํานึงถึงหลกัประกนัและความสามารถในการคนืเงนิต้นของกองทรสัต์ประกอบการ

พจิารณา 

อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็วา่ความเสยีงทกีองทรสัตจ์ะไม่สามารถจา่ยชาํระดอกเบยี และ/

หรอืคนืเงนิตน้ไดนั้นมน้ีอย เนืองจากอตัราสว่นหนีต่อทุนของกองทรสัต์จะยงัอยูใ่นระดบัทสีามารถบรหิารจดัการได ้

อกีทงัสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาปลอดเงนิต้นในระยะเวลา 3 ปีแรก โดยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

กองทรสัต์มภีาระในการชาํระดอกเบยีเท่านัน ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่า ภายหลงัจากช่วงระยะเวลาปลอดเงนิ

ต้นดงักล่าว ผลการดําเนินการของกองทรสัต์จะมกีารเตบิโตสอดคลอ้งกบัตารางการชําระคนืเงนิตน้ ซงึกําหนดให้

ชาํระคนืเงนิตน้เป็นสดัสว่นทตีาํในช่วงแรกของระยะเวลาการชาํระคนืเงนิต้นและเป็นสดัสว่นทสีงูขนึในภายหลงั ทํา

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชอืวา่กองทรสัต์จะมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบยี พรอ้มทงัชาํระคนืเงนิตน้ทคีรบกําหนด

ชาํระตามสญัญากูย้มืเงนิได ้นอกจากนี อตัราสว่นหนีสนิต่อทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที

สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด ประกอบกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ทมีปีระสทิธภิาพทจีะจดัหารายไดใ้หก้บักองทรสัต์ได้
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อยา่งต่อเนือง นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้ําประมาณการผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์เบอืงต้น และจาก

การประมาณการภายใตส้มมตฐิานทเีกยีวขอ้ง เหน็ว่ากองทรสัตม์คีวามสามารถในการชาํระดอกเบยีและเงนิตน้ตามที

ระบุไวใ้นสญัญาเงนิกู ้

ทงันี ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไมไ่ดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณทีมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ  

(9) กองทรสัตต์อ้งพงึพาบุคคลภายนอกสาํหรบัการใหบ้รกิารบางประการ 

เนืองจากผูเ้ช่าหลกัจะมกีารวา่จา้งบุคคลภายนอกเพอืใหบ้รกิารบางประการต่อทรพัย์สนิโครงการฯ  อาทิ

เช่น การใหบ้รกิารนําประปา ไฟฟ้า ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และการบรกิารกําจดัขยะ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้า่บุคคลภายนอกนันจะปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัของตนตามสญัญาในการใหบ้รกิารใดๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

อนึง ถงึแม้จะมขีอ้กําหนดในสญัญาในกรณีทคีู่สญัญาปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุแห่งการ

เลิกหรอืผดิสญัญา ซึงให้สทิธแิก่ผู้เช่าหลกัทจีะบอกเลกิสญัญาหรือเรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาฝ่ายทปีฏิบตัิผดิ

สญัญาได ้แต่เหตุการณ์ทคีูส่ญัญาผดิสญัญาดงักล่าว อาจทําใหก้ารใหบ้รกิารใดๆ ต่อทรพัยส์นิโครงการฯ หยดุชะงกั 

อนัอาจเป็นอปุสรรคในการดําเนินธุรกจิ และมผีลกระทบในทางลบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อกจิการ ฐานะการเงนิ ผลการ

ดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตไ์ด ้  

อยา่งไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็วา่ บรกิารจากบุคคลภายนอกทตีอ้งใหบ้รกิารต่อทรพัยส์นิโครงการฯ นัน

เป็นบรกิารทสีามารถหาผูใ้หบ้รกิารรายอนืในตลาดมาทดแทนไดโ้ดยไม่ลําบากมากนัก เนืองจากเป็นบรกิารทตีอ้งมี

การดาํเนินการในโรงแรมเป็นการทวัไป ดงันนั ความเสยีงทกีารหยดุชะงกัของบรกิารบางประการทจีะเป็นอปุสรรคใน

การดาํเนินธุรกจิ และมผีลกระทบในทางลบอยา่งมนียัสาํคญัต่อกจิการ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงานของทรพัยส์นิ

โครงการฯ นนัน่าจะมคีวามเป็นไดค้อ่นขา้งน้อย 

(10) กองทรสัตไ์ม่มอีาํนาจควบคมุผูบ้รหิารโรงแรมไดโ้ดยตรง 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิของกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการจ่ายเงนิปันส่วนใหก้บัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ขนึกบั

การจ่ายค่าเช่าของผู้เช่าหลกั ทงันี ความสามารถของผู้เช่าหลกัในการจ่ายค่าเช่าขนึกบัรายได้โดยรวมจากการ

ประกอบกจิการโรงแรม (Gross Operating Revenue) และกําไรโดยรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (Gross 

Operating Profit) ของแต่ละทรพัย์สนิโครงการฯ โดยบรษิทัผู้ให้เช่าทรพัย์สนิเขา้ทําสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัซงึมี

อาํนาจเต็มทใีนการบรหิารทรพัย์สนิโครงการฯ ซงึผูเ้ช่าหลกัแต่ละรายไดเ้ขา้ทําสญัญาบรหิารโรงแรมกบัผูบ้รหิาร

โรงแรม โดยทกีองทรสัต์ไม่ไดเ้ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัผูบ้รหิารโรงแรมเหล่านี แต่ผลประกอบการของกองทรสัต์ จะ

ยงัขนึอยู่กบัการดําเนินงานของผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมอยู่ ดงันัน จงึอาจไม่สามารถรบัรองไดว้่าทรพัย์สนิ

โครงการฯ จะยงัคงดาํเนินการ บรหิาร และไดร้บัการบาํรงุรกัษา ตามทคีาดไวต้่อไปในอนาคต ซงึอาจจะสง่ผลกระทบ

ต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงานของกองทรสัตไ์ด ้ 

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารโรงแรมของทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึไดร้บัการว่าจ้างจากผูเ้ช่าหลกัเหล่านีถอืได้ว่า

เป็นผูบ้รหิารโรงแรมทมีคีวามเชยีวชาญ มชีอืเสยีง และมปีระสบการณ์ในการบรหิารโรงแรมเป็นอย่างด ีนอกจากนนั 

ผู้บริหารโรงแรมยงัมีหน้าทีในการปฏิบัติตามเงือนไขและข้อกําหนดตามสญัญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel 

Management Agreement) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการควบคมุและตรวจสอบการดาํเนินงานของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ผ่านผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิและสญัญาเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไป 

(11) ความเสยีงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัไดใ้นอนาคต 

ภายใต้สญัญาเช่า บรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิมแีละผูเ้ช่าหลกัตกลงทําสญัญาเช่าซงึมรีะยะเวลาการเช่า  ปี 

และเมอืสญัญาเช่าครบกําหนด บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิและผูเ้ช่าหลักตกลงจะใหผู้เ้ช่าหลกัเช่าทรพัย์สนิต่อไปอกี

คราวละ  ปีโดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) จนกว่าบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะขาดคณุสมบตัใินการเป็นเจ้าของ

หรอืมสีทิธใินทรพัยส์นิท ี
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ในกรณีทสีญัญาเช่าของทรพัยส์นิโครงการฯ สนิสุดลงโดยมกีารบอกเลกิสญัญาเช่าดงักล่าวก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาการเชา่ตามสญัญา บรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิอาจตอ้งใชเ้วลาหาบุคคลอนืเพอืเขา้มาเป็นผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิ

โครงการฯ รายใหมแ่ทนผูเ้ช่าหลกัเดมิ ซงึบุคคลดงักลา่วอาจมคีณุสมบตัหิรอืความสามารถไม่เทยีบเท่ากบัผูเ้ช่าหลกัเดมิ 

หรอือาจไม่สามารถหาผูเ้ชา่หลกัรายใหม่ทสีามารถจ่ายคา่เชา่ไดเ้ท่ากบัผูเ้ช่าหลกัรายเดมิได ้ซงึอาจสง่ผลกระทบโดยตรง

ต่อรายไดข้องกองทรสัตแ์ละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามลําดบั 

นอกจากน ีหากผูเ้ช่าหลกัมขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอืขาดคุณสมบตับิางประการทกีฎหมายกาํหนดไวซ้งึ

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเล่อของผูเ้ช่าหลกั อนัทําใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถต่อสญัญาเช่านีได ้ผู้

เช่าหลกัไม่มีหน้าทรีบัผดิตามสญัญา แต่จะถอืว่าเป็นเหตุผดินัดทีอาจเป็นเหตุให้เลิกสญัญา ซึงจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัตแ์ละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ชน่กนั  

อยา่งไรกด็ ีหากผูเ้ชา่หลกัยงัสามารถเชา่ทรพัยส์นิโครงการฯ นนั เพอืบรหิารต่อไปไดอ้กีระยะเวลาหนงึเป็น

การชวัคราว ผูเ้ชา่หลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิจะตอ้งร่วมกนัหาแนวทางเพอืใหม้ผีูเ้ช่ารายอนืเขา้มาเช่าทรพัยส์นิ

โครงการฯ เพอืบรหิารแทนผูเ้ช่าหลกั ในกรณีนี ผูเ้ช่าหลกัตกลงทจีะต่อระยะเวลาการเช่าเพอืบรหิารต่อไปจนกวา่จะ

สามารถหาผูเ้ช่าอนืเขา้มาเช่าทรพัย์สนิโครงการฯได ้ทงันี บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิและผูเ้ช่าหลกัจะร่วมกนักําหนด

เงอืนไขของสญัญาเชา่ทขียายระยะเวลาออกไป 

ทงันี เนืองจากทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นทรพัยส์นิทไีดร้บัการดแูลและปรบัปรุงใหอ้ยู่ในสภาพทดี ีและจาก

ข้อมูลในอดตีนันทรพัย์สนิโครงการฯ มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนือง สถานทตีังนันตงัอยู่ในบริเวณทีมี

ความสามารถในการดงึดูดผูม้าใชบ้รกิาร ประกอบกบัทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละแห่งมผีูบ้รหิารโรงแรมทมีีความ

เชยีวชาญในการประกอบธุรกจิโรงแรมดาํเนินการบรหิารจดัการโรงแรมอยู่และมชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้กัเป็นอย่างดใีน

บรเิวณนันๆ ดว้ยเหตุดงักล่าว ความเสยีงทจีะไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่เพอืมาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ ไดน้ัน

น่าจะมคีวามเป็นไปค่อนขา้งตาํ นอกจากนี ในกรณีทไีม่สามารถหาผู้เช่าหลกัมาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ ไดน้ัน ยงั

สามารถพจิารณาทางเลอืกอนืโดยการนําทรพัยส์นิโครงการฯ ออกขายให้แก่บุคคลภายนอกได ้เนืองดว้ยลกัษณะ 

สภาพ จํานวนผู้ใช้บริการ และทีตงัของทรพัย์สนิโครงการฯ นันน่าจะสามารถดงึดูดความสนใจจากนักลงทุน

อสงัหารมิทรพัยไ์ดไ้ม่ยาก อยา่งไรกด็ ีในกรณทีเีป็นการขายทรพัยส์นิโครงการฯ อนัเนืองมาจากเหตุดงักลา่วขา้งตน้ 

ซงึจะต้องดาํเนินการขายในระยะเวลาทจํีากัด อาจส่งผลใหร้าคาซือขายทรพัย์สนิโครงการฯตาํกว่ามูลค่าการเขา้

ลงทุนของทรพัยส์นิโครงการฯทกีองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทนุในตอนแรก 

(12) กองทรสัต์อาจต้องเผชญิกบัความเสยีงทจีะเกิดขนึจากการพงึพงิรายไดจ้ากทรพัย์สนิโครงการฯ ใน

ประเทศอนิโดนีเซยี 

แมว่้าทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ะประกอบดว้ยโรงแรมหลายแหง่ในหลายประเทศ รายไดห้ลกัของกองทรสัต์

ภายหลงัจากการจดัตงัจะขนึอยูก่บัรายไดข้องทรพัยส์นิโครงการฯทตีงัอยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยีเป็นหลกั โดยคา่เช่า

พนืฐานจากทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศอนิโดนีเซยี จะคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 73.54 และทรพัยส์นิโครงการฯ ใน

ประเทศเวยีดนาม จะคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 26.46 ของคา่เช่าพนืฐานทงัหมดของกองทรสัตใ์นปีแรก ตามลาํดบั  

อย่างไรก็ตาม ถงึแม้ทมีาของรายไดข้องกองทรสัต์ในครงัแรกนีจะค่อนขา้งกระจุกตวัอยู่กบัทรพัย์สนิซงึ

ตงัอยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยี แต่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์นีนับไดว้่ามกีารกระจายความเสยีงไปยงักลุ่มลูกคา้หลายๆ 

กลุม่ ไม่วา่จะในสว่นของประเทศแหลง่ทมีาหรอืประเภทของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุม่ เชน่  ลกูคา้ทมีาจากหลายประเทศ 

หรอืลกูคา้ทมีาเพอืตอ้งการพกัผ่อน การประชุม ธุรกจิ หรอืการจดังานแต่งงาน เป็นตน้  

นอกจากนี กองทรสัต์ยงัมนีโยบายการลงทุนเพมิ เพอืการกระจายความเสยีงของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้

ลงทุนและขยายการลงทุนอย่างต่อเนืองไปยงัประเทศใหม่ๆ และโรงแรมในระดบัต่างๆ ดงันัน ความเสยีงจากการ

กระจกุตวัจะลดลงเรอืยๆ เมอืขนาดของทรพัยส์นิของกองทรสัตข์ยายตวัในอนาคต  
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(13) กองทรสัต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทผู้ขายฯ ในการดําเนินงานของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาหา้มขายหน่วยทรสัต ์

บริษัทผู้ขายฯ ได้แก่บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. และLeebro Holding Pte.Ltd  (พนัธมิตร

ทางธุรกจิ) ไดเ้ขา้ถอืถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์นี ในจํานวน ,928,  และ ,417,  หน่วย ตามลาํดบั ซงึจะ

ทําใหผ้ลประโยชน์ของบรษิทัผูข้ายฯ ดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนี พนัธมติร

ทางธุรกจิจะตกลงทจีะไม่ขายหน่วยทรสัต์ทตีนถอือยูใ่นระยะเวลา  ปี นับจากวนัแรกทมีกีารซอืขายหน่วยทรสัต์ใน

ตลาดหลกัทรพัย์ ซึงในช่วงระยะเวลา 2 ปี ดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะติดตามความครบถ้วนของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทีถอืโดยพนัธมิตรทางธุรกิจให้เป็นไปตามข้อตกลงทรีะบุไวใ้นสญัญา โดยจะตรวจสอบรายชือจาก

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีอียูท่งัหมดอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครงั ทงันหีากพบวา่พนัธมติรทางธุรกจิ ไม่ปฏบิตัติาม

ขอ้ตกลงดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการตามความเหมาะสม และ/หรอื ตามสทิธทิมีตีามกฎหมายอยา่งไรก็

ตาม ไม่มีสงิใดรบัประกนัได้ว่าพนัธมิตรทางธุรกจิ จะไม่จําหน่าย หรอืโอนหน่วยทรสัต์ทีตนถอือยู่ดงักล่าวไม่ว่า

ทงัหมดหรอืแต่บางส่วนภายหลงัสนิระยะเวลาหา้มขายหน่วยทรสัต์ ในกรณีทพีนัธมติรทางธุรกจิตดัสนิใจโอนหรอื

ขายหน่วยทรสัต ์กองทรสัต์อาจจะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ของบรษิทัผูข้ายฯ ในการดาํเนินงานของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึอาจส่งผลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและสภาพทางการเงนิของทรพัย์สนิ

โครงการฯ และอาจจะส่งผลถึงผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย

ผลประโยชน์ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

อย่างไรก็ดี เนืองจากทรัพย์ส ินโครงการฯ ของกองทรัสต์จะยังคงบริหารโดยผู้บริหารโรงแรมผู้มี

ประสบการณ์ในระดบัสากลและมีประสบการณ์ในประเทศทีเกียวขอ้งนันๆ จึงน่าจะสามารถลดความเสียงจาก

ผลกระทบต่อการดําเนินงานและสภาพทางการเงินของทรพัย์ส ินโครงการฯ ตลอดจนผลการดําเนินงานของ

กองทรสัต์ไดภ้ายหลงัจากทพีนัธมติรทางธรุกจิตดัสนิใจโอนหรอืขายหน่วยทรสัตแ์ลว้  

(14) กองทรสัต์อาจเขา้ทําธุรกรรมป้องกันความเสยีงจากอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา ซงึ

อาจจะจํากัดผลประโยชน์ทีกองทรัสต์จะได้รบัจากทรพัย์สินโครงการฯ และการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถ

คุม้ครองความเสยีงจากอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตราทงัหมด 

การลงทนุของกองทรสัตป์ระกอบดว้ยการลงทุนในหลายประเทศ ซงึรายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บันนัเป็นสกุล

เงนิต่างประเทศ เช่น เงนิสกุลดอลลารส์หรฐั นอกจากนี รายไดแ้ละรายจ่ายของบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและบรษิทัโฮ

ลดงิต่างประเทศจะเป็นสกุลเงนิของประเทศทีเกยีวขอ้งนันๆ ในขณะทเีงนิทไีด้รบัจากการระดมทุนและการจ่าย

ผลประโยชน์ให้กบัผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะเป็นสกุลเงนิบาท ทําใหก้องทรสัต์ต้องรบัความเสยีงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลยีน 

โดยรายไดท้เีกดิจากทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยี จะอยูใ่นรปูของเงนิสกุลดอง

เวยีดนามและรเูปียอนิโดนีเซยี แต่จะเทยีบเคยีง (benchmark) จากเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั โดยผูเ้ช่าหลกัจะชาํระเงนิ

ใหก้บับรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิในรปูของเงนิสกุลเวยีดนามดอง และ รเูปียอนิโดนีเซยี ตามลําดบั และบรษิทัผูใ้หเ้ช่า

ทรพัย์สนิจะจ่ายผลประโยชน์ในรูปของเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัให้กบับรษิัทโฮลดงิต่างประเทศ และให้กบับรษิัท 

Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) ต่อไป ด้วยลักษณะรายรับทีอยู่ในรูปของเง ินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาดาํเนินการใหก้องทรสัต์เข้าทาํธุรกรรมป้องกนัความเสยีง หรอืเขา้ทําสญัญาซอืขาย

ล่วงหน้าสาํหรบัอตัราแลกเปลยีนระหว่างเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัและเงนิบาท โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึ

ความเหมาะสมของกลไกและเครอืงมอืในการลดความเสยีง รวมถงึพจิารณาปัจจยัอนืๆ ประกอบ เช่น กฎหมายและ

กฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง อตัราดอกเบยี และคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการ เป็นต้น นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะคอย

ตรวจสอบอตัราแลกเปลยีน (Swap Point Rate) ทุกๆ 3 เดอืนเพอืพจิารณาความเหมาะสมในการเข้าทําธุรกรรม

ป้องกนัความเสยีง  
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อยา่งไรกด็ ีกองทรสัต์อาจจะไม่สามารถเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงไดเ้สมอไป และการป้องกนัความ

เสยีงอาจไม่ให้ผลตอบแทนตามทคีาดหวงัต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ หรอืต่อสถานภาพทางการเงนิของ

กองทรสัต์ นอกจากนี ไม่มีการป้องกันความเสยีงใดทีจะป้องกนักองทรสัต์ จากความเสยีงทีเกียวข้องกับการ

เปลยีนแปลงในอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศทงัหมดได ้ซงึอาจจะสง่ผลกระทบในทางลบ

ต่อมูลค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได ้อนึง การทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงอาจไม่สามารถคุม้ครองกองทรสัต์จาก

ความเสยีงทอีาจเกดิขนึไดท้งัหมด หรอือาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อกองทรสัตเ์นืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี  

 ธุรกรรมป้องกนัความเสยีงทมีอียูอ่าจไม่สอดคลอ้งโดยตรงกบัความเสยีงทตีอ้งการไดร้บัความคุม้ครอง  

 ระยะเวลา หรอืจาํนวนเงนิทตีงัไวส้าํหรบัการป้องกนัความเสยีงอาจไม่สมัพนัธ์กบัระยะเวลาของความ

ตอ้งการใชท้เีกยีวขอ้ง  

 คูส่ญัญาภายใตธุ้รกรรมป้องกนัความเสยีงอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญาในหน้าททีตีอ้งชาํระ  

 ความน่าเชอืถอืของคูส่ญัญาทคีา้งชาํระเงนิตามธุรกรรมป้องกนัความเสยีงอาจถกูลดระดบัลงจนถงึระดบั

ททีาํใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถขายใชห้รอืโอนสทิธใินฝังของตนในธรุกรรมป้องกนัความเสยีงนไีด ้

 มูลคา่ของตราสารอนุพนัธ์สําหรบัการป้องกนัความเสยีงอาจถกูปรบัปรุงในอนาคตเพอืใหส้อดคล้องกบั

มาตรฐานทางบญัชใีนการสะทอ้นการเปลยีนแปลงของมลูค่ายตุธิรรม  

 การปรบัลดลงของมลูคา่ของตราสารป้องกนัความเสยีงอยา่งมนีัยสาํคญั อนัเกดิจากการลดมลูคา่เพอืให้

เท่ากบัมูลค่ายุตธิรรม จะส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์ลดลงได ้และการทําธุรกรรม

ป้องกนัความเสยีงโดยทวัไปจะมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ ซงึอาจจะส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวม

ลดลง โดยค่าใชจ่้ายเหล่านีอาจจะเพมิขนึเมอืระยะเวลาของการทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงเพมิขนึ 

หรอืในช่วงเวลาทอีตัราดอกเบยีปรบัตวัขนึและมคีวามผนัผวน ซงึคา่ใชจ่้ายเหล่านีอาจจะจํากดัจํานวน

ผลตอบแทนทจีะสามารถจ่ายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาประโยชน์

การเขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความเสยีงประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยในการทาํธุรกรรม 

(15) การจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัต์ขนึอยู่กบัรูปแบบในการ

ส่งเงนิ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลง และอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงมาตรฐานการควบคุม การเคลอืนยา้ย

เงนิทุน หลกัเกณฑเ์กยีวกบัการสง่เงนิ และการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละประเทศทกีองทรสัตล์งทุน 

การเขา้ลงทุนเพอืใหไ้ดม้าซงึทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ประกอบดว้ยการลงทุนทงัทางตรงและทางออ้มใน

ทรพัยส์นิในหลายประเทศ รวมถงึการใหกู้้ยมืเงนิแก่บรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ ดงันนั การทบีรษิทัทีกองทรสัต์ลงทุน

ตงัอยูใ่นแต่ละประเทศ จงึมรีปูแบบในการสง่เงนิระหวา่งบรษิทัทแีตกต่างกนั โดยมรีปูแบบในการสง่เงนิต่างๆ ดงันี 1) 

การชําระเงนิต้นของเงินกู้ยมืผู้ถอืหุน้ 2) การชําระดอกเบยีของเงนิกูย้มืผู้ถือหุน้ 3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารและ

ค่าบรกิาร และ 4) เงนิปันผล เป็นต้น ซึงรูปแบบในการส่งเงนิแต่ละวธิมีีผลประโยชน์ ภาษ ีและค่าธรรมเนียมที

แตกต่างกนั นอกจากนี การลงทุนจงึตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคมุการเคลอืนยา้ยเงนิทุน กฎเกณฑเ์กยีวกบั

การสง่เงนิ และการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละประเทศ ซงึทําใหก้องทรสัต์อาจจะไดร้บัผลกระทบจากความ

เสยีงจากอตัราแลกเปลยีนและกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้งกบัการสง่เงนิแก่กองทรสัต ์

(16) ผูถ้อืหน่วยทรสัตล์งทุนหรอืบุคคลอนื ๆ อาจไม่ไดร้บัคา่เสยีหายซงึตนเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ได ้

เนอืงจากผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามรบัผดิแบบมขีอ้จาํกดัในบางกรณี 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืบุคคลอนืๆ อาจมกีารฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการกระทําใดๆ 

ซงึเกยีวเนืองกบัหน้าทใีนการดาํเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรสัต ์(รวมถงึทเีกยีวขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์

ต่อสาธารณะครงัแรก และหนังสอืชชีวนฉบบันี) ในอนาคต ภายใต้ข้อสญัญาของสญัญาก่อตังทรสัต์ ในกรณีที

ผู้จดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ
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กองทรสัต์ หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์ หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามทรีะบุ

ไวใ้นสญัญาแต่งตงัผู้จัดการกองทรสัต์ หรอืปฏิบตัิหน้าทีด้วยความประมาทเลินเล่อ หรอืจงใจกระทําผดิหน้าที 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งรบัผดิต่อคา่ปรบัหรอืคา่เสยีหายใดๆทเีกดิขนึแก่กองทรสัตแ์ละตอ้งรบัผดิอยา่งไม่มขีอ้จาํกดั  

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือ

หน่วยทรสัตห์รอืบุคคลใดๆ จากการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดป้ฏบิตัหิน้าทดีว้ย

ความซอืสตัยส์จุรติและระมดัระวงัเยยีงผูม้วีชิาชพี รวมทงัดว้ยความชาํนาญ โดยปฏบิตัติ่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์อยา่งเป็น

ธรรมเพอืประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอ้ผกูพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ถา้ม)ี รวมถงึไม่ตอ้งรบัผดิต่อผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ หากการกระทาํหรอืงดเวน้การกระทําของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) เป็นไปตามบทบญัญตัิ

ของกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอื คาํสงัศาล คาํพพิากษาของศาล หรอื คาํสงัอนืใดของหน่วยงานราชการ 

ไม่วา่จะมผีลบงัคบัเป็นกฎหมายหรอืไม่ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ตอ้งรบัผดิในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถ

ปฏบิตัติามขอ้สญัญาขอ้ใดขอ้หนึงตามสญัญานีไดเ้นืองจากเหตุสดุวสิยั 

 

4.2 ความเสียงทีเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ  

(1) กองทรัสต์มีความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเทียวในประเทศที

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตต์งัอยู ่

ทรัพย์สินโครงการฯ ทีกองทรัสต์จะลงทุนมีความเสียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมท่องเทยีว ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอยหรอืชะงกังนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีน

เงนิตรา ซงึอาจส่งผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของนักท่องเทยีวในประเทศต่างๆ ทเีป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทงั การ

ชะลอตัวของธุรกิจข้ามชาติในประเทศทีทรัพย์ส ินโครงการฯ ตังอยู่ ตลอดจนปริมาณการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศลดลง ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ กต็ามอาจทําใหจ้าํนวนนักธุรกจิทเีป็นลูกคา้ของโรงแรมและนักท่องเทยีวที

เดนิทางเขา้มาในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยูม่จํีานวนลดลงจากภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิทถีดถอย 

เนืองดว้ยปรมิาณลูกคา้ส่วนใหญ่ทมีาเขา้พกัในทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นนักธุรกจิ และ/หรอื นักท่องเทยีว

ชาวต่างประเทศ ดงันนั การดาํเนนิกจิการของผูเ้ช่าหลกั หรอื ผูบ้รหิารโรงแรมอาจไดร้บัผลกระทบจากความแปรผนั

ของจํานวนและประเภทของผูเ้ขา้พกัตามการเปลยีนของฤดกูาลท่องเทยีว และจากภาพพจน์ในทางลบจากเหตุการณ์

ใดๆ ทกีระทบความน่าสนใจของประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู ่อาท ิเหตุการณ์ทอีาจกระทบต่อการประกอบ

ธุรกจิ การประกอบกจิการ สถานทที่องเทยีวสําหรบัชาวต่างประเทศ รวมถงึกําลงัซอืของชาวต่างชาต ิความนิยม 

และ/หรอื ความเชอืมนัในการท่องเทยีวในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู ่ซงึจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต์ดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ความเสยีงดงักล่าว ผูเ้ช่าหลกั และ/หรอื ผู้บรหิารโรงแรม อาจบรรเทาไดจ้ากการกระจาย

กลุ่มลูกคา้โดยไม่จาํกดัเพยีงภูมภิาคใดภูมภิาคหนึง หรอืสญัชาตใิดสญัชาตหินึง สาํหรบันํามาทดแทนซงึกนัและกนั 

ในแต่ละฤดกูาลท่องเทยีวอย่างสอดคลอ้งกนั หากกรณีทเีกดิปัญหากบัภูมภิาคหรอืกลุ่มลกูคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึงกย็งัมี

อกีกลุ่มลูกคา้ทสีามารถมาทดแทนได ้นอกจากนี การทกีองทรสัต์จะลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯ ทตีงัอยู่ในหลาย

ประเทศกจ็ะชว่ยลดความเสยีงดงักลา่วไดเ้ช่นกนั 

(2) ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจตอ้งเผชญิกบัความเสยีงจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทยีว

ทสีงูขนึ 

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทยีว อาท ิการเพมิขนึของจํานวนผูป้ระกอบการใน

ตลาด อุปทานของหอ้งพกัทีมมีากขนึทงัในทําเลเดยีวกนั และ/หรอื ในแหล่งท่องเทยีวอนืๆ ซงึอาจเป็นทางเลอืก
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ทดแทนการเขา้พกัในทรพัย์สนิโครงการฯ ซึงอาจทําใหเ้กดิการแข่งขนัมากขนึ ทงัในด้านราคาและคุณภาพการ

ใหบ้รกิาร รปูลกัษณ์ และสงิอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทงักาํลงัซอื การใชจ่้ายเฉลยีสาํหรบัการเขา้พกั และความ

ผนัผวนของจํานวนนักท่องเทยีวและนักธุรกจิกลุ่มเป้าหมาย ซงึจะมผีลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของ

ผูเ้ช่าหลกัอนัจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคา่เช่า ทงัสว่นทเีป็นคา่เช่าคงท ีและ/หรอื คา่เช่าแปรผนั 

ของผูเ้ช่าหลกัอย่างมนีัยสาํคญั โดยเฉพาะอย่างยงิหากคู่แข่งมกีารพฒันาปรบัปรุงตกแต่งโรงแรมของตน รวมทงั

คุณภาพในการให้บริการ ให้มีขดีความสามารถทีเหนือกว่าและสามารถดงึดูดผู้เข้าพกัได้มากกว่า ซึงมีผลต่อ

ศกัยภาพในการดงึดดูผูเ้ขา้พกัของโรงแรม 

อยา่งไรกต็าม ความเสยีงดงักล่าว อาจบรรเทาไดเ้นืองจากทรพัยส์นิโครงการฯ โดยทวัไปตงัอยู่ในทําเลที

เป็นศูนย์กลางการเดินทางของผู้เข้าพ ักต่างชาติ ทีสะดวกสบาย และแวดล้อมด้วยสถานทีท่องเทียวสําค ัญ 

ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน การคมนาคม รวมทงัการออกแบบหอ้งพกัทสีวยงามและมสีงิอํานวยความสะดวก

พนืฐาน เพอืตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดทุ้กประเภท  

(3) ความเสยีหายหรอืความสูญเสยีทีอาจเกิดขนึต่อทรพัย์สินโครงการฯ อาจไม่ได้รบัความคุ้มครองเต็ม

จาํนวนจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

จํานวนเงินทีสามารถเอาประกันภัยได้หรือจํานวนเงินทีได้ร ับเป็นค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์

ประกนัภยัอาจไม่เพยีงพอต่อความเสยีหายทอีาจเกดิขนึต่อทรพัยส์นิโครงการฯ ในการนีกองทรสัตจ์ะจดัหาคาํปรกึษา

จากทปีรกึษาในดา้นประกนัภยัเพอืจดัใหม้กีรมธรรม์ประกนัภยัทคีรอบคลุมความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและความรบั

ผดิทเีกยีวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์เชอืว่าเงอืนไขความคุม้ครองและจํานวนเงนิเอาประกนัภยั

ของกองทรสัตเ์ป็นไปตามแนวปฏบิตัทิวัไปในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ทงันี ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัทเีกยีวขอ้งอาจ

มเีงอืนไขการรบัประกนัภยัทอียู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต์ หรอือาจมกีารจํากดัขอบเขตความคุม้ครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีข้อจํากัดเกียวกับการจัดหากรมธรรม์ทีมีอตัราเบยีประกันภัยทีเหมาะสม 

นอกจากน ีความชาํรดุบกพร่องในการออกแบบ การก่อสรา้ง หรอืความชาํรดุบกพรอ่งทมีองไม่เหน็ของทรพัยส์นิหรือ

อุปกรณ์ หรอืความบกพร่องในทรพัย์สนิโครงการฯ อาจทําให้กองทรสัต์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพมิเติม มี

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรกัษาเป็นพเิศษ หรอืต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย หรอืภาระหน้าทอีนื ๆ ต่อ

บุคคลภายนอก และอาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองเตม็จํานวนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี กองทรสัต์

มคีวามเสยีงในการถกูดาํเนินคดหีรอืถูกเรยีกรอ้งโดยลูกคา้ ผูร้บัเหมา หรอืผูม้าใชบ้รกิารในทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึ

อาจเกดิขนึจากหลายสาเหตุ เช่น การเกดิอุบตัเิหตุหรอืการบาดเจบ็ทอีาจไดร้บัในขณะทอียู ่ณ ทรพัยส์นิโครงการฯ 

การทผีูเ้ช่าหลกัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ ตามเงอืนไขการเช่าหลกัได ้และการทกีองทรสัต์ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทขีองตนตามสญัญาเช่า สญัญาก่อสรา้ง หรอืสญัญาอนื ๆ ททีํากบัผูร้บัเหมา ผู้เช่าหลกั หรอื

บุคคลภายนอกได ้อนึง ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายบางอย่าง เช่น ภยัธรรมชาต ิการก่อการรา้ย การระบาดของ

โรคตดิต่อ หรอืความสญูเสยีใดๆ ทเีป็นผลมาจากเรอืงดงักล่าว อาจไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้หรอืเบยีประกนัภยั

อาจสูงเกนิกว่าความเหมาะสมทจีะเอาประกนัภยันัน เป็นเหตุใหก้องทรสัต์อาจต้องเอาประกนัภยัโดยจ่ายค่าเบีย

ประกนัภยัเพมิขนึหรอืลดความคุม้ครองลง นอกจากนี เมอืเกดิความเสยีหายทรีา้ยแรง ความคุม้ครองตามกรมธรรม์

ประกนัภยัทกีองทรสัตม์อียูอ่าจไม่เพยีงพอทจีะชดเชยความเสยีหายตามทไีดม้กีารเรยีกรอ้ง หรอืครบถว้นตามมูลค่า

ตลาด หรอืเต็มมูลค่าทดแทน (Replacement Cost) ใหเ้ท่ากบัเงนิลงทุนของกองทรสัต์ หรอืของผู้เช่าหลกัทเีสยีไป 

ยงิไปกว่านัน การสญูเสยีหรอืความเสยีหายบางอย่างอาจไม่สามารถเอาประกนัภยัทงัหมด ดงันัน กองทรสัต์อาจ

สญูเสยีเงนิทุนบางส่วนหรอืทงัหมดทไีดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ รวมถงึรายไดใ้นอนาคตทคีาดว่าจะไดร้บัจาก

ทรพัยส์นิโครงการฯ  แต่ทงันี กองทรสัต์อาจยงัมหีน้าทปีฏบิตัติามภาระหนีสนิ หรอืภาระทางการเงนิอนืทเีกียวกบั

ทรพัยส์นิโครงการฯ  
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นอกจากน ีกรมธรรมป์ระกนัภยัของกองทรสัต์และเงอืนไขความคุม้ครองจะอยู่ภายใต้การต่ออายุและการ

เจรจาในอนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัต์จึงไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า กองทรสัต์จะไดร้บัความคุม้ครองภายใตเ้งอืนไข

ทางธุรกจิเดมิ และ/หรอื ทเีหมาะสมในอนาคต คา่เบยีประกนัภยัทเีพมิขนึหรอืความคุม้ครองทลีดลงอยา่งมนีัยสําคญั 

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่้

ถอืหน่วยทรสัต ์ 

(4) ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจมคีวามชาํรุดบกพร่อง หรอือาจมีการปฏบิตัทิผีดิกฎหมายและกฎระเบยีบ หรอื

อาจมคีวามบกพร่องอนื 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้รวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) รวมถงึจดัใหม้ผีูเ้ชยีวชาญทเีกยีวขอ้งในการ

ตรวจสภาพทรพัยส์นิโครงการฯ และสว่นต่างๆ ทเีกยีวขอ้งในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู ่กอ่นการเขา้ลงทุน 

เพอืใหม้นัใจวา่ทรพัยส์นิโครงการฯอยูใ่นสภาพทดี ีมคีวามพรอ้มทจีะลงทุน และไม่พบว่าทรพัยส์นิโครงการฯ มคีวาม

ชาํรุดบกพร่อง หรอืขาดตกบกพร่องอยา่งมนีัยสําคญัทตี้องไดร้บัการซ่อมแซมหรอืบํารุงรกัษา (นอกเหนือจากเรอืง

การออกแบบ การก่อสร้าง หรอืความชํารุดบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องทมีองไม่เห็นอนื ๆ ของทรพัย์สนิหรือ

อปุกรณ์ของทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึอาจตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพอืการลงทุนเพมิขนึ หรอืตอ้งมคี่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 

หรอืบาํรงุรกัษาพเิศษหากพบเหน็ภายหลงัจากทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน) 

อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) 

จะสามารถแสดงให้เห็นถงึความชํารุดบกพร่องเกยีวกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ในทุกกรณี  อนัรวมถงึความชํารุด

บกพรอ่งทตีอ้งการการซ่อมแซมและดแูลรกัษา หรอืสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย

ทีเกียวข้องกบัทรัพย์สินโครงการฯ หรือนิติบุคคลทถีือทรพัย์สนิโครงการฯ นันอยู่  และอาจจะมีการปฏิบัติผดิ

กฎหมาย และกฎระเบยีบต่างๆ หรอืความขาดตกบกพร่องอนืๆ ทเีกยีวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ทไีม่ไดต้รวจพบ 

รวมทงัรายงานของบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิทผีูก้่อตงัทรสัต์ใชใ้นการประเมนิคา่ทรพัยส์นิโครงการฯ  รายงานการ

ตรวจสอบสภาพอาคาร และรายงานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิอาจมขีอ้จํากดัในการตรวจสอบ ซงึอาจทาํใหเ้กดิความ

คลาดเคลอืนได ้ 

ทงันี ความชาํรุดบกพร่องหรอืการขาดตกบกพร่องทยีงัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจทําใหก้องทรสัต์ต้องลงทุน

เพมิเติมอย่างมีนัยสําคญั หรอืมีภาระหน้าทตี่อบุคคลภายนอกทีทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในลักษณะและจํานวนทมีิได้

คาดการณ์ไว ้ซงึอาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายได ้และกระแสเงนิสดของกองทรสัต์อย่างมนีัยสําคญัในกรณีที

ทรพัยส์นิโครงการฯ และสว่นต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืกฎหมาย กองทรสัต์อาจจะตอ้งรบัภาระ

ในดา้นการเงนิและดา้นอนืๆ ซงึเกดิจากการละเมดิหรอืไม่ปฏบิตัติามนนัๆ 

นอกจากนี ขอบเขตของการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ทรพัยส์นิโครงการฯ จํากดัอยู่เพยีง 

(1) ขอ้มลูหรอืเอกสารใดๆ ทถีกูเปิดเผยระหวา่งการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) น ี(2) ขอ้มลูทเีปิดเผย

ต่อสาธารณชน และ (3) การลงพนืทสีาํรวจสภาพทรพัยส์นิ (Physical Due Diligence) ดงันนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่เอกสารทสีาํคญัทงัหมดและขอ้มลูทเีกยีวขอ้งทงัหมดไดถ้กูเปิดเผยเพอืตรวจสอบหรอืสอบ

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

กฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืข้อสญัญาของสญัญาทงัหมดของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้

เพอืบรรเทาความเสยีง ผู้เช่าหลกัจะมกีารสาํรองเงนิสดไวส้่วนหนึงเพอืใชส้าํหรบัค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถ

คาดการณ์ได ้เพอืใหแ้น่ใจวา่ทรพัยส์นิโครงการฯจะยงัคงอยู่ในสภาพทดี ีนอกจากนี โรงแรมซงึบรหิารโดยผูบ้รหิาร

โรงแรม จะมีข้อกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบทางโครงสรา้งและอาคารว่าได้มีการดําเนินการตามกฎหมายที

เกยีวขอ้งและอยู่ในสภาพทดี ีตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาบรหิารโรงแรม อกีทงั ในการเจรจาสญัญาซอืขายทรพัย์สนิ
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โครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้ําการเจรจากบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารใหค้าํรบัรอง

และคาํรบัประกนัโดยทวัไป ซงึรวมถงึคาํรบัรองและคาํรบัประกนัเกยีวกบัสภาพทรพัยส์นิ ดงันนั ในกรณีททีรพัยส์นิ

โครงการฯ มขีอ้ชาํรุดบกพรอ่งหรอืมกีารไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย และการมขีอ้ชาํรุดบกพรอ่งหรอืมกีารไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมายของทรพัยส์นิโครงการฯ ดงักลา่วอยูภ่ายใตข้อบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ 

ภายใตเ้งอืนไขสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง กองทรสัต์ยงัอาจมสีทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอนั

เกิดจากการผดิคํารบัรองและคํารบัประกนัของบริษัทผู้ขายฯ ทรพัย์สนิโครงการฯ ภายใต้เงอืนไขสญัญาซือขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง 

(5) ความรบัผดิของบรษิทัโฮลดงิต่างประเทศ และผูใ้หเ้ชา่หลกัทมีอียูก่่อนทกีองทรสัตจ์ะเขา้ไปลงทุน 

ในการได้มาซึงทรพัย์สินของกองทรัสต์ กองทรสัต์จะลงทุนทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทผู้ให้เช่า

ทรพัยส์นิ เนืองจาก บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดม้กีารดาํเนินธุรกจิมาเป็นระยะเวลาหนงึ ดงันนั จงึอาจมคีวามรบัผดิที

เกิดขนึก่อนทกีองทรสัต์จะเขา้ไปลงทุน นอกจากนี ไม่มสีงิใดรบัประกนัได้ว่าเอกสารทสีาํคญัทงัหมดและข้อมูลที

เกยีวขอ้งทงัหมดไดถ้กูเปิดเผยเพอืตรวจสอบหรอืสอบทานระหวา่งการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) อกี

ทงั การตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ดา้นกฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์หรอืขอ้สญัญาของสญัญาทงัหมดของทรพัยส์นิโครงการฯได ้อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดว้่าจา้งที

ปรกึษาทมีคีวามเชยีวชาญในการเขา้ทําการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ ก่อน

การเขา้ลงทุนในหุน้ เพอืตรวจสอบความรบัผดิต่างๆของนิตบุิคคลเหล่านี นอกจากนี ในการเจรจาสญัญาซือขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้ําการเจรจากบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารให้

คาํรบัรองและคํารบัประกนัโดยทวัไป ซงึรวมถงึคาํรบัรองและคาํรบัประกนัเกียวกบัความรบัผดิของบรษิทัโฮลดงิ

ต่างประเทศ และบรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิทีมีอยู่ก่อนทีกองทรสัต์จะเข้าไปลงทุน ดงันัน ในกรณีทบีริษัทโฮลดิง

ต่างประเทศ และบรษิทัผูใ้ห้เช่าทรพัยส์นิมีความรบัผิดอยู่ก่อนทีกองทรสัต์จะเขา้ไปลงทุน และการมคีวามรบัผิด

ดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใต้เงอืนไขสญัญาซือขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง กองทรสัต์ยงัอาจมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิคาํรบัรองและ

คาํรบัประกนัของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใตเ้งอืนไขสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง 

(6) การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายโดยบรษิทัผูข้ายฯ นนัอยูภ่ายใตข้อบเขต จาํนวน และ

ระยะเวลาจาํกดั 

การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใช้ค่าเสยีหายโดยบริษทัผู้ขายฯ ให้กบักองทรสัต์นัน อยู่ภายใต้

ขอ้จํากดัของขอบเขต จํานวน และเวลาทสีามารถจะทาํการเรยีกรอ้งนนัได ้โดยขอบเขต จาํนวน และเวลาทสีามารถ

จะทําการเรยีกร้องนันแบ่งแยกไดต้ามความสําคญัของการรบัรอง และการรบัประกนัในแต่ละเรอืง ซงึอยู่ภายใต้

เงอืนไขของสญัญาซือขายทรพัย์สนิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง ซงึตามนโยบายในการเจรจาสญัญาซอืขายทรพัย์สนิ

โครงการฯ ทเีกยีวขอ้งนนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์แบ่งแยกการจํากดัความรบัผดิของผูข้ายออกเป็นสามประเภทหลกั คอื 

(1) การรบัรอง และการรบัประกนัเกยีวกบักรรมสทิธเิหนือทรพัยส์นิทซีอืขาย ซงึหมายถงึการทผีูข้ายรบัรองว่าตนมี

กรรมสทิธใินทรพัยส์นิทซีอืขาย เชน่ หุน้ในบรษิทั หรอืทดีนิและสงิปลกูสรา้ง ในเวลาททีาํการซอืขาย (2) การรบัรอง 

และการรบัประกนัเกยีวกบัความรบัผดิทางภาษ ีซงึหมายถงึการทผีูข้ายรบัรองวา่ทรพัยส์นิททีาํการซอืขายไม่มคีวาม

รบัผดิดา้นภาษ ีและ (3) การรบัรอง และการรบัประกนัอนืๆ นอกเหนือจาก (1) และ (2) ซงึหมายถงึการรบัรองโดย

ผูข้ายทรพัยส์นิในเรอืงอนืๆ เช่น ใบอนุญาตทเีกยีวขอ้งในการดาํเนินธุรกจิ คดคีวาม ลกูจา้ง สถานะทางการเงนิ และ

ความถกูตอ้งของขอ้มลูทใีหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตข์ณะทาํการซอืขาย เป็นตน้   

โดยการรบัรอง และการรบัประกนัเกยีวกบักรรมสทิธเิหนือทรพัย์สนิทซีือขายนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้

ดาํเนินการเจรจากบัผูข้ายโดยมกีําหนดระยะเวลาสาํหรบัการรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้า่เสยีหายขนึอยู่
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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 ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชค้วามพยายามอย่างดทีสีดุเพอืผลประโยชน์ทดีทีสีุดของ

กองทรสัต์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(7) ทางเขา้ออกและทีจอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรพัย์สนิ

โครงการฯ ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ทางเข้าออกและทจีอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรพัย์สนิ

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

สามารถใชท้ดีนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรมนนัได ้ 

ทังนี ถึงแม้ว่ากองทรัสต์จะไม่ได้เข้าลงทุนในทางเข้าออกและทีจอดรถดงักล่าวก็ตาม ความเสียงที

ทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะถกูปิดกนั หรอืหา้มใชน้นั มคีวามเป็นไปได้

ค่อนขา้งตําเนืองจากสญัญาทเีขา้ทํากบัเจา้ของทีดนิทใีช้เป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถนันเป็นสญัญาทไีม่กําหนด

ระยะเวลา และการบอกเลกิสญัญาจะตอ้งทาํดว้ยความยนิยอมของคูส่ญัญาทงัสองฝ่าย (เวน้แต่เป็นการผดิขอ้กาํหนด

ในสญัญา) นอกจากนัน ทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวมกีารใชร้่วมกนัระหว่างทรพัยส์นิอนืซงึตงัอยู่ในโครงการ

เดยีวกนัและมปีระชาชนใชส้อยเป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุดงักล่าวน ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็วา่ การปิดกนั หรอืหา้มใช้

ทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวนนัน่าจะมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งตําเนืองจากการปิดกนัหรอืหา้มใชท้างเขา้ออก

และทจีอดรถจะสง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายอนืในโครงการและประชาชนผูใ้ชบ้รกิารในบรเิวณดงักลา่ว 

(8) ภยัธรรมชาติและเหตุสุดวิสยัอนืๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์

ความเสยีงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาตหิรอืเหตุสดุวสิยัอนื ๆ ในบรเิวณททีรพัยส์นิโครงการฯตงัอยูแ่ละ

บรเิวณอนื ๆ ทมีลีกูคา้เป็นจํานวนมาก อาจสง่ผลใหก้ารอปุโภคบรโิภคและการท่องเทยีวลดลง นอกจากนี การเกดิ

สงคราม การก่อการรา้ย ความไม่สงบทางการเมอืง การประทว้ง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอนื ๆ ทเีกดิขนึ

จรงิ หรอืทมีกีารอา้งว่าจะเกดิขนึ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาํนองเดยีวกนั เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรอืหลาย

เหตุการณ์เหล่าน ีอาจทาํใหค้วามต้องการเขา้พกัหรอืใชบ้รกิารในทรพัยส์นิโครงการฯ ลดลง ซงึจะมผีลต่อรายไดข้อง

ผูเ้ช่าหลกั อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคา่เช่าทงัทเีป็นคา่เช่าคงท ีและ/หรอื คา่เช่าแปรผนัของผู้

เช่าหลกัอย่างมนีัยสําคญั อนัอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ และ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัต์ และเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้

ทรพัยส์นิหลกัไดร้บัความเสยีหาย ซงึไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยั 

(9) มลูคา่ของทรพัยส์นิหลกัตามการประเมนิค่าโดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ ไมไ่ดเ้ป็นเครอืงแสดงมูลค่าที

แทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาขายของทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวนนัจะเป็นไปตามที

ประเมนิไม่วา่ในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 
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โดยทวัไปการประเมนิค่าทรพัยส์นิจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ รวมถงึปัจจยับางประการทีเกยีวข้องกบั

ทรพัยส์นิหลกั เชน่ สถานะทางการตลาด ความแขง็แกรง่ทางการเงนิ ความสามารถในการแข่งขนั และคณุสมบตัทิาง

กายภาพของทรพัยส์นิ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นอนาคต เนืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรอืเหตุการณ์

ทังหมดทีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขนึตามทีคาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทีมิได้

คาดการณ์ไว ้ 

นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า การประเมินค่าทรัพย์ส ินทีจัดทําโดยบริษัท

ประเมนิคา่ทรพัยส์นินนัสะทอ้นมลูคา่ทแีทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัเสมอ หรอืรบัประกนัไดว้า่บรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิ

รายอนืๆ จะใหผ้ลการประเมนิคา่ทรพัยส์นิเช่นเดยีวกนัได ้ดงันนั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถรบัประกนัได้วา่ขอ้

สมมตฐิานทใีชอ้า้งองิจะมคีวามถกูต้องแม่นยาํ ราคาทกีองทรสัต์ขายทรพัยส์นิอย่างใดอยา่งหนึงในอนาคตอาจจะตาํ

กว่ามูลค่าทบีรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิกําหนดไว้ ณ วนัทกีองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว หรอือาจจะตํา

กว่าราคาซอืทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จดัหามาได ้ยงิไปกว่านนั มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธทิไีดจ้ากการประเมนิค่าทรพัยส์นิใน

เบอืงตน้โดยบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิอาจจะไมส่ะทอ้นมลูคา่ทแีทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัไดเ้สมอไป หากกองทรสัต์มี

การจาํหน่ายทรพัยส์นินนั หรอืในกรณทีมีกีารชาํระบญัชขีองกองทรสัต ์

สาํหรบัรายงานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นินนั เป็นเพยีงการประเมนิ ณ วนัที

ระบุในรายงานการประเมนิเทา่นนั ดงันนั ผูท้เีกยีวขอ้งในการเสนอขายรายใดๆ หรอืฝ่ายอนืใดกต็ามไม่ควรพจิารณา

ว่าเป็นคาํแนะนําวา่บุคคลใดๆ ควรจะดาํเนินการอยา่งใด โดยองิตามการประเมนิคา่ทรพัยส์นิของบรษิทัประเมินค่า

ทรพัยส์นิทเีปิดเผยในหนังสอืชชีวนฉบบัน ีดงันนั ในการตดัสนิใจลงทุนซอืหน่วยทรสัตใ์นกองทรสัต ์ผูล้งทนุไม่ควรใช้

ขอ้มูลการประเมนิคา่ทรพัยส์นิดงักล่าว และขอ้มูลในรายงานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิ

ทปีรากฏในหนงัสอืชชีวนฉบบันแีต่เพยีงอยา่งเดยีวในการประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

(10) การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหลักและการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จะมี

ผลกระทบในทางลบต่อบญัชีกําไรขาดทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรสัต ์

ในกรณีทมีลูค่ายุตธิรรมของทรพัย์สนิและการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยล์ดลง อนัเนืองมาจาก

การขาดทุนจากการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของทรพัยส์นิและการลงทุนในปีนัน และมผีลใหมู้ลคา่ทรพัยส์นิสุทธลิดลง 

รวมทงั การทกีองทรสัตอ์าจมสีภาพคล่องสว่นเกนิอนัเกดิจากการขาดทุนจากราคาประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมดงักล่าว จะ

กระทบต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์อยา่งไรกต็าม กองทรสัต์อาจดาํเนินการลดทุน

จดทะเบียนและคนืสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพอืใหส้ามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัตไ์ด ้

(11) ความเสยีงจากการขยายหรอืต่ออายสุทิธใินการใชท้ดีนิทเีกยีวขอ้ง 

ในส่วนของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน มีรูปแบบการถือครองเป็นกรรมสทิธปิระเภท 

Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซงึสทิธขิอง HMSRS ของโครงการดงักล่าวนีจะต้องอยู่บนทีดนิทมีี 

HGB Title (ซงึสทิธิ HGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซียนันมีกําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสําหรบั HMSRS จะ

สอดคล้องกับระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กล่าวคือ จะครบกําหนด

ระยะเวลาในวนัท ี17 มนีาคม พ.ศ. 2569 (อกีประมาณ 9 ปี) ทงันี สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีจะมีกาํหนด

อายเุรมิแรก (initial term) 30 ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปี และ

เมอืครบกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ (ซงึจะเป็นผูถ้อืใบอนุญาตดงักล่าว ภายหลงั

จากการเขา้ลงทุนในโรงแรม Pullman Jakarta Central Park) จะมสีทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ไดอ้กีซงึคาดวา่

ระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักําหนดอายุเรมิแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมีสทิธิขอขยายเวลา 
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(extension) ออกไปอกีไม่เกนิ  ปีเช่นกนั อยา่งไรกด็ ีเงอืนไขในการพจิารณาอนุมตักิารขยายระยะเวลาหรอืขอต่อ

ระยะเวลานนั หน่วยงานทเีกยีวขอ้งจะพจิารณาว่าการใชท้ดีนิเป็นไปตามเงอืนไขทกีฎหมายกําหนดไวห้รอืไม่ เช่น 

ไดม้กีารใชท้ดีนิตามวตัถปุระสงคห์รอืไม่ เงอืนไขทกีาํหนดไว ้(ถา้ม)ี ไดร้บัการปฏบิตัติามหรอืไม่อยา่งไร การใชท้ดีนิ

เป็นไปตามผงัเมอืงหรอืไม่ เป็นตน้  

ทงันี ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์มีความเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดต้ําทโีรงแรมจะไม่สามารถต่อสญัญาเช่าได้ใน

อนาคต เนอืงจากการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจบุนัไม่ไดข้ดัต่อเงอืนไขในการใชท้ดีนิแต่อยา่งไร 

(12) ความเสยีงจากการลงทนุในทดีนิเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

เนอืงจากทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรกในประเทศเวยีดนามทงัสองแหง่ คอื โรงแรม Capri by 

Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ตงัอยูบ่นทดีนิทเีชา่ช่วง โดยเจา้ของทดีนิคอืหน่วยงานส่วนทอ้งถนิโฮจมินิห ์

ซิตี ซึงให้เช่าทีดินทีตังทรัพย์ส ินหลักทีกองทรสัต์เข้าลงทุนคร ังแรกในประเทศเวียดนามแก่ 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 และสง่ผลกระทบต่อรายได้ของกองทรสัต์อย่างมี

นัยสําคญั โดยการลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ในโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ซงึ

ตงัอยูบ่นทดีนิเชา่ชว่งมสีดัสว่นคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 28 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทลีงทุนครงัแรกของกองทรสัต ์

ในกรณีนี ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่าโอกาสทสีญัญาเช่าหลกัของทดีนิทตีงัทรพัย์สนิหลกัทีกองทรสัต์เขา้

ลงทุนครงัแรกในประเทศเวยีดนามระหวา่ง หน่วยงานสว่นทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติ ีและ Phu My Hung Development 

Limited Liability Company (PMH) จะถกูยกเลกิ หรอืสนิสดุลงก่อนระยะเวลาทกีาํหนดในสญัญานนั มคีวามเป็นไป

ไดต้ํา เนืองจาก Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) เป็นผู้ไดร้บัสทิธจิากหน่วยงาน

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

Development Limited Liability Company (PMH) ยังเป็นบริษัททีก่อตังขึนจากการร่วมทุนของหน่วยงานส่วน

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

เป็นบริษัททีมีสํานักงานใหญ่ในประเทศไต้หวนั (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Phu My Hung Development Limited 

Liability Company (PMH)) เป็นผลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เชอืว่า ณ วนัทยีนืแบบแสดงรายการขอ้มูล / รา่งหนังสอืชี

ชวนฉบบันี โอกาสทเีจา้ของทดีนิจะบอกเลกิสญัญาเช่าทดีนิทใีหเ้ช่าแก่บรษิทัรว่มทุนของตนโดยไม่มเีหตุผลสมควร

นนั มโีอกาสคอ่นขา้งน้อย 

 

 

4.3 ความเสียงเกียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์ 

 

(1) ความเสยีงโดยทวัไปในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเสยีงหลายดา้น เช่น ( ) การเปลยีนแปลงในทางลบดา้นการเมอืงและ

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 ( ) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่าจากผูเ้ช่าหลกัภายในระยะเวลาที

กําหนด หรอืไม่สามารถเรยีกเกบ็ได ้เนืองจากผูเ้ช่าหลกัล้มละลาย หรอืมหีนีสนิล้นพน้ตวั หรอืในกรณีอนืๆ ( ) 

ความไม่พอเพยีงของความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัทมี ีหรอืค่าเบยีประกนัภยัทเีพมิสงูขนึ ( ) การทผีูเ้ช่า

หลกัไม่สามารถใหบ้รกิารหรอืจดัหาการบรกิารเกยีวกบัการบํารุงรกัษาและการใหบ้รกิารอนืๆ ไดอ้ยา่งพอเพยีง ( ) 

ความชํารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ ซึงต้องได้ร ับการแก้ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงร ักษา

อสงัหารมิทรพัย ์ซงึก่อใหเ้กดิรายจ่ายลงทุนทไีม่ได้คาดการณ์ไวล้่วงหน้า ( ) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์( ) การพงึพงิกระแสเงนิสดอย่างมากในการบํารุงรกัษาและปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์มีอียู ่ ( ) 

การเพมิขนึของคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน รวมถงึภาษอีากรทเีกยีวขอ้ง ( ) ส่วนไดเ้สยีหรอืภาระผกูพนัต่างๆ ซงึ

ไม่สามารถพบไดห้รอืไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบทดีนิ ณ สาํนกังานทดีนิทเีกยีวขอ้งในขณะททีาํการตรวจสอบ ( ) 

เหตุสดุวสิยั ความเสยีหายทไีม่สามารถเอาประกนัภยัได ้และปัจจยัอนืๆ และ ( ) การเปลยีนแปลงของกฎหมายและ

ระเบยีบดา้นภาษอีากรและดา้นอนืๆ  

ปัจจยัหลายอยา่งตามทกีล่าวขา้งตน้อาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราคา่เช่าหอ้งพกั อตัราการเขา้

พกัและคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึคา่ใชจ่้ายดา้นภาษทีเีกยีวขอ้งในการจ่ายผลประโยชน์ 

ซงึอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลคา่ของอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดค้า่เช่าคงท ีและ/หรอื ค่าเช่าแปรผนัทจีะไดร้บั

จากอสงัหารมิทรพัย ์

การประเมนิคา่ทรพัยส์นิหลกัประจาํปีจะสะทอ้นปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว และสง่ผลใหมู้ลคา่ทรพัยส์นิหลกัเพมิ

สงูขนึหรอืลดตาํลงได ้อยา่งไรกด็ ีมลูคา่เงนิลงทนุของทรพัยส์นิหลกัอาจลดลงอยา่งมนีัยสาํคญั หากเกดิวกิฤตในทาง

ลบอย่างฉับพลนัต่อราคาอสงัหารมิทรพัย์หรอืต่อเศรษฐกจิในประเทศทรพัยส์นิหลกัตงัอยูใ่นปัจจุบนัหรอืทรพัยส์นิที

จะมใีนอนาคต 

(2) กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ

ขาดทางเลอืกอนืในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 

กองทรสัต์จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั โดยทวัไปการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์โดยเฉพาะการลงทุนในทรพัยส์นิทมีมีูลคา่สงู เช่นทกีองทรสัต์ประสงคท์จีะเขา้ลงทุนอาจมี

สภาพคล่องตํา การทมีสีภาพคล่องตําดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการปรบัเปลียน

พอรต์การลงทุน (Investment Portfolio) หรอืความสามารถในการเปลยีนทรพัยส์นิบางสว่นเป็นเงนิสด เพอืรองรบักบั

การเปลยีนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัอนื ๆ เช่น กองทรสัต์อาจไม่สามารถขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯไดภ้ายในระยะเวลาอนัสนั หรอือาจถูกบงัคบัใหต้อ้งลดราคาลงอยา่งมาก เพอืใหส้ามารถขายได้

ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากนี กองทรสัต์อาจประสบปัญหาในการหาแหล่งเงนิกูใ้นระยะเวลาททีนัท่วงทีและ
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ภายใตเ้งอืนไขทางการคา้ทดีใีนกรณีทเีป็นการกูย้มืเงนิทใีชท้รพัยส์นิโครงการฯเป็นหลกัประกนั เนืองจากทรพัย์สนิ

ประเภทอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสีภาพคล่อง นอกจากนี ทรพัยส์นิโครงการฯอาจไม่สามารถเปลยีนแปลงลกัษณะการใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว หากทรพัย์สนิโครงการฯเหล่านันไม่สามารถสร้างกําไรได ้อนัเนืองมาจากสภาวะการ

แข่งขนั อายุของทรัพย์สิน ปริมาณความต้องการทีลดตําลง หรือปัจจัยอนื ๆ การเปลียนแปลงลกัษณะการใช้

ประโยชน์ของทรพัยส์นิโครงการฯโดยทวัไปแล้ว จะต้องมกีารลงทุนใชเ้งนิเพมิเตมิ ปัจจยัต่างๆ เหล่านีอาจส่งผล

กระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ และส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ

กองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์

อยา่งไรกต็าม การทกีองทรสัต์ลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิโครงการฯ ในหุน้ของบรษิทัลงทุนแทนการลงทนุ

ทางตรงในกรรมสทิธหิรอืสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิโครงการฯโดยตรง จะทําใหก้องทรสัตส์ามารถขายการลงทุนโดยการ

ขายหุน้ในบรษิทัลงทุนนนัได ้ซงึมสีภาพคล่องมากกวา่การขายทรพัยส์นิโครงการฯ 

(3) กลยทุธ์ของกองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมอาจนํามาซงึความเสยีงที

สงูกวา่เมอืเทยีบกบักองทรสัตป์ระเภทอนืทมีรีูปแบบการลงทุนทหีลากหลายกว่า 

กลยุทธ์หลกัในการลงทุนในทรพัย์สนิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมจะทําใหก้องทรสัต์มคีวามเสยีงจาก

การมุ่งเน้นลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซงึระดบัของความเสยีงอาจจะสงูกว่าเมือเทียบกบักองทรสัต์ประเภทอนืทมีี

รปูแบบการลงทุนทหีลากหลายกวา่ในธรุกจิดา้นอนื 

การมุ่งเน้นลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ใีชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมในภมูภิาคอาเซยีน ทําให้

กองทรสัต์มคีวามเสยีงในกรณทีเีกดิวกิฤตหรอืเหตุการณ์ในทางลบของอุตสาหกรรมท่องเทยีว และธุรกจิโรงแรมใน

ภูมภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู่ วกิฤตการณ์ดงักล่าวอาจนําไปสู่การลดลงของ

อตัราค่าหอ้งพกั หรอือตัราการเขา้พกัของทรพัยส์นิโครงการฯ ซงึจะมผีลกระทบต่อเงนิปันส่วนแบ่งกําไรทจีะจ่าย

ใหก้บัผูห้น่วยลงทุน หรอืผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต ์

กองทรสัต์อาจหามาตรการทจีะบรรเทาความเสยีงไดโ้ดยการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซงึตงัอยู่ในประเทศ

ต่างๆ และอยูใ่นระดบัทตี่างกนั รวมถงึมกีารกาํหนดตลาดเป้าหมายทตี่างกนั ซงึจะทาํใหเ้หตุการณ์ทอีาจสง่ผลในทาง

ลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทยีวของประเทศใดประเทศหนึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของ

กองทรสัต์มากนกั  

(4) ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจถกูเวนคนื 

ทรพัย์สนิโครงการฯ มีความเสยีงทีอาจถูกเวนคืนตามนโยบายของรฐั โดยค่าชดเชยทีอาจได้รบัอัน

เนืองมาจากความเสยีหายจากการถกูเวนคนืจะตกเป็นของเจา้ของทดีนิ และ/หรอืผูใ้ชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าว 

โดยเงนิชดเชยทไีดร้บัอาจไม่เท่ากบัจาํนวนเงนิทกีองทรสัต์ไดช้าํระไปเพอืซอืทรพัยส์นิซงึอาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนที

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไปตามทไีดป้ระมาณการไวท้งัในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและการ

คนืเงนิทุน ทงันี กองทรสัต์อาจไดร้บัเพยีงเงนิชดเชยจากรฐับาล หรอืหน่วยงานของรฐัทเีกยีวขอ้งในประเทศนันๆ 

ตามกฎวธิกีารทกีฎหมายในประเทศนันๆ กําหนดไว ้โดยจํานวนเงนิทกีองทรสัต์ได้รบัจะขนึอยู่กบัเงอืนไขตามที

กาํหนดในกฎหมายและสญัญาทเีกยีวขอ้งและระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯทเีหลอือยู่ภายหลงั

จากการถกูเวนคนื 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถประเมนิถงึโอกาสในการถกูเวนคนืได ้เนืองจากการเวนคนืทดีนิเป็นนโยบาย

และความจําเป็นในการใช้พนืทขีองรฐับาลของประเทศทเีกียวขอ้งนันๆ การถูกเวนคนืดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ ซงึจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ

ของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

อย่างไรก็ด ีณ วนัทยีนืแบบแสดงรายการขอ้มูลนี ผู้จดัการกองทรสัต์ไดด้าํเนินการตรวจสอบจากขอ้มูลที
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เปิดเผยให้บุคคลทวัไปสามารถตรวจสอบได้ในประเทศทีเกยีวข้องแล้วนัน ยงัไม่พบว่าทรพัย์สนิโครงการฯ อยู่

ระหวา่งหรอือาจจะถูกเวนคนืโดยหน่วยงานของรฐั 

(5) กองทรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซงึมลูคา่ของสทิธกิารเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที

เหลอือยู ่และจะมผีลใหม้ลูคา่หน่วยทรสัต์ของกองทรสัตล์ดลงตามสว่นไปดว้ย 

กองทรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ซงึมูลคา่ของสทิธกิารเชา่อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่า

ทเีหลอือยู่ (ยกเวน้กรณีโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ทเีป็นการถอืกรรมสทิธปิระเภท Strata Title) อนั

เนืองมาจากการประเมนิคา่ของสทิธกิารเช่า การเปลยีนแปลงในอตัราการเช่าพนืท ีและ/หรอื อตัราคา่เช่า และ/หรอื

คา่บรกิารสาธารณูปโภค หรอืเนืองจากสาเหตุอนืใดทอียูน่อกเหนือการควบคมุของกองทรสัต ์ทงันี การเปลยีนแปลง

ในมูลค่าสทิธิการเช่าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทรสัต์ มูลค่า

หน่วยทรสัต ์และ/หรอื การจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัตใ์นทา้ยทสีดุ 

(6) การเปลยีนแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง หรอืแนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 

กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ หรอืการปรบัปรุง

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั หรือมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อาจมีการ

เปลยีนแปลง เช่นเดยีวกบัมาตรฐานการบญัชทีีได้รบัการปรบัปรุงเพมิเติมให้ตรงกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) งบการเงนิของกองทรสัต์อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชทีีไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุง โดยเงอืนไขและเวลาในการเปลยีนแปลง

มาตรฐานการบญัชนีีไม่สามารถทราบไดแ้ละขนึอยู่กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ดงันัน ผูก้อ่ตงัทรสัตจ์งึไม่อาจรบัประกนั

ไดว้า่การเปลยีนแปลงเหลา่นีจะไม่มผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อการจดัทาํงบการเงนิของกองทรสัต ์หรอืต่อผลการ

ดําเนินงานและมาตรฐานการเงินของกองทรัสต์ การเปลียนแปลงดงักล่าวยงัอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ

ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนี ยงัไม่อาจรบัประกนัได้

ว่าการเปลยีนแปลงกฎขอ้บงัคบัใด ๆ จะไม่มผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ

ดาํเนินการตามกลยทุธก์ารลงทุนของกองทรสัต์ หรอืต่อการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรสัต ์

นอกจากนี กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชขีองประเทศอนิโดนีเซยี และเวยีดนาม 

รวมถงึการปรบัปรุงเปลยีนแปลงกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมาตรฐานการบญัชขีองประเทศดงักล่าว เนืองจาก

การคาํนวณรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) สาํหรบัการชาํระคา่เช่าใหแ้กบ่รษิทัผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิของผูเ้ช่าหลกั 

ซงึอาจมผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

นอกจากนี สาํหรบัประเทศเวยีดนาม ในการคาํนวณภาษเีงนิไดน้นัจะพจิารณาจากรายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้่าย

ต่างๆ รวมถงึการพิจารณารายได้และการกําหนดราคาหรือค่าตอบแทนระหว่างกนั ทงันี การพจิารณาในเรือง

ดงักล่าวจะขนึอยู่กบัแนวทางการปฏิบตัิและดุลพนิิจของหน่วยงานทีดูแลเรืองการจัดเก็บและประเมินภาษีของ

ประเทศนันๆ ซงึแนวทางการปฏบิตัแิละดุลพนิิจนนัอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ในกรณีทหีน่วยงานทดีแูลเรอืงการ

จดัเกบ็และประเมนิภาษีของประเทศนนัๆ เปลยีนแนวทางการปฏบิตัหิรอืมดีลุพนิิจวา่รายจ่ายบางรายการไม่ถอืเป็น

คา่ใชจ่้าย รวมถงึมเีปลยีนแนวทางการปฏบิตัเิรอืงการกาํหนดราคาหรอืค่าตอบแทนระหว่างกนัแลว้นัน ผลต่างจาก

การหกักลบลบหนีระหวา่งรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธ ิ(NOI) และเงนิไดจ้ากคา่เชา่ของผูใ้หเ้ชา่ทรพัยส์นิอาจจะถูก

ประเมินโดยหน่วยงานทเีกียวข้องในการคํานวนภาษีได้ อาจส่งผลให้กองทรสัต์มีภาระภาษีเพิมขนึ ซงึอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์

(7) ความเสยีงจากการลงทุนของกองทรสัต์โดยการลงทุนในทรพัยส์นิทตีงัอยูใ่นต่างประเทศ 

เนืองจากการลงทุนของกองทรสัต์ประกอบดว้ยการลงทุนในทรพัย์สนิทตีงัอยู่ในประเทศเวยีดนามและ
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อนิโดนีเซยี ซงึการลงทุนในทรพัยส์นิทตีงัอยูต่่างประเทศนนั สง่ผลใหก้องทรสัตม์คีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุน

ในต่างประเทศ ซงึประกอบดว้ย (1) การบรหิารจดัการทเีกยีวกบัการเงนิระหว่างประเทศของกองทรสัต์ (2) ความ

เสยีงทเีกยีวกบัสภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และธุรกจิท่องเทยีวในประเทศททีรพัยส์นิทกีองทรสัตล์งทุนตงัอยู ่ซงึ

แตกต่างกนัออกไป และ (3) ความเสยีงทเีป็นประเดน็ทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศ 

เนืองจากรายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บันนัเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อกีทงัรายไดแ้ละรายจ่ายของบรษิทัผูใ้ห้

เช่าทรพัยส์นิและบรษิทัโฮลดงิต่างประเทศจะเป็นสกุลเงนิของประเทศทเีกยีวขอ้ง ในขณะทเีงนิทไีดร้บัจากการระดม

ทุนและการจ่ายผลประโยชน์ให้กบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะเป็นสกุลเงนิบาท ทําให้กองทรสัต์มคีวามเสยีงจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา นอกจากนี เนอืงจากการลงทุนของกองทรสัต์ ประกอบดว้ยการลงทุนในทรพัยส์นิ

โครงการฯ ในหลายประเทศ โดยการจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัต์ 

ขนึอยู่กบัรปูแบบในการสง่เงนิ ซงึรปูแบบในการส่งเงนิแต่ละวธิมีผีลประโยชน์ ภาษ ีและคา่ธรรมเนียมทแีตกต่างกนั 

นอกจากนี กองทรสัต์ยงัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคมุการเคลอืนยา้ยเงนิทุน หลกัเกณฑเ์กยีวกบัการส่งเงนิ 

และการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละประเทศทกีองทรสัตล์งทุน เป็นผลใหก้องทรสัต์มคีวามเสยีงในการบรหิาร

จดัการทเีกยีวกบัการเงนิระหวา่งประเทศของกองทรสัต์  

สําหรับความเสียงทีเกียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจท่องเทียวในประเทศที

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตต์งัอยูซ่งึมคีวามแตกต่างกนัออกไปนนั เนืองจากแต่ละประเทศททีรพัยส์นิทกีองทรสัต์

จะลงทุนตังอยู่มีความเสยีงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเทียวต่างกันไปตาม

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ซงึอาจสง่ผลใหก้ารอุปโภคบรโิภคและการท่องเทยีวลดลง นอกจากน ีความเป็นไป

ไดใ้นการเกดิสงคราม การก่อการรา้ย ความไม่สงบทางการเมอืง การประทว้ง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอนืๆ 

ของแต่ละประเทศกม็คีวามแตกต่างกนั โดยอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทํานองเดยีวกนัซงึเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนงึ

หรอืหลายเหตุการณ์เหล่านี อาจทําให้ความต้องการเขา้พกัหรือใช้บรกิารในทรพัย์สนิโครงการฯ ในประเทศใด

ประเทศหนึงลดลง ซงึจะมผีลต่อรายไดข้องผูเ้ช่าหลกั อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระคา่เช่าอยา่งมี

นัยสาํคญัอนัอาจมผีลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัตต์่อไป  

ในส่วนของความเสยีงทเีป็นประเดน็ทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศนัน เนืองจากการลงทุนใน

ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นรูปแบบการถือครองกรรมสทิธปิระเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซงึ

สทิธขิอง HMSRS ของโครงการดงักล่าวนีตงัอยูบ่นทดีนิทมี ีHGB Title (ซงึสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนัน

มกีําหนดระยะเวลา) โดยในการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ผูย้นืคาํรอ้งขอขยายหรอืต่อใบอนุญาตจะต้องเสยี

คา่ธรรมเนียมตามทรีฐับาลอนิโดนีเซยีกาํหนด นอกจากนนั การโอนกรรมสทิธใินทรพัยส์นิประเภท Strata Title ของ

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศอนิโดนีเซยีนันคูส่ญัญาจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที

เกยีวขอ้ง เช่น คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ่้ายทเีกยีวกบัการโอนกรรมสทิธติ่อหน่วยงานทรีบัจดทะเบยีนของประเทศ

อนิโดนีเซียก่อนซงึเป็นเงอืนไขบงัคบัก่อนทีเจ้าหน้าทขีองหน่วยงานทรีบัจดทะเบียนของประเทศอนิโดนีเซียจะ

ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิประเภท Strata Title ให้แก่คู่สญัญา ดงันัน เนืองด้วยลักษณะเฉพาะและ

ขอ้กําหนดของประเทศอนิโดนีเซยีดงักล่าว กองทรสัต์จงึมคีวามเสยีงเกยีวกบัทรพัย์สนิทจีะลงทุนอนัเนืองมาจาก

ลกัษณะของกฎหมายทเีกยีวกบัการถอืกรรมสทิธทิมีกีาํหนดระยะเวลา  

สําหรบัการลงทุนทรพัย์สนิโครงการฯ ในประเทศเวยีดนามนันตงัอยู่ตงัอยู่บนทีดนิทเีช่าช่วง ส่งผลให้

กองทรสัต์มีความเสียงทีสญัญาเช่าหลักของทีดนิทีตังทรพัย์สินหลักทีกองทรสัต์เข้าลงทุนครงัแรกในประเทศ

เวียดนามระหว่าง หน่วยงานส่วนท้องถินโฮจิมินห์ ซิตี และ Phu My Hung Development Limited Liability 

Company (PMH) ถูกยกเลกิ หรอืสนิสุดลง ซึงจะส่งผลใหก้ารเช่าช่วงทดีนิระหว่าง Phu My Hung Development 
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Limited Liability Company (PMH) และบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึเป็นบรษิทัลูกของกองทรสัต์สนิสุดลงไปดว้ย อนั

จะส่งผลกระทบต่อความสามารถประกอบธุรกิจของกองทรสัต์ และส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทรสัต์อย่างมี

นัยสาํคญั  

 

4.4 ความเสียงทีเกียวกบัการลงทนุในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ 

(1) ราคาซอืขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองอาจลดลงตาํกวา่ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงัน ี

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันีถูกกําหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ร่วมกบัเจ้าของทรพัยส์นิโครงการฯ

ปรมิาณความตอ้งการของผูล้งทุนและผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ซงึราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคา

ทแีสดงถงึราคาตลาดของหน่วยทรสัตท์จีะซอืขายในตลาดรองภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงันี 

ราคาซอืขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี อาจมกีารซอืขายกนัใน

ราคาทตีาํกวา่มาก เมอืเทยีบกบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นการเสนอขายในครงันี 

ราคาซอืขายหน่วยทรสัตน์นัขนึอยูก่บัหลายปัจจยัซงึรวมถงึปัจจยัดงัต่อไปน ี

 มุมมองต่อศกัยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทรสัต์ รวมถงึตลาดอสงัหารมิทรพัย์ใน

ประเทศทเีกยีวขอ้ง 

 ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ทีเกิดขึนจร ิงกบัทีมีการ

คาดการณ์โดยนักลงทนุและนักวเิคราะห ์

 การเปลยีนแปลงเกยีวกบัคาํแนะนําหรอืประมาณการของนกัวเิคราะห ์

 การเปลยีนแปลงสภาพเศรษฐกจิหรอืสภาวะตลาดโดยทวัไป และการเปลยีนแปลงความตอ้งการในการ

บรโิภค อตัราดอกเบยี อตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ และนโยบายของรฐับาลเกยีวกบัการนําเขา้

และการสง่ออก 

 จาํนวนนักท่องเทยีวในประเทศทเีกยีวขอ้ง 

 มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิโครงการฯ 

 ความน่าสนใจของหน่วยทรสัต์เปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัยป์ระเภททุนอนื ๆ รวมถงึหน่วยทรสัต์อนืทไีม่

อยูใ่นธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

 ความสมดลุระหวา่งอปุสงคแ์ละอุปทานในหน่วยทรสัต ์

 การขายหรอืเจตนาทจีะขายหน่วยทรสัตจ์าํนวนมากโดยผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดในประเทศไทยของทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 การเปลยีนแปลงในอนาคตเกยีวกบัโครงสรา้ง หลกัเกณฑ ์รวมถงึภาระภาษ ีทงัในกรณทีวัไป และ/หรอื 

ในกรณีเฉพาะทเีกยีวกบัทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการลงทุนในประเทศทเีกยีวขอ้ง

และต่างประเทศ 

 การทกีองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินงานตามกลยทุธก์ารลงทุนและการขยายธุรกจิ 

 ความผนัผวนของสภาวะตลาดซงึรวมถงึความอ่อนแอของตลาดทนุและอตัราดอกเบยีทเีพมิสงูขนึ 

จากปัจจยัทงัหลายขา้งตน้อาจทาํใหม้กีารซอืขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองในราคาทสีงูกว่าหรอืตาํกว่ามูลคา่

ทรพัยส์นิสทุธติ่อหน่วยทรสัต ์นอกจากนี ในกรณีทกีองทรสัตม์กีารเกบ็เงนิกาํไรบางส่วนเป็นเงนิทุนเพอืวตัถุประสงค์

ในการลงทนุเพมิเตมิ เพอืสาํรองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืเพอืวตัถุประสงคอ์นื ซงึถงึแมจ้ะทาํใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทรสัต์มากกวา่มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธิของกองทรสัต์ ในกรณีทไีม่มกีารกนัเงนิกาํไรไวเ้ป็นเงนิทุนสาํรอง กอ็าจ

ไม่ไดท้าํใหร้าคาตลาดของหน่วยทรสัตเ์พมิขนึตามไปดว้ย การทกีองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามความ

คาดหวงัของตลาดในด้านกําไรและประโยชน์ตอบแทน อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของ

หน่วยทรสัต ์



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

69 

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ไม่ใช่ผลติภณัฑท์างการเงนิทมีีการคุม้ครองเงนิต้น ผูก้่อตงัทรสัต์ไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้า่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุนคนืทงัจํานวน ในกรณีทมีกีารเลิกกองทรสัต์หรอืมกีารชาํระบญัชี

กองทรสัต์นนั นกัลงทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนของตนในหน่วยทรสัตบ์างสว่น หรอืทงัหมดได ้นอกจากนี ในปัจจุบนัยงั

ไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากรายไดข้องกองทรสัต ์แต่ถา้หากมกีารเปลยีนแปลงกฎหมายและระเบยีบที

เกยีวขอ้งกบัภาษอีากรหรอืดา้นอนื ๆ กองทรสัต ์และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจจะมภีาระภาษ ีโดยการชําระภาษีนนั

อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อกิจการ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และโอกาสของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์และอาจสง่ผลใหก้ารจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ลดลง และ/หรอื ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตม์ภีาระ

ภาษทีสีงูขนึ อนัอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยทรสัต์ ดงันัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้่ากองทรสัต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนในหน่วยทรสัต์ หรอืรกัษาอตัราการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหค้งทไีด ้

รายได้ทไีดร้บัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ขนึอยู่กบัหลายปัจจยั ซงึรวมถงึจํานวนเงนิค่าเช่าทไีดร้บั

จาํนวนคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานและคา่ใชจ่้ายอนืๆ ทเีกดิขนึ ซงึอาจไดร้บัผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น สภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ศักยภาพของผู้เ ช่าหลักและผู้บริหารโรงแรมในการดํารงรักษา

ความสามารถของตนเองในการดาํเนินงาน การควบคมุคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน การแขง่ขนั อตัราการเขา้พกั การ

เปลยีนแปลงกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน การจดัการเมอืเกดิเหตุการณ์ทเีป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและ

เกิดสภาวะทางการเมอืงทวุ่ีนวาย ในกรณีทีทรพัยส์นิโครงการฯ และทรพัยส์นิอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งไม่สามารถจดัหา

รายไดไ้ดเ้พยีงพออยา่งสมาํเสมอ อกีทงักองทรสัตไ์ม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนโดยมตีน้ทุนทเีหมาะสมหรอืเงอืนไข

ทดีไีดใ้นเวลาอนัควรแลว้ อาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายได ้กระแสเงนิสด และความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรสัตไ์ด ้

ดงันัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ กองทรสัต์จะมคีวามสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน หรอืสามารถรกัษาอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทกีาํหนดไว้

ได ้อกีทงั ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าอตัราประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนจะเพมิขนึ หรอืยงัคงรกัษาให้อยู่ใน

ระดบัทคีงทไีวไ้ดใ้นภายหลงั หรอืคา่เชา่จากการใหเ้ชา่หลกั และ/หรอื ใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แกผู่เ้ชา่หลกัจะเพมิ

สูงขนึ หรอืรายรบัจากค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัในทรพัย์สนิโครงการฯทกีองทรสัต์ได้มีการลงทุนเพมิเตมิใน

อนาคตจะเป็นการเพิมรายได้ของกองทรสัต์ ซึงอาจจะนําไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตต์่อไป 

(2) ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

เนืองจากกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซอืคนืหน่วยทรสัต์ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จงึไม่สามารถขายคนื

หน่วยทรสัต์ของตนได ้ดงันัน จงึไม่มีหลกัประกนัว่าผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะสามารถจําหน่ายหน่วยทรสัต์ของตนได้

เท่ากบัราคาทีได้ซือหน่วยทรัสต์มา หรือจําหน่ายได้ในราคาใด ๆ และไม่มีหลกัประกันว่าจะสามารถจําหน่าย

หน่วยทรสัตไ์ด ้

อยา่งไรกด็ ีผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ช่ีองทางทจีะขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซงึสภาพคลอ่งในการซอื

ขายจะเป็นไปตามภาวะตลาด 

(3) มูลคา่หน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ตํากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต์ก่อนการ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พมิเตมิ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงัน ีกองทรสัตอ์าจออกหน่วยทรสัตเ์พมิเตมิเพอืการเพมิเงนิทุนของ

กองทรสัต์ โดยอาจมรีาคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ทตีาํกว่ามูลคา่หน่วยทรสัต์ ราคาเสนอขายทตีาํกว่ามูลคา่

หน่วยทรสัตก์อ่นการเสนอขายนนัอาจสง่ผลใหม้ลูคา่หน่วยทรสัตล์ดลง 
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(4) การขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมติรทางธุรกิจ อย่างมีนัยสาํคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมติรทางธุรกจิ

อยา่งมนียัสาํคญั โดยภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี พนัธมติรทางธุรกจิ จะถอืหน่วยทรสัตป์ระมาณร้อย

ละ .   ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด ถงึแม้ว่าบุคคลดงักล่าวตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน 

หน่วยทรสัต์ในจํานวนทไีดล้งทุนในครงัแรกนีในช่วงระยะเวลาถอืครองหน่วยทรสัต์ กล่าวคอืระยะเวลา 2 ปี นับจาก

วนัแรกทมีีการซอืขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ แต่ไม่มีหลกัประกนัว่าเมอืระยะเวลาดงักล่าวไดส้นิสุดลง 

บุคคลดงักล่าวจะไม่จาํหน่ายหน่วยทรสัต์อยา่งมนีัยสาํคญั และหากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวอาจทําใหเ้กดิผลกระทบ

ในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์

(5) เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดล้งทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์นครงัน ี

ในกรณีทมีกีารเลิกกองทรสัต์ผู้ก่อตงัทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุน

ของตนคนืไม่วา่ทงัหมดหรอืบางส่วน ทงันี ขนึอยูก่บัสาเหตุ วธิกีารของการเลกิกองทรสัต์ หลกัเกณฑ์การจําหน่าย

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และระยะเวลาคงเหลอืของสทิธกิารเชา่ 

(6) มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์อาจไม่เทา่กบัราคาทจีะซอืขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์

การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัตท์ผีูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกาศ เป็นการคาํนวณโดยใช้

รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครังล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย์ ซงึมูลคา่ดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาทจีะซือขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์เนืองจากราคาทซีอืขายใน

ตลาดหลกัทรพัย์ขนึอยู่กบัปัจจยัอนืๆ ดว้ย เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรพัย์ดงักล่าว การไหลเขา้ของเงนิ

ลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น 

(7) มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์มไิดเ้ป็นมูลคา่ทแีท้จรงิของทรพัยส์นิซงึกองทรสัต์จะไดร้บัหากมีการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทงัหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต ์

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ซงึไดก้ล่าวไว ้ณ ทนี ีไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมินค่า

ทรพัยส์นิทลีงทุนเป็นขอ้มูลพนืฐาน และมูลคา่ดงักล่าวอาจมไิดเ้ป็นมูลค่าทแีท้จรงิ ซงึกองทรสัต์จะไดร้บัหากมีการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทงัหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต ์

(8) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณทีมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

ภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิระหว่างกองทรสัต์และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูใ้ห้กู ้สาํหรบั

วงเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวน 47.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพอืใชส้าํหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั โดยสญัญากูย้มืเงนิ

กาํหนดขอ้หา้มไม่ใหผู้กู้จ่้ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ในกรณทีมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิดงักล่าว 

ดว้ยเหตุนี ในกรณีทมีกีารผดิสญัญาโดยกองทรสัต์ในฐานะผูกู้ภ้ายใตส้ญัญากูย้มืเงนิระหว่างกองทรสัต์และธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เชน่ การไม่ชาํระดอกเบยีหรอืคนืเงนิตน้ภายในระยะเวลาและเงอืนไขทกีาํหนด การไม่

ดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิต่างๆ ตามทกีาํหนดในสญัญา การผดิคาํรบัรองและคาํรบัประกนั เป็นต้น กองทรสัต์อาจ

ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ไดจ้นกว่าจะไดม้ีการดําเนินการต่างๆ ตามทกีําหนดไว้ในสญัญา 

หรอืตามทจีะไดม้กีารตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญาในภายหลงั  

อย่างไรก็ด ีผูจ้ดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าความเสยีงทกีองทรสัต์จะผดิสญัญาภายใต้สญัญากู้ยมืเงนิ

ดงักล่าวนันเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนืองจากผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว เชือว่ากองทรสัต์

สามารถปฏบิตัติามเงอืนไขต่างๆ ตามทกีาํหนดในสญัญากูย้มืเงนิได ้
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4.5 ความเสียงของแต่ละประเทศทีเกียวข้อง  

ทรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู่ในประเทศทเีกยีวขอ้งหลายแหง่ ดงันัน การดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ

จงึขนึอยู่กบักฎหมายของประเทศทเีกยีวขอ้งนันๆ นอกจากนี โครงสรา้งของกองทรสัต์มกีารถอืหุน้ในบรษิทัลงทุน 

ซงึเป็นบรษิทัทตีงัอยู่ในประเทศทเีกียวขอ้งต่างๆ โดยในปัจจุบนัการดําเนินงานของทรพัย์สนิโครงการฯและการ

ลงทุนในบรษิทัลงทุนไดร้บัอนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศทเีกยีวขอ้งนันๆ แต่กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบ

จากการบงัคบัใช้กฎหมายและกฎเกณฑท์มีีการออกใหม่หรอืมกีารแกไ้ขเพมิเตมิทเีกยีวกบัการดาํเนินงานหรือการ

ลงทุน ทงันี เงอืนไขและเวลาของการเปลยีนแปลงยงัไม่อาจทราบได ้และขนึอยู่กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง อยา่งไรก็

ตาม ตามขอ้มูลปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัไม่พบขอ้มูลเกยีวกบัการเปลยีนแปลงของกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์อนั

อาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุของกองทรสัตห์รอืการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

- ไม่ม-ี 

 

6. ข้อมลูสาํคญัอืน 

-ไม่ม-ี 
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ส่วนที  

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมลูหน่วยทรสัต ์ 

 

7.1 ข้อมูลหน่วยทรสัตแ์ละข้อมลูราคาหน่วยทรสัต ์

 

7.1.1 ข้อมลูหน่วยทรสัต์ 

กองทรสัต์จดทะเบยีนจดัตงักอง ณ วนัท ี20 ธนัวาคม 2560 มทีุนจดทะเบยีน 3,528,367,000 บาท เรยีก

ชาํระแลว้เตม็จาํนวน และมจีาํนวนหน่วยทรสัตท์งัสนิ 352,836,700 หน่วย  

ขอ้มลูหน่วยทรสัต์ ณ วนัท ี29 ธนัวาคม 2560  

 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการ 3,528,367,000 บาท 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์ 352,836,700 หน่วย 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนทเีรยีกชาํระแลว้ 3,528,367,000 บาท 

มลูคา่ทตีราไวต้่อหน่วย 10.00 บาท 

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถถ่อนหน่วยทรสัต ์

ราคาของหน่วยทรสัตท์เีสนอขายครงัแรก 10.00 บาท 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ต่อหน่วย ณ วนัท ี29 ธนัวาคม 2560 9.9639 บาท  

ราคาปิด ณ วนัท ี29 ธนัวาคม 2560 9.90 บาท 

 

7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยหน่วยทรสัต ์

 

7.2.1  ข้อมลูผู้ถือหน่วยผู้ถือหน่วยทรสัต ์  รายแรก 

 

ขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัท ี  ธนัวาคม  

ลาํดบั ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จาํนวนหน่วยทรสัต ์
ร้อยละ 

(%) 

1 Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte.Ltd 145,602,000 41.27 

2 PT Agung Podomoro Land Tbk. 63,928,100 18.12 
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ลาํดบั ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จาํนวนหน่วยทรสัต ์
ร้อยละ 

(%) 

3 บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 30,000,000 8.50 

4 กองทุนผสมบซีเีนียร ์สาํหรบัวยัเกษยีณ  13,624,000 3.86 

5 นายชานนท ์เรอืงกฤตยา 10,000,000 2.83 

6 นางดารกิา ปณุณกนัต์ 8,000,000 2.27 

7 กองทุนเปิดบวัหลวงอนิคมั 7,040,000 2.00 

8 นายธนรชัต ์พสวงศ ์ 5,000,000 1.42 

9 นายโชคชยั รตันภราดร 4,600,000 1.30 

10 Leebro Holding Pte.Ltd 4,417,200 1.25 

 รวมผู้ถือหน่วย 10 รายแรก 292,211,300  82.82 

 ผูถ้อืหน่วยรายยอ่ยอนื 60,625,400  17.18 

 รวม (Total) 352,836,700 100.00 

 

7.2.2 ผู้ถือหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ (ถือหน่วยทรสัตต์งัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป โดยรวมกลุ่มบคุคลเดียวกนั) 

- ไม่ม ี– 

 
7.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรสัต์ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดัการอย่างมีนัยยะสาํคญั 

- ไม่ม ี– 

 

7.3 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

 

7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิ

ทปีรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายไม่เกนิกวา่ปีละ 4 ครงัต่อรอบปีบญัช ีอยา่งไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมี

การพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพเิศษนอกเหนือไปจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละ 4 ครงัดงักล่าวใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ไดต้ามทผีูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็วา่มคีวามจําเป็นและสมควร และจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่

วนัสนิรอบปีบญัชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชทีมีกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั แลว้แต่กรณ ี

กาํไรสุทธทิปีรบัปรงุแลว้ขา้งต้น ใหห้มายความรวมถงึกาํไรสุทธทิอีา้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ โดย

เป็นไปตามแนวทางทสีาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์
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2) ในกรณีมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบปีบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องประกาศการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ พรอ้มทงัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืระบุวา่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใดมสีทิธิ

ไดร้บัประโยชน์ตอบแทน โดยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการดงัน ี

(ก) ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสนิปี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนของรอบปีบญัชี

ดงักลา่วภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสดุทา้ยของรอบปีบญัชนีนั และภายใน 30 วนันบัแต่วนัทมีกีารปิดสมุดทะเบยีนผูถ้ือ

หน่วยทรสัตเ์พอืกาํหนดผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถา้ม)ี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้

ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน 90 วนั นับแต่วนัสดุทา้ยของไตรมาส สาํหรบัไตรมาสล่าสดุทจีะมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืกาํหนดผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีี

สทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว 

3) ในกรณีทกีองทรสัต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

4) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีีสทิธไิด้รบัประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทมีีชอืปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม

สดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย หากปรากฏวา่มบุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัรายใดถอื

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่าอตัราทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน

จะไม่มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทถีอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

 

เงือนไขเพิมเติม 

(1) ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนทจีะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัตร์ะหว่าง

ปีบญัชหีรอืรอบปีบญัชใีดมมีูลค่าตํากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิจีะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนในครงันันและใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที

กาํหนดไว ้

สาํหรบัหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทรีะบุไว ้

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

เปลยีนแปลง เพมิเติม ประกาศ กําหนด สงัการ เห็นชอบ และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอย่างอนื ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนนั 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบยีน และอตัราประโยชน์ตอบ

แทน โดยการแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีชีอือยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผ่านระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัย ์และแจง้ใหท้รสัตทีราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3) นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์

หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามชอืและทอียูท่ปีรากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ใช้สทิธิขอรบัประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สทิธิ

เรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักล่าวไปใช้

เพอืการอนืใดนอกจากเพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์
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เงือนไขและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อื

หน่วยทรสัต์แต่ละราย ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที

ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนทเีกนิ

หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในสว่นทไีม่อาจจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าว

ตกเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายอนืตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์

 

การไมมี่สิทธิในประโยชน์ตอบแทนและเงินสดทีจ่ายจากการลดทนุของกองทรสัต ์ 

กองทรสัต์ (โดยทรสัตหีรอืผ่านบรษิทัทกีองทรสัต์ถอืหุน้) และผูถ้อืหน่วยทรสัต์บางราย อาจเขา้ทาํสญัญา

หรอืขอ้ตกลง โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์และบรษิทัทเีกยีวขอ้งหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะไม่รบัผลประโยชน์ตอบแทน (ซงึ

อาจหมายความรวมถงึเงนิลดทุน) จากการถอืหน่วยทรสัต์ ณ ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง ซงึในกรณีดงักล่าว 

กองทรสัต์จะไม่จดัสรรสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนจากการถอืหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวสาํหรบัช่วงระยะเวลา

ตามทกีําหนดในสญัญา หรอืข้อตกลงดงักล่าว และใหผู้้จัดการกองทรสัต์คํานวณประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์รายอนืตามสัดส่วนของหน่วยทรสัต์ทีถือครองอยู่ โดยไม่นําสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์า้งตน้มารวมคาํนวณ 

ขอ้กาํหนดของบรษิทัผูข้ายฯทกีลบัเขา้มาลงทุนในหน่วยทรสัต์ แต่ละรายเป็นไปตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี 

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

ตกลงว่า หน่วยทรสัตท์ถีอืครองโดย PT Agung Podomoro Land Tbk และบรษิทัทเีกยีวขอ้งหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนั 

จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนและการคนืทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับ

จากวนัทหีน่วยทรสัต์เรมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์แต่ขอ้กําหนดขา้งต้นจะไม่ใชก้บักรณีการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนหรือเงินสดจากการจําหน่ายทรัพย์ส ินของกองทรสัต์ทีเกิดขึนในระหว่างระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที

หน่วยทรสัตเ์รมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์

PT Agung Podomoro Land Tbk (หรือบรษิัททีเกียวข้องหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัทีผู้จ ัดการกองทรัสต์

เหน็ชอบ) ไดเ้ขา้จองซอืหน่วยทรสัต ์และกลบัมาเขา้ลงทุนในหน่วยทรสัตจ์าํนวน 63,928,100 หน่วย  

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

Saigon South จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนและการคนืทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็น

ระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัทหีน่วยทรสัตเ์รมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 

Leebro Holding Pte.Ltd ไดเ้ขา้จองซอืหน่วยทรสัต์ และกลบัมาเขา้ลงทุนในหน่วยทรสัต์จาํนวน 4,417,200 

หน่วย  

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถดรูายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัสทิธใินการไม่มสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนใน

สญัญากอ่ตงัทรสัตไ์ดท้บีรษิทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

7.3.2 ประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงั 

- ไม่ม ี–  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

8.1 ข้อมูลของผู้จดัการกองทรสัต ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอรส์ จํากดั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) เป็นบรษิทัจด

ทะเบยีนจดัตงัในประเทศไทยเมอืวนัท ี12 เมษายน 2559 ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขท ี0105559061009 โดยมทีุนจด

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

10 บาท  

ขอ้มลูทสีาํคญัโดยสรปุเกยีวกบับรษิทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์มดีงัต่อไปน ี

 

ชอืบรษิทั บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

Strategic Property Investors Company Limited 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 0105559061009 

วนัจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั 12 เมษายน 2559 

ทตีงัของบรษิทั เลขท ี1 อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร ์ชนั 24 หอ้ง 2401 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 

ตดิต่อ โทรศพัท ์:  02 286 2460 – 61 

เวบ็ไซต ์ :  www.sp-investors.com 

อเีมล ์     :  info@sp-investors.com  

ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 (สบิลา้น) บาท 

(ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลคา่หุน้ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท)  

ลกัษณะและขอบเขตการดําเนิน

ธรุกจิ 

ทําหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบ

ต่ออายไุดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเชา่สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี(Strategic 

Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment 

Trust) 

กรรมการของบรษิทั 1. นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ (Mr. James Teik Beng Lim) (กรรมการบรหิาร) 

2. นายชานนท ์เรอืงกฤตยา (กรรมการ) 

3. นายปธาน สมบรูณสนิ (กรรมการบรหิาร) 

4. นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์(กรรมการอสิระ) 

5. นายธนรชัต ์พสวงศ์ (กรรมการอสิระ) 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม  นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ หรอืนายปธาน สมบรูณสนิ หรอืนายชานนท ์เรอืงกฤตยา 

กรรมการสองในสามคนลงลายมอืชอื และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

รอบระยะเวลาบญัช ี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 

ผู้จดัการกองทรสัต์ไดร้บัความเห็นชอบให้เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ท ีสช. 29/2555 ในวนัท ี20 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยความเหน็ชอบมีกําหนด

ระยะเวลาคราวละ 5 ปี และจะครบกําหนดในวนัท ี19 กุมภาพนัธ์ 2565 

ผู้จดัการกองทรสัต์มีอํานาจทวัไปในการบรหิารทรพัย์สนิของกองทรสัต์ โดยมีหน้าทหีลกัในการบรหิาร

ทรพัยส์นิและหนสีนิของกองทรสัตเ์พอืประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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8.2 ผู้ถอืหุ้นของผู้จดัการกองทรสัต ์

 

8.2.1  ผู้ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรสัต ์

ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี 

 
 

ชือผู้ถอืหุ้น 

ประเทศทีจด

ทะเบยีนนิติ

บคุคล 

จาํนวนหุ้น

ทีถือ 

ร้อยละของ

จาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้

แล้วทงัหมด 

1 
สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ี 

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

2 
แคลเิบรชนั พารท์เนอรส์ ลมิเิตด็ 

Calibration Partners Limited 
เคยแ์มน 1 0.005 

3 
นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

James Teik Beng Lim 
- 1 0.005 

 

ตามตารางและโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ขา้งต้น บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอร์ส พทีอี ีแอลทดี ี

(บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์) ถอืหุน้เป็นจํานวนรอ้ยละ 99.99 บรษิทั แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลมิเิต็ด 

(บรษิทัจดทะเบยีนในเคยแ์มน) ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 0.005 และนายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ ถอืหุน้เป็นจํานวนรอ้ยละ 

0.005 ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

8.1.2 ผู้ถือหุ้นลาํดบัถดัไปของผู้จดัการกองทรสัต ์

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ลาํดบัถดัไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงัแผนภาพต่อไปน ี
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สําหรบับริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี อินเวสท์เตอร์ พทีีอี แอลทีด ีทีเป็นผู้ถือหุ้นหลกัของผู้จดัการ

กองทรสัต์ มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ลาํดบัถดัไป คอื นายชานนท ์เรอืงกฤตยา ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 49 และ บรษิทั แค

ลเิบรชนั อนิเวสท์เตอรส์ พทีอี ีแอลทดี ี(บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์ซงึมนีายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เป็นผูถ้อื

หุน้ในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder)) ถอืหุน้จาํนวนรอ้ยละ 50 ตามลาํดบั   

บรษิทั สตราทิจกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอร์ส พทีอี ีแอลทดี ีและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัดงักล่าวมี

ประสบการณ์ดา้นการลงทุนและธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์ายาวนาน กลา่วคอื  

- นายชานนท์ เรอืงกฤตยา สญัชาตไิทย มปีระสบการณ์ในการลงทุนและพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ากกว่า 

17 ปี โดยนายชานนท์ เรอืงกฤตยา เป็นผู้ก่อตงัและดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบร ิหาร และ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท อนันดา ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และยงัเป็นสมาชิกคณะ

กรรมการบริหารอีกหลายบรษิทั ทเีป็นบรษิัทร่วมทุน ระหว่างบรษิัท อนันดา ดเีวลอปเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน) และ กลุม่บรษิทั มติซุย ฟูโดซงั ประเทศญปีุ่ น และบรษิทัในเครอืบรษิทั อนนัดา ดเีวลอปเมนท์ 

จํากดั (มหาชน) สาํหรบัประวตัดิา้นการศกึษา นายชานนท์ เรอืงกฤตยา สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีเศรษฐศาตร์บณัฑติจากมหาวทิยาลัย University of California at Berkeley ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

และสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท การบญัชีและการเงนิระหว่างประเทศ จาก London School of 

Economics สหราชอาณาจักร นอกจากนันยงัได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ท ี23/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ สญัชาตอิอสเตรเลยี มปีระสบการณ์ในดา้นวาณิชธนกจิและการเงนิมากกวา่  

ปี โดยนายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เคยดาํรงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้อาํนวยการฝ่ายการลงทุนใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการให้บริการระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Barclays Capital 

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

ยงัมีประสบการณ์ในการทําธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย์ทีสําคญัขนาดใหญ่ อาทิ การเสนอขาย

หลกัทรพัยต์่อประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) ของบรษิทั DLF Ltd. (IPO ในประเทศอนิเดยีซงึเป็น

บรษิทัเจ้าของอสงัหารมิทรพัยท์มีขีนาดใหญ่ทสีุด) และ IPO ของบรษิทั JSM Indochina Ltd. (ซงึเป็น 

IPO ทมีีขนาดใหญ่ทสีุดสาํหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนามและกมัพชูา) การทํา

ธุรกรรมเกยีวกบั IPO ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท และ

บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) รวมถงึการระดมทุนของบรษิทั Shui On Land Limited 

ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทร ัพย์ K-REIT Asia และทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 

Frasers Commercial Trust นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เคยรบัหน้าเป็นทปีรกึษาใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยในปี  ในเรอืงของหลกัเกณฑ์เกยีวกบัทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์สาํหรบั

ประวตัดิา้นการศกึษา นายเจมส์ เทคิ เบง ลมิ จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรนิีตศิาสตรบณัฑติและ

พาณชิยศาสตรบ์ณัฑติจากมหาวทิยาลยัโมนาช ในเมอืงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี  

บรษิทั แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลมิเิต็ด (บรษิทัจดทะเบยีนในเคย์แมน) เป็นบรษิทัการเงนิทมีุ่งเน้นการ

ลงทุนแบบยุทธศาสตร์และการให้บริการหาแหล่งเงนิทุน (ทงัตราสารทุนและตราสารหนี) ให้กบัสถาบนั ธุรกิจ

ภาคเอกชน และกิจการเงนิร่วมลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค นอกจากนีบรษิัท แคลิเบรชนั 

พารท์เนอรส์ ลมิเิตด็ ยงัมอีาํนาจบรหิารจดัการบรษิทั แคลเิบรชนั พารท์เนอรส์ (ฮอ่งกง) ลมิเิตด็ ทเีป็นบรษิทัในเครอื

และไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดซอืขายล่วงหน้าของฮ่องกง โดยบรษิทั แคลเิบรชนั 

พาร์ทเนอรส์ ลมิเิตด็ และบรษิทัในเครอืยงัมพีนักงานท ีมปีระสบการณ์ในการทําธุรกรรมทวัโลกมูลค่ากว่า 6 หมนื

ลา้นดอลลารส์หรฐัในดา้นการให้คาํปรกึษาหรอืการจดัหาแหล่งเงนิทุน ซงึรวมถงึการทําธุรกรรมเกยีวกบัทรสัต์เพอื

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์งัในประเทศออสเตรเลยี ยโุรป และสงิคโปร ์
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8.3 โครงสรา้งองคก์ร และการบริหารจดัการ 

การจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัการในการแบ่งหน้าท ีความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน

อยา่งชดัเจน แต่ละฝ่ายมคีวามเป็นอสิระ เป็นระบบ สอดคลอ้งต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด ี

คาํนึงถงึการควบคมุความเสยีงทจีะเกดิขนึของการทุจรติ ฉ้อฉล ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซือสตัย์ สุจรติ ระมดัระวงั คํานึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรตัส์ก่อน

ประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์เอง และเพอืป้องกนัการรวัไหลของขอ้มูล หรอืการกระทําทผีิดกฎหมาย และความ

สอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการทาํธุรกจิของบรษิทั 

 

8.3.1  โครงสร้างองคก์รของผู้จดัการกองทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามแผนภาพขา้งตน้ โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ประกอบดว้ยฝ่ายงานหลกั 5 ฝ่าย คอื ฝ่าย

พฒันาธุรกจิ ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และ

จดัการความเสยีง รวมถงึจดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน ซงึผูจ้ดัการกองทรสัต์จะว่าจา้งบุคคลภายนอกเพอืดาํเนินการ

ดงักลา่ว  

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษัิทมจีํานวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 กรรมการบรหิาร 2 ท่าน 
 กรรมการ 1 ท่าน 
 กรรมการอสิระ 2 ท่าน 

 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

(วา่จ้างบคุคลภายนอก) 

ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายปฏบิัติการ 

(ผูอํ้านวยการฝ่าย) (ผูอํ้านวยการฝ่าย) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

(ผูอํ้านวยการฝ่าย) (ผูอํ้านวยการฝ่าย) 

หน่วยงานพฒันาตลาดทนุ 

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์

และสนับสนุนการปฏิบติังาน 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

รายงาน 

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บริหาร 

และจดัการความเสียง 
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8.3.2 คณะกรรมการบริษทั 

รายชอืและประวตักิรรมการ  

 

ชือ-สกลุ 

ตาํแหน่ง 
วฒิุการศึกษาและการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์

ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ 

 ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท 

วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยัเพอรด์ ูประเทศ

สหรฐัอเมรกิา   

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

บริษัท บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชัน

แนล จาํกดั (มหาชน) (2558 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 

(2558 - ปัจจุบนั) 

 รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่อาวุโส กลุ่ม

เซน็ทรลั (2559 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

(2558 - ปัจจุบนั) 

 ทปีรกึษา บรษิทั วเีน็ท แคปปิทอล จาํกดั 

(2558 - ปัจจุบนั) 

 รองผู้จ ัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง

ประเทศไทย (2554 - 2558) 

 ผู้จ ัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(2549 - 2557) 

นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

(Mr. James Teik Beng Lim) 

กรรมการบรหิาร 

 ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตร ์

(บญัชแีละการเงนิ) 

มหาวทิยาลยัโมนาช ประเทศ

ออสเตรเลยี 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์เกยีรติ

นิยม มหาวทิยาลยัโมนาช 

ประเทศออสเตรเลยี 

 กรรมการบรหิารและผูอ้าํนวยการฝ่าย

พฒันาธุรกจิ ของบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ

เพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (2559 - 

ปัจจุบนั) 

 หุน้สว่น (Partner) และผูก้่อตงั 

Calibration Partners Limited ฮอ่งกง 

(2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิารของ

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ Barclays 

Capital ฮ่องกง (2553 - 2557) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิาร ของ

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ของ BNP Paribas 

ฮ่องกง (2551 - 2553) 

 หัวหน้าด้านอสังหาริมทร ัพย์และการ
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ชือ-สกลุ 

ตาํแหน่ง 
วฒิุการศึกษาและการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

บรกิาร ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ไม่รวม

ญีปุ่ น) / ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาแหล่ง

เงินทุนในยุโรป ของ Lehman Brothers 

ฮอ่งกงและลอนดอน (2548 - 2551) 

นายปธาน สมบรูณสนิ 

กรรมการบรหิาร / กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์

บณัฑติ เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ

มหาวทิยาลยัเซาเทริน์ 

อลิลนิอยส ์แอท คารบ์อนเดล 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 กรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ของบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทคอน โลจิ

สตคิส ์พาร์ค จาํกดั (2552 - กรกฎาคม 

2559) 

นายชานนท ์เรอืงกฤตยา 

กรรมการ 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

University of California at 

Berkeley U.S.A. 

 ปรญิญาโท การบญัช ีและ

การเงนิระหวา่งประเทศ 

London School of 

Economics , U.K. 

 หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท ี23/2004 , สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 

 ผูก้่อตงับรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป

เม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัร่วมทุน 

ระหวา่ง บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษิทั มติซุย 

ฟูโดซงั ประเทศญปีุ่ น 

 กรรมการบรหิารบรษิทัในเครอื ของบรษิทั 

อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

นายธนรชัต ์พสวงศ ์

กรรมการอสิระ 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

University of Washington, 

USA 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศิ

นทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร (CEO) กลุม่

บรษิทัฮวัเซ่งเฮง (2557 - ปัจจบุนั) 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ฮวัเซ่งเฮง คอม

โมดทิซั จาํกดั  (2552 – ปัจจบุนั)  

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ฮวัเซ่งเฮง โกลด ์

ฟิวเจอรส์ จาํกดั (2551-ปัจจบุนั) 

 รองกรรมการบรหิาร บรษิทั Hua Seng 

Heng Goldsmith Company Limited 

(2547 – 2551)  

 กรรมการบรหิาร บรษิทั แอพเวริค์ส ์

จาํกดั (2546-2547) 
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8.3.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ 

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทหน้าทแีละความรบัผดิชอบในการดาํเนินกจิการของบรษิทั ดว้ยความซอืสตัย์

สุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวมโดยไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กลุ่มใด

หรอืรายใด โดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั ดงัน ี 

(1) ปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนมตทิี

ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ (Duty of 

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

(2) บรหิารจดัการกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์ภายใต้การกํากบัดูแลของทรสัต ีรวมทงั

กาํหนดกลยทุธแ์ละแผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รทเีหมาะสม และกาํกบัดแูลนโยบายใน

การดาํเนินธุรกจิ เชน่ การลงทุนของกองทรสัต ์ผลประกอบการของกองทรสัต ์รา่งงบประมาณประจาํปีและแผนธุรกจิ

ของกองทรสัต์ พจิารณาปัจจยัความเสยีงทอีาจส่งผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต์ ผลการดําเนินงานของ

ฝ่ายต่างๆ และพจิารณารายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ 

(3) ดาํเนินการตดิตาม รวมถงึใหค้าํแนะนําทจีาํเป็น เพอืใหก้ารปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานช่วย

ใหก้ารดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามสญัญาต่างๆ ทเีกยีวขอ้งและกฎระเบยีบว่าด้วยการทําหน้าที

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) ตดิตามผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัโฮลดงิบวีไีอ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ อยา่งต่อเนือง 

รวมถงึใหค้าํแนะนําทจีาํเป็น เพอืใหม้นัใจว่าการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนด

และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหา ทอีาจเกดิขนึไดอ้ยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

(5) พจิารณา ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ รวมถงึการให้

คาํแนะนําทจีําเป็นเพอืใหม้นัใจไดว้่าผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดป้ฏบิตัหิน้าททีไีดร้บัมอบหมายเป็นไป

ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในสญัญาต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์

(6) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกยีวกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนและการจําหน่ายทรพัยส์นิ 

เพอืใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชชีวน และกฎหมาย รวมทงัประกาศต่างๆ ที

เกยีวขอ้ง 

 

8.3.4 กรรมการอิสระ 

กรรมการอสิระของผู้จดัการกองทรสัต์มีจํานวน 2 ท่าน ซงึไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนกรรมการ

ทงัหมดของบรษิทัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555 โดยการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของบรษิทัจะต้อง

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตั ิดงัต่อไปนี 

(1)   ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ทมีีสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของผูจ้ ัดการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์  ทงันี ใหน้ับรวมการถอืหุ้น

ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนนั ๆ ดว้ย 

(2)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทปีรกึษาทไีดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

น้อยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน  ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถงึกรณทีกีรรมการอสิระ

เคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีปรกึษา ของส่วนราชการซงึเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดัการ

กองทรสัต์ 
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(3)   ไม่เป็นบุคคลทมีคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทเีป็น

บดิา มารดา คูส่มรส พน้ีอง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอนื ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี

อาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์

หรอืบรษิทัยอ่ย 

(4)   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ

อยา่งอสิระของตน รวมทงัไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทมีนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้มีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ

กบัผู้จดัการกองทรสัต์ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดัการ

กองทรสัต์  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคขา้งตน้ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทกีระทําเป็นปกตเิพอืประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกยีวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คาํประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อนืทํานอง

เดยีวกนั ซึงเป็นผลให้ผู้จดัการกองทรสัต์หรอืคู่สญัญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ออกีฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละ 3 ของ

สนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธขิองผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืตงัแต่ 20 ลา้นบาทขนึไป แลว้แต่จํานวนใดจะตาํกว่า  ทงันี การ

คาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมูลค่าของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทเีกยีวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว 

ใหน้ับรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหว่าง 1 ปีกอ่นวนัทมีคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทมีนีัย ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของ

สาํนักงานสอบบญัช ี ซงึมผีูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัตส์งักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปีกอ่นวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

(6)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทปีรกึษากฎหมายหรอืที

ปรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้จัดการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทมีีนัย ผูม้อีาํนาจ

ควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนนัดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

(7)   ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8)   ไม่ประกอบกจิการทมีสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีนัียกบักจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์

หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทมีนีัยในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทมีสีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน 

ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัอนื  ซงึ

ประกอบกจิการทมีสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทมีนัียกบักจิการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย  

(9)   ไม่มลีกัษณะอนืใดททีาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอสิระทมีลีกัษณะเป็นไปตามวรรคหนงึ (1) ถงึ (9) แลว้ กรรมการ

อสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดย

มกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
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ในกรณีทีบุคคลทีผู้จ ัดการกองทรสัต์แต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีมีหรือเคยมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าทีกําหนดตามวรรคหนึง (4) หรอื (6) ใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัต์ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่า

ดงักล่าว ก็ต่อเมอืผู้จดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษิัททแีสดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัใน

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

ความเหน็ทเีป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตงั

กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ททีําให้บุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นทยีงัคงหรอืแต่งตงัใหบุ้คคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ในการเสนอให้มีการแต่งตงับุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอสิระ 

คาํวา่ “หุน้สว่น” ตาม (5) และ (6) หมายความวา่ บุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากสาํนักงานสอบบญัช ีหรอืผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชอืในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่

กรณ)ี ในนามของนิตบิุคคลนนั 

 

8.3.5 รายชือและประวติัผู้บริหาร 

 

หน่วยงาน ผู้รบัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

(Mr. James Teik Beng Lim) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ ของบรษิทั สตราทจีกิ 

พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 หุน้สว่น (Partner) และผูก้่อตงั บรษิทั แคลเิบรชนั 

พารท์เนอรส์ (ฮ่องกง) ลมิเิตด็ (2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิารของภมูภิาคเอเชยี

แปซฟิิก ของ Barclays Capital ฮ่องกง (2553 - 

2557) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิาร ของเอเชยี แปซฟิิก 

ของ BNP Paribas ฮอ่งกง (2551 - 2553) 

 ผูอ้าํนวยการดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์ละการบรกิาร ของ

ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ไม่รวมญปีุ่ น) / 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหาแหลง่เงนิทุนในยโุรป ของ 

Lehman Brothers ฮ่องกงและลอนดอน (2548 - 2551) 

ฝ่ายปฏบิตักิาร นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิารของ บรษิทั สตราทจีกิ 

พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (2559 - 

ปัจจุบนั) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ บรษิทั ไทคอน แมน

เนจเมน้ท์ จาํกดั (2557 - 2558) 
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หน่วยงาน ผู้รบัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

 ผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุน บรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล 

จาํกดั (มหาชน) (2553 - 2556) 

ฝ่ายบญัชแีละ

การเงนิ 

นายพชิยั ชนิะโชต ิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ของบรษิทั สตรา

ทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั (2559 - 

ปัจจุบนั) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและการบญัช,ี Royal 

Orchid Sheraton Hotel & Towers (2553 – 2559) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและการบญัช,ี Sheraton 

Nha Trang Hotel & Spa, Vietnam (2551 – 2553) 

ฝ่ายบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

นายปธาน สมบรูณสนิ  กรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ของบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ

เพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

จาํกดั (2552 - กรกฎาคม 2559) 

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ 

บรหิาร  และจดัการ

ความเสยีง 

นางสาวมาสพร อน้ไพรวลัย ์  ผูจ้ดัการฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร  และจดัการ

ความเสยีงบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์

เตอรส์ จํากดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 หวัหน้าหน่วยงานกาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

บรษิทั ไทยยาซาก ิคอรป์อเรชนั จาํกดัและบรษิทัใน

เครอื (2551- สงิหาคม 2559) 

 

8.4 หน้าทีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทรสัต ์ 

ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกัในการดแูลจดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการลงทุนใน

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์และดแูลการปฏบิตังิานของผู้เช่าหลกั  โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะปฏบิตัหิน้าทภีายใต้การ

กาํกบัดแูลของทรสัตโีดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบดงันี 

 

(1) หน้าทีโดยทวัไปของผู้จดัการกองทรสัต์ 

(1.1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าทีพืนฐานและความรบัผิดชอบในการบริหารกองทรัสต์ และลงทุนใน

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ และกํากบัดูแลการดาํเนินงานของผูเ้ช่าหลกั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องปฏิบตัิหน้าที

ภายใตก้ารดแูลจากทรสัต ีและมหีน้าท ีและความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน ี

(ก) กลยุทธ์การลงทุน: กําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงการตัดสนิใจเรืองทําเลทีตัง 

ประเภทธุรกจิยอ่ย (sub-sector type) และลกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ขีองกองทรสัตจ์ะลงทนุ 

(ข) การซอืกจิการ และการขายกจิการ: บรหิารการซอืกจิการ และการขายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) การวางแผน และรายงานสนิทรพัย์: กาํหนดแผนการเกยีวกบัทรพัยส์นิเป็นระยะ รวมถงึ งบประมาณ 

และรายงาน และจดัทําแผนงานทีดทีีสุดเพอืให้ไดม้าซงึผลตอบแทนทีเกียวข้องกับศักยภาพของ

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ง) การบรหิารทางการเงนิ และเงนิทุน: กาํหนด และปฏบิตัติามแผนกบัหุน้สว่นทางธนาคารของกองทรสัต์ 

สาํหรบัการเงนิดา้นทุนและหนีเพอืการเขา้ซอือสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ การป้องกนัความเสยีง
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จากอัตราแลกเปลียน การจ่ายเงินปันผล การชําระค่าใช้จ่าย และการชําระค่าบํารุงร ักษา

อสงัหารมิทรพัย ์

(จ) บรกิารดา้นการบรหิารงาน และใหค้าํปรกึษา: บรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นการบรหิารงานรายวนัในฐานะ

ผู้แทนของกองทรัสต์ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารทีเกียวข้องกับการประชุมของผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์มอืการประชุมดงักลา่วถกูจดัขนึ การเปิดเผย การใหค้วามเหน็ หรอื การใหข้อ้มลูทสีาํคญั

ในการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไดร้บัการสอืสารอยา่งชดัเจน ไม่บดิเบอืน และไม่

ทําใหส้าํคญัผดิ 

(ฉ) นักลงทุนสมัพนัธ์: ตดิต่อสอืสาร และประสานงานกบั ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ผูล้งทุน นกัวเิคราะห ์และ กลุม่

ผูล้งทุน 

(ช) การประชาสมัพนัธข์องบรษิทั: ตดิต่อสอืสาร และประสานงานกบัสอืมวลชน 

(ซ) การจดัการให้ปฏบิตัติาม: ใหม้กีารยนืคาํรอ้งตามกฎระเบยีบในนามของกองทรสัต์ และทาํใหแ้น่ใจว่า

กองทรสัต์ และบรษิัทในเครอื  นันทําตามขอ้กําหนดทตี้องปฏบิตัติาม กฎหมายหลกัทรพัย ์สญัญา

กอ่ตงัทรสัต์ การพจิารณาคดภีาษ ีและสญัญาทเีกยีวขอ้งอนืๆ รวมถงึจรรยาบรรณ และมาตรฐานความ

ประพฤติในวชิาชพี ตามทรีะบุไวโ้ดยสมาคมทเีกยีวขอ้งกบัธุรกิจหลักทรพัย ์หรือโดยหน่วยงานที

สมัพนัธ์กบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ไีด้รบัการยอมรบัจากสาํนักงานก.ล.ต.โดยอนุโลม นอกจากนีผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะต้องไม่สมคบ จา้ง หรอื ร่วมมอืกบับุคคลใดกต็ามในการละเมดิกฎหมาย และกฎระเบยีบ

ดงักลา่ว 

(ฌ) บนัทกึทางการบญัช:ี เกบ็บนัทกึและจดัเตรยีมบญัช ีรายงานทางการเงนิ (ตามนโยบายทางบญัชีที

สาํคญัซงึสอดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิของไทย) และรายงานประจาํปี 

(ญ) ปฏบิตัหิน้าทโีดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 

และความซอืสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัต์อยา่งเป็นธรรม เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผู้

ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม วตัถปุระสงคใ์นการกอ่ตงักองทรสัต ์มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละตามกฎหมาย

ทเีกยีวขอ้ง 

(ฎ) ดาํรงเงนิทุนทเีพยีงพอต่อการดาํเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขนึจากการปฏบิตัหิน้าทใีน

ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งต่อเนือง 

(ฏ) ไม่นําขอ้มูลจากการปฏบิตัหิน้าทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไปใชป้ระโยชน์อยา่งไม่เหมาะสมเพอืตนเอง หรือ

ทําใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรสัต ์

(ฐ) ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในกรณีทมีีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์เกดิขนึ ตอ้งดาํเนินการใหม้นัใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและ

เหมาะสม 

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

สง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต์อยา่งมนียัสาํคญั หรอืขอ้มูลอนืทคีวรแจง้ใหท้ราบ 

(ฒ) ดาํรงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศ สช. 29/2555 ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัความ

เหน็ชอบ 

(ณ) จดัทํางบการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทกีําหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี

และส่งงบการเงนิดงักล่าวต่อสํานักงานภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีงบการเงนิทีจดัทํา

ดงักลา่วตอ้งมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
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(ด) เมือมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ทีถือหน่วยทรสัต์ต้องใช้สทิธิออกเสียง

ลงคะแนนในลกัษณะทเีชอืวา่เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

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

พ.ร.บ.ทรสัต์ และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและ

มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีทกีําหนดโดยสมาคมทเีกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืองค์กรที

เกยีวขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ทสีํานักงานยอมรบั โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สงัการ หรอืใหค้วาม

รว่มมอืแกบุ่คคลใดในการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 

9. การกาํกบัดแูลกิจการและการบริหารจดัการกองทรสัต ์

 

9.1 การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งจดัใหม้รีะบบงานทมีคีณุภาพ มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏบิตังิานทมีี

ประสทิธภิาพและสามารถรองรบังานทอียู่ภายในความรบัผดิชอบไดอ้ย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

เรอืงดงัต่อไปนีเพือให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทไีด้รบัมอบหมายจากทรสัตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ 

(ก) การกําหนดนโยบายในการจดัการกองทรัสต์ การจดัโครงสร้างเงนิทุนของกองทรสัต์ การตดัสนิใจ

ลงทุนในอสังหาร ิมทรัพย์ และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย ์เพอืใหก้ารจดัการลงทุนตามทไีดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑก์าํหนด 

ตลอดจนเพอืรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) การบรหิารและจดัการความเสยีงทีเกียวข้องกบัการดูแลจัดการกองทรสัต์ตามทีได้รบัมอบหมาย 

เพอืใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเสยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(ค) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยงิระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึรวมถงึมาตรการหรอืแนวทางดาํเนินการเพอื

รกัษาผลประโยชน์ทีดทีสีุดของกองทรสัต์หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวมเมือเกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ขนึ 

(ง) การคดัเลอืกบุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์และผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์(ถา้ม)ี เพอืใหม้ผีูท้มีคีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุสมบตัทิเีหมาะสมกบังานทจีะปฏบิตั ิ

(จ) การกํากบัดแูลการปฏบิตัิงานของผูจ้ดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์รวมทงัการตรวจสอบ

ดแูลผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัตเ์พอืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายหลกัทรพัย ์

กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง และสญัญากอ่ตงัทรสัตก์าํหนด 

(ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลทคีรบถ้วนถูกต้องและเพยีงพอเพอืใหเ้ป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

และตามหลกัเกณฑท์ีออกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ พระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศ กฎ หรอื

คาํสงัทอีอกโดยอาศยัอาํนาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์

(ช) การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 

(ซ) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 
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(ฌ) การตดิต่อสอืสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

(ญ) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้จ ัดการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็นผู้ร ับ

ดาํเนินการในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้ โดยต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์กีาํหนดไวแ้ละไม่ขดัต่อสญัญาก่อตงัทรสัต ์

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้เท่าทีจําเป็น เพือส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี

ประสทิธภิาพมากยงิขนึ ทงัน ีภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

(ก) การมอบหมายตอ้งไม่มลีกัษณะทอีาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

(ข) มีมาตรการรองรบัให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนืองในกรณีทีผู้รบัดําเนินการไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปได ้

(ค) ในกรณีทมีกีารมอบหมายงานเกยีวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืของกองทรสัต์ ตอ้งมอบหมายใหก้บัผู้

ทสีามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3. ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัทํางบการเงนิของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีกีําหนดตามกฎหมายว่า

ดว้ยวชิาชพีบญัชแีละสง่งบการเงนิดงักลา่วต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนบัแต่วนัสนิรอบปีบญัช ี

4. ไม่ดาํเนินการใดๆ ทจีะสง่ผลใหท้รสัตไีมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

5. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้ีการประกนัภยัความรบัผดิทอีาจเกิดขนึจากการดําเนินธุรกจิหรอืการ

ปฏบิตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ของตน ตลอดระยะเวลาทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตนี์ ซงึเป็นไปตามระบบงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เพอืพจิารณาลงมติให้กรณีต่างๆ ตามที

กําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรสัต์ เช่น การแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตังทรสัต์ การเพมิทุนของกองทรสัต์ การ

เปลยีนแปลงทรสัต ีเป็นตน้ 

7. ในกรณีทมีกีารแต่งตงัทปีรกึษาเพอืใหค้าํปรกึษาหรอืคาํแนะนําเกยีวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

และการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน ี

(ก) ดาํเนินการใหท้ปีรกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณา 

(ข) มใิหท้ปีรกึษาผูท้มีีส่วนไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เขา้ร่วมพจิารณาใน

เรอืงนนั 

8. ในการทาํธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนีดว้ย 

(ก) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้า่การจาํหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ทาํสญัญาทเีกยีวเนือง

กบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต ์เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ข) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอยา่เหมาะสมโดยอย่าง

น้อยตอ้งมกีารดาํเนินการดงัต่อไปนี 

- การประเมินความพร้อมของตนเองในการบรหิารการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์นันๆ ก่อนรบัเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืกอ่นลงทุนเพมิเตมิในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพอืกองทรสัต ์แลว้แต่กรณ ี

- การวเิคราะห์และศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 

อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนการประเมนิความเสยีงดา้นต่างๆ ทอีาจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

นันๆ พรอ้มทงัจดัให้มีแนวทางการบรหิารความเสยีงด้วย ทงันี ความเสยีงดงักล่าวใหห้มายความ
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รวมถงึความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้ม)ี เชน่ ความเสยีงทอีาจเกดิ

จากการก่อสรา้งล่าชา้และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

9. จดัใหม้กีารประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัต์ลงทุนตามระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนด โดย

บริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทีได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ตามกฎหมายทีเกียวข้อง ภายใต้

หลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เชน่ ก่อนการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ

โครงการฯ ของกองทรสัต ์การสอบทานการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

10 อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตจ์ะลงทุน นอกจากตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิมลูคา่ตามหลกัเกณฑท์กีฎหมาย

ทเีกยีวขอ้งกําหนด และจดัใหม้ีการตรวจสอบและสอบทานแลว้ผู้จดัการกองทรสัต์ยงัต้องดําเนินการต่างๆ ในการ

ตรวจสอบอสงัหารมิทรพัย์ทจีะลงทุนเยยีงผูป้ระกอบวชิาชีพ เช่น สภาพของอสงัหารมิทรพัย์ ความสามารถของ

คูส่ญัญา ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมาย ความเหมาะสมดา้นอนืๆ เป็นต้น เพอืประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการ

เปิดเผยขอ้มลู ไม่วา่กรณใีดๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหร้ะบุวา่ทรสัตจีะจดัการกองทรสัต์

ตามความจาํเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจาํกดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้

ถอืหน่วยทรสัตท์งัปวง โดยทรสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหวา่งนไีด ้

11 ดาํเนินการใด ๆ เพอืใหไ้ดม้าซงึทรพัยส์นิโครงการฯ หรอือสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุนเพมิเตมิ   

ในกรณีการเพมิทุนของกองทรสัต์เพอืลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพมิเตมิ ภายใน  60 วนันับแต่วนัทกี่อตงักองทรสัต์

แลว้เสรจ็สาํหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงัแรกหรอืนบัแต่วนัทปิีดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในกรณกีารเสนอขาย

หน่วยทรสัตเ์พอืการเพมิทุนของกองทรสัต ์

12 ในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์อ้งเป็นการไดม้าซงึกรรมสทิธหิรอืสทิธคิรองครองในอสงัหารมิทรพัย์

เท่านนั 

13 อสงัหารมิทรพัยท์ไีดม้าตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแหง่ทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใดๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์

และทรสัตีไดพ้จิารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรพัยสทิธิหรอืการมีขอ้

พพิาทนันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั และเงอืนไขการไดม้าซงึ

อสงัหารมิทรพัยน์นัยงัเป็นประโยชน์แกผู่ถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

14 การทําสญัญาเพอืให้ได้มาซึงอสงัหาริมทรพัย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทีอาจมีผลให้

กองทรสัต์ไม่สามารถจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทมีกีารจําหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงทใีหส้ทิธแิก่

คูส่ญัญาในการซอือสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตไ์ดก้่อนบุคคลอนื โดยมกีารกําหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ 

หรอือาจมผีลใหก้องทรสัตม์หีน้าทมีากกวา่หน้าทปีกตทิผีูเ้ชา่พงึมเีมอืสญัญาเชา่สนิสดุลง 

15 จดัใหม้กีารประกนัวนิาศภยัหรอืการประกนัภยัทมีลีกัษณะความคุม้ครองประโยชน์จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์

เสมอืนหรอืทดแทนการประกนัวนิาศภยัทอีาจเกดิขนึกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ตามทคีูส่ญัญาตกลงร่วมกนัและไม่ขดั

กับกฎหมายทีเกียวข้อง การประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รบัความเสียหายจากทรพัย์ส ิน

โครงการฯ หรอืจากการดาํเนินงานในทรพัยส์นิโครงการฯ  กบัผูร้บัประกนัภยัทเีป็นทยีอมรบัในวงเงนิคุม้ครองความ

เสยีหายทเีพยีงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นอยา่งน้อย 

16 ดําเนินการให้ความเห็นเกยีวกับลักษณะธุรกรรม พร้อมทงัเหตุผลและข้อมูลประกอบทีชดัเจนที

เกยีวขอ้งกบัการไดม้าซงึทรพัยส์นิโครงการฯ เพมิเตมิของกองทรสัต์ในเอกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอืเชญิ

ประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพอืพจิารณาการเพมิทุนเพอืลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ เพมิเตมิของกองทรสัต ์

17 การจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ ตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ การขออนุมตัจิากผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ การขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีและมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัท

รสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
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18 ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ ตอ้งดาํเนินการใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ทตีนได้

เสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัแิต่งตงั ตกลงทจีะปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายเดมิตอ้งดาํเนนิการและใหค้วามรว่มมอืตามทจีาํเป็น เพอืใหก้าร

สง่มอบงานแกบุ่คคลทจีะเขา้มาปฏบิตัหิน้าทแีทนตนเองสาํเรจ็ลุล่วงไป 

19 ในกรณีทมีีการแกไ้ขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ ต้องดูแลให้การแก้ไขเพมิเติมดงักล่าวเป็นไปตาม

เงอืนไขและวธิกีารตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เมอืดาํเนินการแกไ้ขแล้วเสรจ็ ให้

ดาํเนินการจดัสง่สาํเนาสญัญาก่อตงัทรสัต์ฉบบัทไีดแ้กไ้ขเพมิเตมิแลว้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัที

ลงนามหรอืวนัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ (แลว้แต่กรณ)ี 

20 ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงทรสัต ีใหด้าํเนินการแจง้การเปลยีนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์และ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทกีาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต ์

21 ยนืคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์พรอ้มทงัเอกสารหลกัฐานใดๆ ทเีกยีวขอ้ง ในกรณีทมีกีารเพมิ

ทุนของกองทรสัต ์พรอ้มทงัลงนามรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทขีองตน 

22 ใหค้วามเหน็เกยีวกบัความสามารถของผูร้บัประกนัรายไดใ้นการปฏบิตัติามสญัญารบัประกนัรายได ้

(ถา้ม)ี 

23 ดาํเนินการใหห้น่วยทรสัต์ทเีสนอขายแลว้หรือทอีอกใหม่ (กรณีเพมิทุนกองทรสัต์) สามารถเขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

24 ดาํเนินการใดๆ เพอืใหก้ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดๆ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใหเ้ป็นไปตาม

อตัราและหลกัเกณฑท์กีาํหนดโดยกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 

หน้าทีในการบริหารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ 

1. ใหค้วามเหน็ต่อเจา้พนักงานทเีกยีวขอ้งเกยีวกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์

ลงทุนตามทไีดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

2. ดแูล และตดิตามใหผู้เ้ชา่หลกับรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ  ซ่อมแซม ปรบัปรุง และบาํรุงรกัษาให้

ทรพัย์สนิโครงการฯ อยู่ในสภาพทีดแีละพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามทีกําหนดในแผนการ

ดาํเนินงานประจาํปี สญัญากอ่ตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3. จดัใหม้กีารเปลยีนแปลง ฟืนฟู และดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯ ตามความจาํเป็นและสมควรเท่าทไีม่

ขดัหรอืแยง้กบัสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง รวมทงัสญัญาเช่าทดีนิกบัเจา้ของทดีนิอนัเป็นทตีงัของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ  และทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ และสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาเช่าสงัหารมิทรพัย์ที

เกยีวขอ้งกบัผูเ้ชา่หลกัโดยจะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

4. ควบคุมและดูแลการบริหารจดัการทรพัย์สินโครงการฯ  และการจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ

โครงการฯ  รวมตลอดถงึการบรหิารจดัการในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยต์ามทจีาํเป็น กรณี

การซอ่มแซมใหญ่จะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

5. บรหิารและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิอนืๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัยส์นิโครงการฯ  รวมทงั

ดาํเนินการอนืใดทจีําเป็นเพอืใหก้ารบรหิารทรพัยส์นิอนืๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นไปตาม

แผนการดาํเนินงานประจําปี สญัญากอ่ตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

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

ใหท้รสัต ีและ/หรอื ผูเ้ชา่หลกัไดม้าซงึใบอนุญาต หนงัสอือนุญาต หนงัสอืผอ่นผนั และ/หรอื เอกสารอนืใดทเีกยีวขอ้ง

และจาํเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ  
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7. อาํนวยความสะดวกใหก้บักองทรสัต์หรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีนการตรวจตราทรพัย์สนิ

โครงการฯ  ภายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมทงัใหข้อ้มลู ถอ้ยคาํ และ/หรอื สง่มอบเอกสารใดๆ 

(ยกเวน้ขอ้มลู ถอ้ยคาํ และ/หรอื เอกสารอนืใดอนัเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืของบรษิทั

ในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ตามททีรสัตรีอ้งขอในกรณทีมีคีวามจาํเป็นและเหมาะสม 

8. อาํนวยความสะดวกใหก้บับรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ หรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจาก

บรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิดงักล่าวในการสาํรวจทรพัยส์นิโครงการฯ เพอืการประเมนิค่า รวมทงัใหข้อ้มูล ถว้ยคาํ 

และ/หรอื ส่งมอบเอกสารใดๆ (ยกเวน้ขอ้มูล ถอ้ยคาํ และ/หรอื เอกสารอนืใดอนัเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืของบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ตามทบีรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิรอ้งขอในกรณีที

มคีวามจําเป็นและเหมาะส 

9. จดัเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ ทีอยู่ในความครอบครองของผู้จ ัดการกองทรัสต์อันเกียวกับหร ือ

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิโครงการฯ  และ/หรอื ไดค้รอบครองไวใ้นนามของกองทรสัต ์รวมทงัเอกสารหลกัฐานทางการ

บญัชทีเีกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบักองทรสัต์เพอืใหท้รสัตหีรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตี และ/หรอื ผูส้อบ

บญัชสีามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และหากไดร้บัการรอ้งขอจากทรสัต ีหรอื

บุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องดาํเนินการส่งมอบบรรดาเอกสาร

ใดๆ ทเีกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบักองทรสัตต์ามทไีดร้บัการรอ้งขอใหแ้กท่รสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ี(แลว้แต่กรณ)ี 

10. ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าหลัก รวมทงัดําเนินการใดๆ ร่วมกบัทรสัตี และ/หรือ ผู้เช่าหลัก

เพอืให้ทรสัตี และ/หรอื ผู้เช่าหลกันําส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรอืนและทดีนิอนัเกดิจากทรพัย์สนิโครงการฯ  

รวมถงึติดต่อ ประสานงาน ใหข้อ้มูล ยนืเอกสาร และนําส่งภาษีหกั ณ ทจ่ีาย และ/หรอืภาษีอนืใดอนัเนืองจากการ

บรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ ของผูจ้ดัการกองทรสัตต์่อพนักงานเจา้หน้าทขีองหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง 

11. ควบคุม ดแูล และตดิตามผูเ้ช่าหลกั ใหป้ฏบิตัหิน้าทตีามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สญัญาเชา่สงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้ง และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

12. แจ้งใหท้รสัตทีราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถงึ (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรพัยส์นิโครงการฯ  

รวมถงึอปุกรณ์และสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ หรอืเมอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ ทจีะทาํใหม้ลูคา่ของทรพัยส์นิโครงการฯ 

ลดลงอย่างมนียัสาํคญั และ (ข) กรณทีมีกีารผดิสญัญาใดๆ ในสาระสาํคญั โดยผูเ้ชา่หลกั 

13. ดาํเนินการอนืใดตามทกีองทรสัต์จะพจิารณาเหน็ว่าจาํเป็นและสมควร เพอืใหท้รพัยส์นิโครงการฯ อยู่

ในสภาพทดีแีละพรอ้มในการใชเ้พอืการจดัหาผลประโยชน์ หรอืเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแต่งตงัผู้จัดการ

กองทรสัต์ทุกประการ รวมทงัใหค้าํแนะนําเกยีวกบัสภาพวะตลาดในกรณีทกีองทรสัต์ประสงคจ์ะขาย หรอืโอนสทิธิ

การเชา่หรอืเช่าหลกัทรพัยส์นิโครงการฯ  

 

การจดัทาํบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

1. จดัทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรสัต์ตามทสีญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายหลกัทรพัย์กําหนดต่อ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซงึรวมถงึการจดัส่งรายงานประจําปีของกองทรสัต์

ใหแ้กท่รสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

2. จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่างๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตหีรอืตามทเีหน็ว่าจําเป็นและสมควรใน

การบรหิารจดัการกองทรสัต์และทรพัย์สนิโครงการฯ  เพอืจดัสง่บญัชรีายงาน และเอกสารดงักล่าวให้แก่สาํนักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ทรสัตี และผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ภายในระยะเวลาตามททีรสัตกีําหนดเพอืให้สอดคล้องกบั

กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 
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ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัทําบญัชดีงักล่าวตามหลกัการบญัชทีเีป็นทรีบัรองโดยทวัไป โดยจะแบ่งแยก

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

กองทรสัต์ได้ร ับไว้ และ/หรือ พงึรบัไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จัดการกองทรัสต์จะ

ดาํเนินการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานประกอบการบญัช ีและการบนัทกึบญัชเีป็นระยะเวลาอย่าง  ปี ใหอ้ยูใ่นสภาพ

สมบรูณ์ ครบถว้น และพรอ้มใหท้รสัตเีขา้ตรวจสอบ 

3. สง่มอบเอกสารดงัต่อไปนีใหแ้ก่ทรสัต ีภายในระยะเวลาทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีพอืใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

(ก) รายงานประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรพัยฉ์บบัเตม็โดยจดัสง่ใหแ้กท่รสัตไีม่น้อยกวา่ 7 วนัลว่งหน้าก่อนวนั

ครบกาํหนดวนัประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตต์่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ข) รายงานมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัทําการสุดท้ายของแต่ละไตร

มาสโดยจดัส่งใหแ้ก่ทรสัตเีพอืพจิารณารบัรอง แลว้นําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันับแต่วนั

สดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนนั 

(ค) ขอ้มูลปัจจุบนัเกยีวกบัรายชอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสาระของรายการทเีป็น

ธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย

จดัสง่ใหแ้กร่ทรสัตล่ีวงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนักอ่นวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ง) ขอ้มูลเกยีวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ในรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ

การเงนิของกองทรสัต ์

(จ) ขอ้มูลเกยีวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรพัย์สนิโครงการฯ ทกีองทรสัต์ลงทุน

และกองทรัสต์ ตลอดจนมาตรการทใีช้ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย

ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบโดยชดัแจง้ตงัแต่วนัเรมิการเสนอขายหน่วยทรสัต ์กองทรสัต์

ต่อประชาชนเป็นครงัแรกและทกุครงัเมอืเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) ขอ้มูลเกยีวกบัส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต์ จากบรษิัทหรอืบุคคลทีเป็นคู่คา้กบักองทรสัต์โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมูลใน

หนังสอืชชีวน แบบแสดงรายการขอ้มูล หรอืในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืขออนุมตัทิํา

รายการต่างๆ และรายงานประจําปีของกองทรสัต์เพอืผู้ถือหน่วยทรสัต์และทรสัตีจะใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ทําธรุกรรมต่างๆ เพอืกองทรสัต์

และความสมเหตุสมผลของธรุกรรมนนั 

(ช) สว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ทตีอ้งพจิารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนีลกูหนีผูค้าํประกนัหรอืไดร้บัการ

คาํประกนัการถอืหุน้ระหว่างกนัหรอืมผีูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูบ้รหิารเป็นกลุ่มเดยีวกนั การใหห้รอืรบั

บรกิารการซอืขายระหวา่งกนัและการออกค่าใชจ่้ายต่างๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

(ซ) ขอ้มูลเกยีวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ ดําเนินการจดัส่งใหแ้ก่ทรสัตีเมือทรสัตี

ประสงคจ์ะขอตรวจสอบการจดัการลงทนุ 

(ฌ) ขอ้มูลปัจจุบนัเกยีวกบัรายการทเีป็นธุรกรรมการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิโครงการฯ ของ

กองทรสัต์โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม และ

ดาํเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัทไีดม้าหรอืจาํหน่ายไป

ของทรพัยส์นิโครงการฯ  
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(ญ) ขอ้มูลเกยีวกบัธุรกรรมการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ และอปุกรณ์ของกองทรสัต์ใน

รอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงนิของ

กองทรสัต ์

(ฎ) ขอ้มูลปัจจุบนัเกยีวกบัรายการทเีป็นการกู้ยมืเงนิและก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์โดยดําเนินการ

จดัสง่ใหแ้กท่รสัตลีว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ฏ) ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมการกูย้มืเงนิและก่อภาระผกูพนัของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชี

ปัจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจาํปีและงบการเงนิของกองทรสัต ์

(ฐ) ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมททีรสัตเีหน็วา่มผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อทรพัยส์นิของกองทรสัตโ์ดยไดร้บั

การรอ้งขอจากทรสัตี โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเข้าทํา

ธุรกรรม 

(ฑ) งบการเงนิของผูจ้ดัการกองทรสัต์และขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัการจดัทํางบการเงนิโดยดาํเนินการจดัส่ง

ใหแ้กท่รสัตภีายใน 30 วนันบัตงัแต่วนัสนิไตรมาส 

อนึง รายงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพยีงรปูแบบ และตวัอย่างของรายงานทตี้องใช้ในเบอืงต้น อาจจะมกีาร

ปรบัปรุง เพมิหรอืลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรอืเปลยีนแปลงรปูแบบของรายงานได ้เพอืใหส้อดคล้องกบั

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 

หน้าทีในการทาํสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์นโครงการฯ ทีเป็นอสงัหาริมทรพัย ์

1. การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีป็นอสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทําไดโ้ดยการใหเ้ช่าและ/

หรอืใหเ้ช่าหลกัอสงัหารมิทรพัยเ์ท่านัน ซงึต้องมมีูลคา่รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลคา่หน่วยทรสัต์ทเีสนอ

ขายทงัหมดรวมทงัจาํนวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 

2. ควบคุม ดแูล รวมทงัสรา้งมาตรการในการควบคุมดแูล และดาํเนินการใดๆ ทจํีาเป็นและเหมาะสมใน

ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์เพอืใหผู้เ้ช่า และ/หรอืผูเ้ช่าช่วง ปฏบิตัติามหน้าท ีเงอืนไข และ/หรอื ขอ้ตกลงทกีาํหนดไวใ้น

สญัญาเชา่ และ/หรอื เชา่ช่วงอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึระเบยีบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรอืขอ้กําหนดอนืใดของทรพัยส์นิ

โครงการฯ  หรอืนโยบายทเีกยีวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 

 

การควบคมุดแูลผู้เช่าหลกั 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์กลงควบคมุ ดแูลและดาํเนินการใดๆ เพอืใหผู้เ้ชา่หลกัปฏบิตัติามขอ้กําหนดเงอืนไข 

และหน้าทใีนสญัญาเชา่หลกั รวมถงึการดแูลการชาํระคา่เชา่ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขและขอ้ตกลง เป็นตน้  

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกาํกบัดแูลและพจิารณาใหผู้เ้ช่าหลกัดาํเนินการจดัทาํงบประมาณประจําปี รวมถงึ

ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทรสัต์ และผู้จัดการ

กองทรสัต์จะควบคุมดแูล ใหก้ารเบกิจา่ยเป็นไปตามงบประมาณทกีาํหนดไว ้ 

3. ในกรณีทีผู้เช่าหลกัผดิสญัญาหรือ มีความเป็นไปไดอ้ย่างชดัเจนว่าผู้เช่าหลกัจะผิดสญัญา ผู้จดัการ

กองทรสัต์จะดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการใชส้ทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย โดยผ่านบรษิทัลงทุนซงึเป็นคู่สญัญา

ระหวา่งผูเ้ชา่หลกั เช่น สง่หนงัสอืบอกกล่าว ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีรวมถงึการเจรจา ประนีประนอมยอมความ และระงบั

ขอ้พพิาท  เพอืบงัคบั ตดิตามใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามสญัญาและ/หรอืชาํระค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิสญัญาแก่

กองทรสัต์ 
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4. ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิความเสยีงทอีาจเกิดขนึจากผูเ้ช่าหลกั และรายงานความ

เสยีงต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึจะบรรเทาความเสยีงทจีะเกดิขนึกบักองทรสัต์ในกรณทีผีูเ้ช่าหลกัมี

แนวโน้มทอีาจไมส่ามารถปฏบิตัติาสญัญา 

5. มาตรการอนืๆ ทผีูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควร ตามลกัษณะของการลงทุนของกองทรสัต ์

 

การควบคมุดแูลผู้เช่าหลกักรณีผู้เช่าหลกัเป็นบคุคลทีเกียวโยงกบัผู้จดัการกองทรสัต ์

ในกรณีทีผู้เช่าหลักเป็นบุคคลทีเกียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัต์ และการเขา้ทําสญัญาเช่าหลกัระหว่าง

บริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินกับผู้เช่าหลักแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้แน่ใจว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ควบคุมดแูลผูเ้ช่าหลกัเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต์ และการดาํเนินการต่างๆ เกยีวกบัการควบคมุผูเ้ช่าหลกั 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้มีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีพยีงพอและเหมาะสม และ

อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของทรสัต ีเพอืให้การบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที

เกยีวขอ้ง รวมถงึสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑ์

และวธิกีารตามทกีฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักลา่วกําหนด และเป็นไปตามคูม่อืระบบการทาํงานและ

ระบบควบคมุภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนีในกรณีทกีองทรสัตจ์ะตอ้งเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆกบัผูเ้ช่าหลกั ที

นอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีีสาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแล้ว ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะมหีน้าทภีายใตส้ญัญาก่อตงัทรสัต์ทรีะบุใหก้ารเขา้ทาํนิตกิรรมดงักล่าวของกองทรสัต์จะตอ้งมสีาระของ

รายการ ตามเงอืนไขและข้อกําหนดทัวไปของกองทรสัต์ในการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวโยงกนัระหว่าง

กองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์กบัทรสัตแีละบุคคลที

เกยีวโยงกบัทรสัต ี

นอกจากนี ในกรณีทีผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเข้าทํารายการ หรือนิติกรรมสําคญัทีอาจเกิดขึนระหว่าง

กองทรสัต์ และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัตแ์ละกองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ และอาจสง่ผล

ใหส้าระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันมีกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 

(ก) การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีําขนึระหวา่งผูเ้ชา่หลกัและผูใ้หเ้ชา่หลกั 

(ข) การตัดสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา และ/หรอื

เกดิขอ้พพิาท 

(ค) การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งต้นนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ซงึเป็นนิตบิุคคลทไีดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหป้ฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มีหน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดาํเนินธุรกจิ 

โดยต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสตัย์สุจร ิต และต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้ง กบัการทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลทเีกยีว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึสญัญากอ่ตงัทรสัต ์และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัมี

หน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณทีมีคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีหน้าทตี้องดําเนินการใหม้นัใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและ

เหมาะสม ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้นัใจวา่การดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการทใีชใ้นการกาํกบัดแูล

ผู้เช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกยีวกบัการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือ
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บุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึรวมถงึการทกีรรมการทมีสีว่นไดเ้สยีจะไมม่สีว่นรว่มในการออกเสยีงลง

มตเิพอืตดัสนิใจดาํเนินการเกยีวกบัการควบคมุ และ/หรอื การมสีว่นไดส้ว่นเสยีของผูเ้ชา่หลกัทสีาํคญัดงักลา่ว 

ข้อตกลงอืนๆ 

1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์ตกลงไม่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์สําหรบัทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์หรือสทิธิการเช่าอนืทมีกีารลงทุนในทรพัย์สนิหลกัประเภทเดยีวกบักองทรสัต์ (ทรพัย์สนิกจิการ

โรงแรม) และ/หรอืมกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทสีามารถแข่งขนักบัธุรกจิของกองทรสัต์ (การใหเ้ช่าทรพัย์สนิเพอื

ประกอบกจิการโรงแรม) 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตกลงดาํเนินการใดๆ เพอืดแูลใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดเงอืนไขและหน้าทใีนสญัญา

เช่าหลกั การทําหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์เพอืทําใหม้นัใจว่าเงนิทบีรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดร้บัจากการชาํระ

คา่เช่าจะถกูนําไปชาํระเป็นคา่ใชจ้่ายใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารทเีกยีวขอ้ง หรอืชาํระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ

ในรปูแบบของเงนิปันผล หรอืการชาํระคนืหนีเงนิกูผู้้ถอืหุน้ หรอื อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เพอืใหก้องทรสัต์

ไดร้บัรายไดจ้ากการลงทุนในทรพัยส์นิอยา่งต่อเนือง 

 

9.2 การบริหารจดัการ หน้าทีและความรบัผิดชอบของหน่วยงานทีรบัผิดชอบงานด้านต่างๆ 

ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดก้าํหนดใหม้หีน่วยงานทรีบัผดิชอบและหน้าทพีนืฐาน

ทเีกยีวขอ้งในดา้นต่างๆ ดงัน ี

 

(1) ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ทําหน้าทใีนการวางแผนคดัเลอืกและพจิารณาวางแผนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ รวมถงึ

การลงทุนในทรพัยส์นิอนื (ถา้ม)ี ทมีคีุณภาพและมคีวามเหมาะสม ทงัการลงทุนทางตรงและทางอ้อม ทงันี เพอืให้

เป็นไปตามนโยบายและกลยทุธใ์นการลงทุนของกองทรสัต์ โดยมจุีดประสงคใ์หก้องทรสัต์มกีารเตบิโตอยา่งต่อเนอืง 

และสรา้งผลตอบแทนทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์

 

(2) ฝ่ายปฏิบติัการ 

2.1) หน่วยงานพฒันาตลาดทนุ 

ทําหน้าทหีลกัในการจดัการ ตรวจสอบ และสอบทานขอ้มูลเกยีวกบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุแบบเชงิ

ลกึอย่างละเอยีด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนซงึถูกกําหนดขนึโดยคณะกรรมการบรษิทัโดยขอบเขตความ

รบัผดิชอบจะรวมถงึการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุนในดา้นต่างๆ 

เช่น การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัยน์นัในอดตี (Track Record)  การวเิคราะห์

และประเมนิการเขา้พกัในช่วงทผี่านมา การตรวจสอบความแขง็แรงของอาคารสงิปลกูสรา้งและสภาพของทรพัยส์นิ

ภายในอาคารสงิปลูกสร้าง การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายเกยีวกับการควบคุมอาคารสงิปลูกสรา้งหรือ

กฎหมายอนืๆ และการตรวจสอบว่าอสงัหารมิทรพัย์นันมีภาระผูกพนัอนืใดทีจะส่งผลเสยีต่อราคาประเมินของ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสง่ผลต่อการตดัสนิใจไม่เขา้ลงทุน 

นอกจากน ีในการศกึษาความเป็นไปไดใ้นเชงิพาณชิย ์(Commercial Feasibility) จะตอ้งมกีารพจิารณาและ

คาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตดว้ยเช่นกนั ซงึรวมถงึ อตัราการเขา้พกัของลูกคา้ (Occupancy Rate) และ

อตัราคา่หอ้งพกั เป็นตน้ เพอืนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาประเมนิ 

หน่วยงานพฒันาตลาดทุนยงัมีหน้าทีหลักในการจัดหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมจากตลาดทุนให้แก่

กองทรสัต์ เช่น การเพมิทุนโดยการออกและการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ เป็นต้น โดยคํานึงถงึโครงสรา้ง
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เงนิทุนทเีหมาะสมของกองทรสัต ์และเพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทกีาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

 

2.2) หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ทําหน้าทหีลกัในการประสานงานกบัหน่วยงานอนืๆ ภายในบรษิทั เพอืใหไ้ดร้บัขอ้มูลซงึใชนํ้าไปเปิดเผย

กบัทรสัต ีผูถ้อืหน่วยทรสัต์ สาํนักงานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง เมอืจาํเป็น รวมถงึการ

ให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ภายใต้การจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์มีอยู่ต่อนักลงทุน 

นักวเิคราะห์หลกัทรพัยท์งัในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึหน่วยงานอนืๆทเีกยีวขอ้งทตี้องการทราบขอ้มูลของ

กองทรสัต์ 

 

(3) ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความเสียง 

ทําหน้าทหีลกัในการกํากบัดแูลบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์และ

การลงทนุของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต ์เพอืรกัษาประโยชน์

ทดีทีสีดุของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์  หน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั รวมถงึการตรวจสอบการทําธุรกรรม

ของกองทรสัต์ว่าเป็นรายการเกยีวโยงหรอืไม่ และดแูลใหก้ารทําธุรกรรมของกองทรสัต์กบับุคคลเกยีวโยงกนั เพอื

ป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเกียวโยงกนั และเพอืใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

 

(4) ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทําหน้าทหีลกัในการคาํนวณมูลค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทรสัต ์จดัทาํรายงานทางการเงนิ และงบประมาณ

ของกองทรสัต์ นอกจากนี ยงัมีหน้าทใีนบรหิารจดัการงบประมาณของกองทรสัต์ การบรหิารกระแสเงนิสดของ

กองทรสัต์ และความเสยีงของคา่เงนิ ซงึเกดิจากการลงทุนในต่างประเทศ เพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ

กองทรสัต์   

นอกจากนี ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ยงัมหีน้าทจีดัหาแหล่งเงนิทุนทเีหมาะสมจากตลาดเงนิใหแ้ก่กองทรสัต์ 

รวมถงึ การกูเ้งนิระยะยาวและระยะสนั โดยคาํนึงถงึโครงสรา้งเงนิทนุทเีหมาะสมของกองทรสัต ์และเพอืใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายทกีาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

 

(5) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ทําหน้าทวีางแผนการตลาดและกลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ซงึรวมถงึการ

ปรบัราคาค่าเช่า การกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุน และจดัหาผูเ้ช่าหลกัที

เหมาะสม นอกจากนี ฝ่ายงานนยีงัมหีน้าทจีดัทาํงบประมาณรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอนืทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน และคอยตดิตาม ตรวจสอบ เพอืใหส้อดคล้องกบังบประมาณทตีงัไว ้อกีทงั ยงัมี

หน้าทคีวบคมุใหม้กีารซ่อมบํารงุตามทวีางแผนไวห้รอืเมอืเหน็ว่าจาํเป็น และดแูลทรพัย์สนิใหอ้ยูใ่นสภาพทดี ีพรอ้ม

ต่อการจดัหารายได้ ตลอดจนดูแลทรพัย์สนิส่วนกลางและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามอยู่

ตลอดเวลา 

 

(6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ไดร้บัการแต่งตงัและอยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูลโดยกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยมหีน้าทแีละ

ความรบัผดิชอบดําเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทตีามแผนงานทกีาํหนดไว ้และตดิตามการแกไ้ขจากฝ่ายงานที
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เกยีวขอ้งกบัขอ้บกพร่องนนัๆ  รวมทงัจดัทาํรายงานการตดิตามการแกไ้ข และนําเสนอต่อกรรมการอสิระ  

บรษิทัจะว่าจา้งบุคคลภายนอกใหท้ําหน้าทเีป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดยมผีูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบั

ตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีงเป็นผูป้ระสานงานเพอืให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถทําหน้าทดีงักล่าวได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซงึรวมถงึการทาํหน้าทนํีาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ 

รายละเอยีดบุคลากรและผูร้บัผดิชอบหลกัของหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทั ณ วนัทมีกีารก่อตงักองทรสัต์ 

คาดวา่จะเป็นดงัต่อไปนี 

 

หน่วยงาน จาํนวน

บคุลากร 

ผูร้บัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 1 นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

(Mr. James Teik Beng Lim) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ ของบรษิทั 

สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ 

จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 หุน้สว่น (Partner) และผูก้่อตงั บรษิทั แคลิ

เบรชนั พารท์เนอรส์ (ฮ่องกง) ลมิเิตด็ 

(2557 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัย์และการบรกิารของภมูภิาค

เอเชยีแปซฟิิก ของ Barclays Capital 

ฮ่องกง (2553 - 2557) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัย์และการบรกิาร ของเอเชยี 

แปซฟิิก ของ BNP Paribas ฮ่องกง (2551 

- 2553) 

 ผูอ้าํนวยการดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ

บรกิาร ของของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ไม่

รวมญปีุ่ น) / ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหาแหลง่

เงนิทุนในยโุรป ของ Lehman Brothers 

ฮ่องกงและลอนดอน (2548 - 2551) 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 4 นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิารของ บรษิทั 

สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ 

จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ บรษิทั ไท

คอน แมนเนจเม้นท ์จํากดั (2557 - 2558) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการลงทุน บรษิทัไทคอน 

อนิดสัเทรยีล จํากดั (มหาชน) (2553 - 

2556) 
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หน่วยงาน จาํนวน

บคุลากร 

ผูร้บัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์  

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 3 นายพชิยั ชนิะโชต ิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ของ

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์

เตอรส์ จํากดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและการบญัช,ี 

Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers 

(2553 – 2559) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและการบญัช,ี 

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, 

Vietnam (2551 – 2553) 

ฝ่ายบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

2 นายปธาน สมบรูณสนิ  กรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ของบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอรส์ จํากดั (2559 - ปัจจุบนั) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทคอน โลจิ

สตคิส ์พาร์ค จาํกดั (2552 - กรกฎาคม 

2559) 

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ 

บรหิาร  และจดัการ

ความเสยีง 

1 นางสาวมาสพร อน้ไพรวลัย ์  ผูจ้ดัการฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร  และ

จดัการความเสยีงบรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ

เพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (2559 - 

ปัจจุบนั) 

 หวัหน้าหน่วยงานกาํกบัการปฏบิตัติาม

กฎเกณฑ ์บรษิทั ไทยยาซาก ิคอร์

ปอเรชนั จาํกดัและบรษิทัในเครอื (2551- 

สงิหาคม 2559) 

 

9.3 ระบบงานของผู้จดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มงีานระบบทสีาํคญัในการดาํเนินงาน ดงันี  

 

ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

1.  ระบบการ

กาํหนดนโยบาย

ในการจดัการ

กองทรสัต ์

 ระบบและขนัตอนการพจิารณาและคดัเลอืกการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 ระบบและขนัตอนการสอบทานรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (Appraisal 

Report) 

 การใหค้วามรว่มมอืแก่ทรสัต ี

2.  ระบบการบรหิาร

และจดัการความ

เสยีงทเีกยีวขอ้ง

 ระบบการติดตาม วเิคราะห์และประเมินความเสยีงทีเกียวกับการลงทุนและบริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์

 ระบบการบรหิารและจดัการความเสยีงในการลงทุนทางออ้ม 
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ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

กบัการดแูล

จดัการกองทรสัต ์

 ระบบการควบคมุดแูลทรพัยส์นิ 

3.  ระบบการจดัการ

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ที

เกยีวขอ้ง 

 การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 การทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตแ์ละบุคคลทเีกยีวขอ้งของกองทรสัต ์

 การทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตหีรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั ทรสัต ี

 การตดิตามประเดน็เกยีวกบัการแขง่ขนัทางธรุกจิ 

 การตดิตามประเดน็เกยีวกบัความเป็นอสิระในการทาํหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 การเปิดเผยสว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์จากบรษิทั/บุคคลทเีป็นคูค่า้กบักองทรสัต ์

4.  ระบบการ

คดัเลอืกบุคลากร

ของผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละ

ผูร้บัมอบหมาย

ในงานที

เกยีวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของ

กองทรสัต ์(ถา้ม)ี 

 ระบบและขนัตอนการพจิารณาและคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 ระบบและขนัตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ชา่หลกั 

 ระบบและขนัตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูบ้รหิารโรงแรมผา่นผูเ้ชา่หลกั 

 ระบบและขนัตอนการพจิารณา คดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

 ระบบและขนัตอนการพจิารณา คดัเลอืกและว่าจ้างผูเ้ชยีวชาญดา้นต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบั

การบรหิารจดัการกองทรสัต ์

 ระบบและขนัตอนการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5.  ระบบการกาํกบั

ดแูลการ

ปฏบิตังิานของ

ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์และ

บุคลากรของ

ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

 ระบบและขนัตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ระบบและขนัตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรของผู้จ ัดการกองทรัสต์ (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จ ัดการ

กองทรสัต)์ 

 ระบบและขนัตอนการตดิตาม ควบคมุ ประเมนิผล และกาํกบัดแูลการปฏบิตัหิน้าทตีาม

ฝ่ายงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ระบบและขนัตอนการการตดิตาม ควบคุม ประเมนิผล และกํากบัดแูลการปฏบิตัหิน้าที

ของผูเ้ช่าหลกั 

 ระบบการควบคมุและดแูลงานทไีดม้กีารมอบหมายใหด้าํเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

(Outstanding) 

6.  ระบบรองรบัการ

เปิดเผยขอ้มลู

ของกองทรสัต์ 

 ระบบการจดัทําและเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ ตามสญัญา

ต่างๆ และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

7.  ระบบการ

ปฏบิตักิารดา้น

งานสนบัสนุน 

(Back Office) 

 ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน  
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ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

8.  ระบบการ

ตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน 

 ระบบควบคมุภายในและการดาํเนินงาน 

 ระบบควบคุมการปฏิบตัิหน้าทขีองผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ตามข้อกําหนดในสญัญา

แต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 ระบบการควบคมุการปฏบิตัหิน้าทขีองผูบ้รหิารโรงแรม 

9.  ระบบการ

ตดิต่อสอืสารกบั

ผูล้งทุน และการ

จดัการกบัขอ้

รอ้งเรยีนของผู้

ลงทุน 

 ระบบการตดิต่อสอืสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

10. ระบบการจดัการ

กบัขอ้พพิาททาง

กฎหมาย 

 ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

11.  ระบบเพมิเตมิ  ระบบการควบคมุอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิาร 

 

9.4 กระบวนการและปัจจยัทีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทนุ และการบริหารจดัการกองทรสัต ์

 กระบวนการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นไปดงัแผนภาพดา้นล่าง 

 
สรปุขนัตอนการลงทุน 

 

 

การหาโอกาสทางการลงทนุ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมองหาโอกาสในการเตบิโตสาํหรบักองทรสัต์โดยการลงทุนในทรพัยส์นิเพมิเตมิ โดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะหาโอกาสทางการลงทุนในทรพัยส์นิของพนัธมติรทางธุรกจิ และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก

เพมิเตมิ ทงันี การลงทุนดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปเพอืผลประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต ์

 

การวิเคราะหเ์บืองต้น 

ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะทําการตรวจสอบและพิจารณาในเบืองต้นถึงการลงทุนทีมีความเป็นไปได้ เพือ

ตดัสนิใจวา่การลงทุนทมีคีวามเป็นไปไดด้งักล่าวนันเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์กีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์และ

นโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์หรอืไม่ การวเิคราะหท์างการเงนิในเบอืงตน้เพอืศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

จะเรมิดาํเนินการในขนัตอนนเีช่นกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทาํการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ในเบอืงตน้ การเจรจาในเงอืนไขการ

ลงทุนในเบอืงตน้ ซงึรวมถงึการวเิคราะหแ์บบบนลงล่าง (Top down analysis) การวเิคราะหแ์บบล่างขนึบน (Bottom 

การหาโอกาส

ทางการลงทุน 

การวิเคราะห์

เบอืงต้น 

การตรวจสอบ

และสอบทาน 

(Due Diligence) 

อย่างละเอียด 

การเจรจา / 
การอนุมติั

ขนัสุดท้าย 

การลงทุน

เสรจ็สมบรูณ์ 

(Closing) 

การบริหาร

ทรพัยสิ์น 
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up analysis) การคดิลดจากกระแสเงนิสดของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์เข้าลงทุน (Discounted cash flow) และจดัทํา

การเสนอขอ้มูลการลงทุนเบอืงต้นในกบัคณะกรรมการบรหิารซงึประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการและสมาชกิทไีดร้บั

คดัเลอืกจากหน่วยงานพฒันาตลาดทนุ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ และฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง 

 

การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อย่างละเอียด 

ถา้สมาชกิในการประชุมตามทกีล่าวไปขา้งตน้ตกลงทจีะเขา้ดาํเนินการศกึษาโอกาสทางการลงทุนดงักล่าว

ต่อไป ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะรบัภาระในการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ใหค้รอบคลุมมากขนึ ซงึโดย

ปกตแิลว้รวมถงึการแต่งตงัทปีรกึษากฎหมาย ทปีรกึษาดา้นภาษ ีและนกัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทมีศีกัยภาพ เพอืให้

การประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ การตรวจสอบและสอบทานเป็นไปอยา่งอสิระ 

ทงันี โดยการพจิารณาจากการวเิคราะห์ทเีสรจ็สมบูรณ์ (รวมถงึ แต่ไม่จาํกดัเพยีง การตรวจสอบทมีา การ

ปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ การศกึษาความเป็นไปได ้การตรวจสอบทางกฎหมาย การตรวจสอบทาง

การเงนิ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิทนุ และการวเิคราะหโ์ครงสรา้งภาษ)ี โอกาสทางการลงทุนดงักลา่วจะถกูนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืขอความเหน็ชอบ 

 

ขนัตอนในการได้รบัอนุมติัจากกองทรสัต ์

ภายหลงัจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหท้รสัตี

ทราบภายใน  วนั นับจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ เพอืทําการขออนุมตั ิและดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

ขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารกองทรสัต ์

 

การเข้าทาํธรุกรรม 

เมือได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ (ถ้ามี) ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะเข้าเจรจาและเข้าทําสัญญาที

เกียวขอ้ง และรวมถงึการเขา้เจรจากบัผู้จะขายทรพัย์สนิ (ถ้าจําเป็น) และดําเนินการตามแนวทางของผู้จดัการ

กองทรสัต์ 

การลงทุนเสรจ็สมบูรณ์ (Closing) จะเกดิขนึหลงัจากไดม้กีารจดัหาแหล่งเงนิทุนแลว้ และหลงัจากเงอืนไข

บงัคบัก่อนไดเ้สรจ็สมบรูณ์แลว้  

 

การบริหารและการตรวจตราดแูลทรพัยสิ์น 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าทรีบัผดิชอบในการบรหิารการลงทุนและการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์ใน

การลงทุนของกองทรสัต์ และตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําการชแีจงรายละเอยีดและ

พจิารณาผลการดาํเนินงานของการลงทนุเป็นระยะๆ เพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนของกองทรสัต ์

 

9.5 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ

จดัการจากกองทรสัต ์ทงันี การจา่ยคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ซงึประกอบดว้ย 

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

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

ครงัแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อยา่งไรกด็ ีในปีช่วง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมพนืฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนครงัแรกแต่จะไม่เกนิ 21 

ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูคา่เพมิ) สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครงัแรก 
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มูลคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สาํหรบัการคาํนวณคา่ธรรมเนียมพนืฐานหมายถงึ 

มูลคา่ยุตธิรรม (Fair Value) ของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามทเีปิดเผยหรอืสามารถอา้งองิไดจ้ากงบการเงนิ

รวมของกองทรสัตท์ปีระเมนิโดยผูเ้ชยีวชาญอสิระ 

2. ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะ

ของกองทรสัต์สาํหรบัทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรก อย่างไรก็ด ีในปีช่วง 6 ปีแรกของการบรหิารจดัการ

กองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) จากกองทรสัต ์

3. คา่ธรรมเนียมจากการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนืองกบัการไดม้าและการจําหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัตเ์ป็น

จาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัต์ และไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าทรพัยส์นิที

จาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ตามลาํดบั 

 

9.6 วิธีการและเงอืนไขในการเปลียนตวัผู้จดัการกองทรสัต ์

 

1. เหตุในการเปลียนแปลงผู้จดัการกองทรสัต ์

1.1) กองทรสัตส์นิสดุลงและไดเ้ลกิโครงการตามทไีดก้าํหนดไวใ้นหนังสอืชชีวนของกองทรสัต์และไดม้กีาร

ดาํเนินการชําระบญัชกีองทรสัต์ตามหลกัเกณฑท์ไีดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืชชีวนและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์

พระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศทเีกยีวขอ้งของคณะกรรมการก.ล.ต. แลว้เสรจ็สมบรูณ์ 

1.2) สาํนักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการให้ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาการให้

ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ทเีหลอือยูห่รอืสงัพกัการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิ 90 

วนั ทงันี ตามประกาศ สช. 29/2555 

1.3) กรณีการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิอาย ุและผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ยนืคาํขอต่ออายุ

การใหค้วามเหน็ชอบ 

1.4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิสภาพความเป็นนิตบิุคคล หรอืชําระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น

คาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟูกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1.5) ทรสัตบีอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามขอ้กาํหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใน

กรณดีงัต่อไปน ี

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง มไิดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหน้าทใีหถ้กูต้อง 

และครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์  ส ัญญาแต่ งตังผู้จัดการกองทรัสต์  

พระราชบญัญตัทิรสัต์ หรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใด และการไม่

ปฏบิตัหิน้าทนีนั ทรสัตเีหน็วา่เป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/หรอืผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนันไดภ้ายในระยะเวลา  วนั นบัแต่วนัททีรสั

ตแีจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบถงึเหตุดงักล่าว โดยใหท้รสัตเีรยีกประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืขอมติ

ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หถ้อดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายใน  วนันับแต่ปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) 

(ข) ทรสัตีพบว่าผู้จดัการกองทรสัต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏบิตัติามคาํสงัของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. หรอืปฏบิตัติามคาํสงัแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทสีาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด 

(ค) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. สนิสดุลงและ

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัการต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

1.6) ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ชส้ทิธลิาออกตามวธิกีารทกีาํหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

103 

1.7) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามขอ้กาํหนดในสญัญาแต่งตงั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในกรณทีทีรสัตมีไิดป้ฏบิตัหิน้าทใีหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ และการไม่ปฏบิตัหิน้าทนีนัผูจ้ดัการกองทรสัตพ์สิจูน์ไดว่้ามผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อการปฏบิตัหิน้าที

ตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ พระราชบญัญตัทิรสัต์หรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใดและทรสัตไีม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนนัไดภ้ายในระยะเวลา 90 วนั นับแต่วนัที

ผูจ้ดัการกองทรสัต์แจง้ให ้ทรสัตทีราบถงึเหตุดงักลา่ว 

1.8) ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ดว้ยสาเหตุใด  และมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของ

ผู้จดัการกองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัทเีขา้ทําสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัต ี(โดย

ทรพัยส์นิของกองทรสัต)์ ตกลงจะชาํระคา่ชดเชยการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมพนืฐาน และค่าธรรมเนียมพเิศษของผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคํานวณจาก

อตัราคา่ธรรมเนียมพนืฐานและคา่ธรรมเนียมพเิศษเฉลยีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า 

หรอืตามสดัสว่นทเีทยีบเท่า) โดยกาํหนดชาํระในวนัทกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั  

 

2. การลาออก และหน้าทีภายหลงัการลาออกของผู้จดัการกองทรสัต ์

2.1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคท์จีะลาออก ใหแ้จง้การลาออกใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์และทรสัตทีราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัทกีําหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทงันี ต้องไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตแ์ละต่อทรสัต ีและในระหวา่งทกีารลาออกยงัไม่มผีลใชบ้งัคบันนั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ใหค้วามช่วยเหลอื

ตามสมควรแก่ทรสัตใีนการแต่งตงับคุคลใหม่ (ซงึมคีุณสมบตัแิละไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.) ใหเ้ป็น

ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ของกองทรสัต์แทนทผีู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิ โดยในระหว่างททีรสัตียงัไม่สามารถ

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดน้นั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิทําหน้าทตี่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์ราย

ใหม่จะสามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ์ตามสญัญานี 

2.2) หน้าทภีายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากทผีู้จดัการกองทรสัต์ยนืหนังสอืลาออกดงักล่าวข้างต้นแล้ว ใหผู้้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที

ดงัต่อไปนี 

(ก) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชอืลูกคา้ บญัช ีเอกสาร และขอ้มูลใดๆ ทเีกยีวกบัการปฏบิตัหิน้าทเีป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้หรอืไม่กต็ามใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการ

กองทรสัต์รายใหม่ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามททีรสัตรีอ้งขอตามสมควรเพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตัิหน้าทีเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเนืองเพอืประโยชน์สูงสุดของ

กองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

(ข) จดัทํารายงานสรุปการบรหิารจดัการกองทรสัต์ จนถึงเวลาทีสนิสุดการปฏิบตัิหน้าท ีและส่งมอบ

รายงานดงักลา่วใหแ้กท่รสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม ่

(ค) เก็บรกัษาความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบร่าง บญัชรีายชอืลูกคา้ และ

เอกสารอนืใดทมีีสาระสาํคญัเป็นความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั

ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรสัตีเสยีก่อน เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงาน

ราชการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรอืการเปิดเผยขอ้มูลทเีป็นสาธารณะอยู่ในขณะทมีกีารเปิดเผย

หรอืเผยแพร ่
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(ง) ดาํเนินการอนืใดตามสมควรเพอืใหผู้้จดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ย่างต่อเนือง

ตามสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

3. วิธีการแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

ใหท้รสัตขีอมติผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนั นับแต่วนัทปีรากฎ

เหตุตามขอ้ 1. และดาํเนินการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทไีดร้บัมตหิรอืระยะเวลาอนื

ใดตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทงันี ในกรณีทขีอมตแิลว้ แต่ไม่ไดร้บัมต ิใหท้รสัตดีาํเนินการแต่งตงั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดเ้องโดยคาํนึงถงึประโยชน์ทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

ในกรณีททีรสัตไีม่สามารถแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ เนืองจากไม่มผีูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมหรอืไม่มี

ผู้สนใจเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตีมีหน้าทีปฏิบตัิหน้าทีแทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามทีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง

กองทรสัต์และภายใตก้ฎเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 

9.7 การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรสัต ์

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

อย่างเพียพอถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทรสัต์จะต้องสอดคล้องกับ

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของสาํนักกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

 

หลกัฐานสาํคญัในการเปิดเผยข้อมูลสาระสนเทศ 

1) สารสนเทศทเีปิดเผยจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น ชนัเจน และทนัเวลา 

2) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัทเีกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศถกูตอ้งและครบถว้น 

3) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธทิเีท่าเทยีมกนั 

 

ผู้รบัผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสาระสนเทศ 

กรรมการผูจ้ดัการไดม้อบหมายใหฝ่้ายปฏบิตัิการ โดยนักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผูร้บัผดิชอบเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศต่อสาํนักกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการ

เปิดเผยข้อมูลต้องได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จ ัดการ (แล้วแต่กรณี) ก่อน

ดาํเนินการเปิดเผย 

 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ 

เพอืใหก้ารสอืสารขอ้มลูมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและทนัเหตุการณ์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มช่ีองทางการเปิดเผย

ขอ้มลูทหีลากหลายดงันี 

1) การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซงึเป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเป็น

ทางการของกองทรสัต ์

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

ของกองทรสัต์ เชน่ ขอ้มูลทวัไป โครงสรา้งของกองทรสัต์ รายงานประจาํปี การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และขา่ว

ประชาสมัพนัธข์องกองทรสัต์ เป็นตน้ 

 

การจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต ์
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หลกัการจดัประชมุผู้ถือหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน  เดอืน

นับตงัแต่วนัสนิรอบบญัชขีองกองทรสัต์ และการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์คราวอนืใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั ซงึ

ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัประชุมวสิามญัประจําปีของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยสอดคล้องกบักฎหมายทเีกียวขอ้งและ

สญัญากอ่ตงัทรสัตใ์นกรณี ดงัตอ่ไปน ี

1) เมอืผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรใหเ้รยีกประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืประโยชน์ในการจดัการกองทรสัต ์

2) เมอืผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืดาํเนินการใดๆ ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัท

รสัต ์ดงันี 

 การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ทมีมูีลค่าตงัแต่รอ้ยละ  ของมูลคา่ทรพัยส์นิ

รวมของกองทรสัต ์

 การออกตราสารหนี หรอื หลกัทรพัยป์ระเภทหนี 

 การเพมิทุน หรอืการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์เฉพาะกรณีทตี้องไดร้บัมติจากผู้ถอืหน่วยทรสัต์

ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

 การทําธุรกรรมกบัผู้จัดการกองทรสัต์ หรอื บุคคลทเีกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด

รายการตงัแต่  ลา้นบาท หรอื เกนิกวา่รอ้ยละ  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูคา่

ใดจะสงูกวา่ 

 การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 การเปลยีนแปลงทรสัต ี

 การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

 การแกไ้ขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ในเรอืงทกีระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยอยา่งมนียัสาํคญัหรอืเป็นการ

เพมิอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ใชจ่้ายนอกเหนือจากอตัราสงูสุดทรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

 การเลกิกองทรสัต ์

 เหตุอนืใดตามททีรสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็วา่เป็นกรณีจําเป็นหรอืสมควรทจีะเสนอเรอืงให้

ทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรอืงดงักลา่ว 

 เหตุอนืใดตามทสีาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะประกาศกําหนด 

3) เมอืผูห้น่วยทรสัต์ซงึถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนทรสัตท์จีาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมด เขา้ชอืกนัทาํหนงสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีก

ประชมุไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสอื ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน  เดอืนนบัตงัแต่

ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

ในการประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์มนีโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อื

หน่วยทุกรายไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
 

กระบวนการจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์

1. จดัเตรยีมหนงัสอืเชญิประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น และเพยีงพอโดยมอบ

ใหศ้นูยฝ์ากหลกัทรพัย ์ซงึเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องกองทรสัต์ เป็นผูจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ตาํกว่า  

หรอื  วนั (แลว้แต่กรณี) เพอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดม้กีารศกึษาขอ้มลูก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
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ยงัสามารถ Download หนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มเอกสารการประชุมไดจ้าก Websit ของกองทรสัต ์คอื www.sh-

reit.com โดยขอมลูในหนังสอืเชญิประชมุไดม้กีารอธบิายวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบและมี

วาระขอ้มลูการประชมุเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

2. ในการประชมุ ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธแิละความเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และการตงั

คาํถามใดๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต ์ตามระเบยีบวาระการประชุมหรอืเรอืงทเีสนอ 

และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบสทิธใินการลงคะแนนและวธิกีารออกเสงีลงคะแนนทุกครงั

ก่อนเรมิประชมุ 

3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธใิหค้วามเหน็ชอบอนุมตักิารทํารายการเกยีวโยงกนัหรอืรายการไดม้าจําหน่ายไป

ซงึสนิทรพัยท์มีขีนาดรายการเป็นไปตามทกีาํหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 

 

การลงมติของผู้ถือหน่วยทรสัต ์

การลงมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกรณีทวัไปตอ้งไดร้บัเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติเพอืพจิารณารายการสําคญัดงัต่อไปนี ต้องได้รบัเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

1) การได้มาหรือจําหน่ายไปในทรพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่รอ้ยละ  ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ

กองทรสัต์ 

2) การเพมิทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิ หรอืการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตเ์ฉพาะกรณทีี

ตอ้งไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต ์

3) การเพมิทุนแบบมอบอาํนาจทวัไป 

4) การทําธุรกรรมกบัผู้จัดการกองทรสัต์ หรอื บุคคลทเีกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซงึมขีนาด

รายการตงัแต่  ลา้นบาท หรอื เกนิกว่ารอ้ยละ  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตแ์ลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

5) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

6) การเปลยีนแปลงทรสัต ี

7) การแกไ้ขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัตใ์นเรอืงทกีระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยอยา่งมนียัสาํคญั 

8) การเลกิกองทรสัต ์

 

10. ทรสัตี 

 

10.1 ข้อมูลทวั 

 

ชือ 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 
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เวบ็ไซต ์ www.ktam.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 200,000,000 บาท 

ทุนชาํระแล้ว 200,000,000 บาท 

10.2 ใบอนุญาตทีเกียวข้อง 

ทรสัตไีดร้บัใบอนุญาตการประกอบธุรกจิทรสัตจีาก สาํนกังาน ก.ล.ต. ในวนัท ี  มกราคม  

 

10.3 หน้าทีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี  

ทรสัตมีหีน้าทใีนการจดัการกองทรสัต์ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัเยยีงผูม้วีชิาชพี รวมทงัดว้ย

ความชํานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพอืประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวข้อง และขอ้ผกูพนัที

ไดใ้หไ้วเ้พมิเตมิแก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี อนึง การปฏบิตัหิน้าททีรสัต ีใหท้รสัตงีดเวน้การกระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบั

ประโยชน์ของกองทรสัต์ไม่วา่การกระทาํนนัจะเป็นไปเพอืประโยชน์ทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้นื เวน้แต่เป็นการ

เรยีกคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทเีป็นทรสัต ีหรอืทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้า่ไดจ้ดัการกองทรสัตท์ใีนลกัษณะทเีป็นธรรม

และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งให้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทไีด้รบัขอ้มลูดงักล่าว

มไิดแ้สดงการคดัคา้น ทงันี การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักลา่วเป็นไปตามประกาศและหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง

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

หน้าททีสีาํคญัของทรสัตตีามทไีดก้าํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ ไดแ้ก ่

1. ตดิตาม ดแูลและตรวจสอบให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงั 

ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

2. รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนดาํเนินการแกไ้ข ยบัยงั หรอืเยยีวยาความเสยีหาย

ทเีกดิขนึแก่กองทรสัต์ตามทเีหน็สมควร กรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์กระทําการ หรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3. เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง โดยหากต้องมีการขอมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์เพอืดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนงึ ทรสัตจีะตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนีดว้ย  

3.1 ต้องตอบขอ้ซกัถามและให้ความเหน็เกียวกบัการดําเนินการว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรือ

กฏหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่  

3.2 ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการดําเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทําได้ หากไม่

เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

4. ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์กระทําโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทกีองทรสัต์ตงัอยู ่เวน้แต่เป็นกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีดแ้ละทรสัตี

เขา้จดัการกองทรสัต์ตามความจาํเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจํากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์

ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีในสัญญาก่อตังทรัสต์และ

พระราชบญัญัติทรสัต์ในการจัดให้มีผู้จัดการกองทรสัต์รายใหม่ โดยทรสัตีมีหน้าทีปฏิบัติหน้าทีแทนผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ ในกรณทีไีม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์

5. ทรสัตีมีหน้าทีบังคบัชําระหนีหรือดูแลให้มีการบังคบัชําระหนีเพอืให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่าง

กองทรสัต์กบับุคคลอนื 
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6. ทรสัตมีสีทิธ ิหน้าท ีและความรบัผดิชอบอนืตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืที

เกยีวขอ้ง 

7. หน้าทใีนการจดัการทรพัยส์นิ 

7.1 ทรสัตีมอบหมายการบรหิารจดัการกองทรสัต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์ทีได้รบัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. เวน้แต่เป็นการจดัการทรพัยส์นิอนืทมีใิช่ทรพัยส์นิหลกัซงึทรสัตอีาจดาํเนินการดว้ย

ตนเองไดต้าม ( ) ของขอ้น ีหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอนืดาํเนินการแทน 

7.2 การจดัการทรพัยส์นิอนืทมีใิชท่รพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

7.2.1 ในกรณทีทีรสัตมีกีารดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้มีาตรการอยา่งน้อยดงัต่อไปน ี

- มกีารแบ่งแยกหน่วยงานททีาํหน้าทจีดัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืดงักล่าวออกจากหน่วยงานซงึทาํหน้าททีี

อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืความขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าท ี

- มมีาตรการป้องกนัการล่วงรูข้อ้มูลภายใน โดยตอ้งแยกหน่วยงานและบุคคลกรททีําหน้าทกีารล่วงรูข้อ้มูล

ภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและบุคคลกรททีําหน้าทจีดัการลงทุนในทรพัย์สนิอนืดงักล่าวออกจาก

หน่วยงานและบุคคลอนืนืมโีอกาสใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าว 

7.2.2 ในกรณมีอบหมายใหบุ้คคลอนืทมีใิชผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัดาํเนินการ ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการ

ในเรอืงเกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิในส่วนเกยีวกบัการใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานที

เกยีวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนุโลม 

8. ทรสัตมีหีน้าทใีนการแกไ้ขสญัญาก่อตงัทรสัต์ตามคาํสงัของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

9. หา้มทรสัตนํีาหนทีตีนเป็นลูกหนีบุคคลภายนอกอนัมิไดเ้กดิจากการปฏบิตัหิน้าทเีป็นทรสัตไีปหกักลบ

ลบหนีกบัหนีทีบุคคลภายนอกเป็นลูกหนีทรัสตีอันสืบเนืองมาจากการจัดการกองทรสัต์ในกรณีทีมีการฝ่าฝืน

ขอ้กาํหนดในขอ้นี ใหก้ารกระทาํเชน่นนัเป็นโมฆะ 

10. ในกรณีททีรสัตีเขา้ทาํนิตกิรรมหรอืทําธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอกใหท้รสัตแีจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหบุ้คคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทําในฐานะทรสัต ีและต้องระบุในเอกสารหลกัฐานของนิตกิรรมหรือ

ธุรกรรมนนัใหช้ดัแจง้วา่เป็นการกระทาํในฐานะทรสัต ี

11. ใหท้รสัตจีดัทําบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากบญัชอีนืๆ ของทรสัต ีในกรณีททีรสัตี

จดัการกองทรสัต์หลายกอง ทรสัตตีอ้งจัดทําบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั ทงันี 

โดยตอ้งบนัทกึบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัดว้ย ในการจดัการกองทรสัต์ ทรสัตตีอ้งแยกทรพัยส์นิของ

กองทรสัต์ไวต้่างหากจากทรพัยส์นิทเีป็นสว่นตวัของทรสัตแีละทรพัยส์นิอนืททีรสัตคีรอบครองอยู ่และในกรณทีทีรสัตี

จดัการกองทรสัต์หลายกอง ทรสัตตีอ้งแยกทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

12. ในกรณีททีรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11 จนเป็นเหตุใหท้รพัยส์นิของกองทรสัตป์ะปนอยู่กบั

ทรพัยส์นิทเีป็นส่วนตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์และทรพัยส์นิใดเป็นทรพัยส์นิที

เป็นสว่นตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันิษฐานวา่ 

12.1. ทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูน่นัเป็นของกองทรสัต ์

12.2. ความเสยีหายและหนีทเีกดิจากการจดัการทรพัย์สนิทปีะปนกนัอยู่นันเป็นความเสยีหายและหนีที

เป็นสว่นตวัของทรสัต ี

12.3. ผลประโยชน์ทเีกดิจากการจดัการทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูน่นัเป็นของกองทรสัต ์

12.4. ทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูต่ามวรรคหนึง ใหห้มายความรวมถงึทรพัยส์นิทถีกูเปลยีนรปูหรอืถูกเปลยีน

สภาพไปจากทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยูน่นัดว้ย 
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13. ในกรณีททีรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้  จนเป็นเหตุใหก้องทรสัต์แต่ละกองปะปนกนัจนมิ

อาจแยกไดว้า่ทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ใหส้นันิษฐานวา่ทรพัยส์นินัน รวมทงัทรพัยส์นิทถีกูเปลยีนรปูหรอืถูก

เปลยีนสภาพไปจากทรพัยส์นินันและประโยชน์ใดๆ หรอืหนีสนิทเีกดิขนึจากการจดัการทรพัยส์นิดงักล่าว เป็นของ

กองทรสัต์แต่ละกองตามสดัสว่นของทรพัยส์นิทนํีามาเป็นตน้ทุนทปีะปนกนั 

14. จดัทํารายงานเสนอต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์พร้อมกบัรายงานประจําปีของกองทรสัต์ โดยระบุว่าทรสัตมีี

ความเหน็เกยีวกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัต์วา่เป็นอยา่งไร สอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดแหง่สญัญาก่อตงัทรสัต ์รวมทงักฎหมายประกาศและขอ้กาํหนดอนืๆทเีกยีวขอ้งหรอืไม ่

15. ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงทรสัตี หากทรสัตีรายใหม่พบว่าก่อนททีรสัตรีายใหม่เขา้รบัหน้าท ีมีการ

จดัการกองทรสัต์ทไีม่เป็นไปตามทกีําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ จนเป็นเหตุใหก้องทรสัต์

เสยีหาย ใหท้รสัตรีายใหม่ดาํเนนิการดงัต่อไปน ี

15.1. เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากทรสัตรีายทตีอ้งรบัผดิ 

15.2. ตดิตามเอาทรพัยส์นิคนืจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนนัจะไดท้รพัยส์นิมาโดยตรงจากทรสัตรีาย

เดมิหรอืไม่ และไม่ว่าทรพัยส์นิในกองทรสัต์จะถูกเปลยีนรูปหรอืถูกเปลยีนสภาพไปเป็นทรพัย์สนิ

อยา่งอนืกต็าม เวน้แต่บคุคลดงักล่าวจะไดม้าโดยสจุรติ เสยีคา่ตอบแทนและไม่รูห้รอืไม่มเีหตุอนัควร

รูว้า่ทรพัยส์นินนัไดม้าจากการจดัการกองทรสัต์โดยมชิอบ 

16. ในกรณีททีรสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ทรสั

ตตีอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต ์

ในกรณีทมีคีวามจําเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพอืประโยชน์ของกองทรสัต์ ทรสัตอีาจขอความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. กอ่นทจีะจดัการกองทรสัตเ์ป็นอยา่งอนืใหต่้างไปจากทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงั ทรสัต์ได ้และ

หากทรสัตไีดจ้ดัการตามทไีดร้บัความเหน็ชอบนนัดว้ยความสจุรติและเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต์แลว้ ทรสั

ตไีม่จาํตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึง 

17. ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อกองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทเีกดิขนึ

เนืองจากสาเหตุทอียู่นอกเหนือการควบคุมของทรสัต ีหรอืพนักงานของทรสัต ีซึงรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการที

ทรพัยส์นิถกูโอนเป็นของรฐั การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์กฎเกณฑเ์กยีวกบัการปรวิตัรเงนิตรา สงคราม การก่อการ

รา้ย การจารจล การปฏวิตั ิการก่อความไม่สงบ การประทว้ง เหตุสุดวสิยั การขดัขอ้งของเครอืงมือ หรืออุปกรณ์

คอมพวิเตอรซ์งึอยูน่อกเหนือการควบคมุของทรสัต ีหรอืเหตุอนืใดททีรสัตไีม่สามารถควบคมุได ้

18. ทรสัตตีอ้งดแูลใหส้ญัญาก่อตงัทรสัต์มสีาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยในกรณีทมีกีาร

แกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต ์ใหท้รสัตดีาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

18.1. ดแูลใหก้ารแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัตเ์ป็นไปตามวธิกีารและเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้นสญัญา

กอ่ตงัทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

18.2. ในกรณทีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต ์ใหท้รสัตดีาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหน้าททีี

ระบุไว้ในสญัญาก่อตังทรสัต์ และตามพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

18.3. ในกรณีทหีลกัเกณฑเ์กยีวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต์ทอีอกตามพ.ร.บ. 

หลกัทรพัย์ฯ และพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ มีการแก้ไขเปลยีนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตงัทรสัต์มี

ขอ้กําหนดทไีม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ใหท้รสัตีดําเนินการเพอืแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญา

ก่อตงัทรสัต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน ตามวิธกีารทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ หรอืตามที

สาํนักงาน ก.ล.ต. มคีาํสงั 
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19. ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ร ับมอบหมายรายอนื (ถ้ามี) 

ดาํเนินการในงานทไีดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง การตดิตาม ดแูล และ

ตรวจสอบ ใหห้มายความรวมถงึการทาํหน้าทดีงัต่อไปนีดว้ย 

19.1. การดแูลให้การบรหิารจดัการกองทรสัต์กระทําโดยผู้จดัการกองทรสัต์ทไีด้รบัความเหน็ชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทกีองทรสัตต์งัอยู ่

19.2. การติดตามดแูลและดาํเนินการตามทจีําเป็นเพอืใหผู้ร้บัมอบหมายมลีกัษณะและปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ซงึรวมถงึการถอดถอนผูร้บั

มอบหมายรายเดมิ และการแต่งตงัผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

19.3. การควบคมุดแูลใหก้ารลงทุนของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

19.4. การควบคมุดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์อย่างถูกตอ้งครบถว้นตามทกีําหนดในสญัญา

กอ่ตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

19.5. การแสดงความเหน็เกยีวกบัการดาํเนินการหรอืการทาํธุรกรรมเพอืกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

และผูร้บัมอบหมายรายอนื (ถา้ม)ี เพอืประกอบการขอมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ การเปิดเผย

ขอ้มลูของกองทรสัตต์่อผูล้งทุน หรอืเมอืสาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

19.6. ในกรณีทจีําเป็น เพอืประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์โดยรวม ทรสัตอีาจกําหนดให้

ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามสมควร และไม่เป็นการก่อภาระให้แก่

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เกนิกว่าหน้าททีกีําหนดไวใ้นสญัญานีหรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งทงันี เรอืงทผีูใ้ห้

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ดาํเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัสญัญานีหรอื กฎหมาย หลกัเกณฑ ์กฎ 

ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของหน่วยราชการทเีกยีวขอ้ง และหากการดงักล่าวก่อใหเ้กิดภาระค่าใช้จ่าย

แกผู่จ้ดัการกองทรสัตม์ากเกนิสมควร ทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตกลงรว่มกนัต่อไป  

20. ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์กระทาํการ หรอืงดเวน้กระทาํการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ 

หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญากอ่ตงัทรสัตห์รอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ใหท้รสัตดีาํเนินการดงัต่อไปน ี

20.1. จดัทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน  (หา้) วนัทําการนับแต่รู้หรอืพงึรู้ถงึเหตุการณ์

ดงักลา่ว 

20.2. ดาํเนินการเพอืแกไ้ขยบัยงัหรอืเยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต ์ตามทเีหน็สมควร 

21. ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหท้รสัตเีขา้จดัการกองทรสัตต์ามความจําเป็น

เพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจาํกดัมิให้เกดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผูถ้ือหน่วยทรสัต์

โดยรวม และดาํเนินการตามอํานาจหน้าททีรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์และ พ.ร.บ.ทรสัต์ฯ ในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการ

กองทรสัต์รายใหม ่

22. ในกรณีททีรสัตีต้องเขา้จดัการกองทรสัต์แทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามเหตุผลข้างต้น ทรสัตสีามารถ

มอบหมายใหบุ้คคลอนืจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนันกไ็ด ้ทงันี บุคคลทไีดร้บัมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

23. ในกรณีททีรสัตเีป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกองทรสัตท์ตีนทาํหน้าทเีป็นทรสัต ีหากตอ้งมกีารออกเสยีงหรอื

ดาํเนินการใดๆ ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคีาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม

และตงัอยู่บนหลกัแห่งความซอืสตัยส์จุรติและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืกระทบ

ต่อการปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะทรสัตขีองกองทรสัตด์งักล่าว 

24. ทรสัตตีอ้งจดัใหม้กีารจดัทาํสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยทรสัตอีาจมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรพัย์

หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญตหิลกัทรพัยด์าํเนินการแทนได ้โดย
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เมอืมกีารมอบหมายผูอ้นืเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ทรสัตมีหีน้าททีกีํากบัดูแลใหผู้ท้ไีดร้บับอบหมายปฏบิตัใิห้

ถกูตอ้ง เวน้แต่มกีารจดัทาํหลกัฐานตามระบบสศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

25. ทรสัตตีอ้งจดัทาํหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตม์อบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ซงึอยา่งน้อยตอ้งเป็นไป

ตามทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่การจดัทาํหลกัฐานตามระบบของบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขทกีาํหนดโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

26. ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิใน

หน่วยทรสัตใ์หม่แทนหลกัฐานเกา่ทสีญูหาย ลบเลอืน หรอืชาํรุดในสาระสาํคญั ทรสัตตีอ้งออกหรอืดาํเนินการใหม้กีาร

ออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตใ์หแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร  

ทงันี ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถดรูายละเอยีดเกยีวกบัขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของทรสัตี

ในสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

 

10.4 ค่าธรรมเนียมทีได้รบัจากการทาํหน้าทีเป็นทรสัตี 

คา่ธรรมเนียมทรสัต ีจะจดัเกบ็ทอีตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 (ศนูยจ์ุดสามศนูย)์ ต่อปี ของมูลคา่ทรพัยส์นิรวม 

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

 

11. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลทเีกียวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์และ

กองทรสัต์กบัทรสัตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี

 

การทาํธรุกรรมของกองทรสัตก์บัผู้จดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์  

 

11.1  การทาํธรุกรรมแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต ์

 

นิติบคุคล / บริษทัทีอาจมคีวามขดัแย้ง 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

 

ความสมัพนัธ ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั จะไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

ทรสัตซีงึกระทาํในนามของกองทรสัตจ์ะแต่งตงั บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ

จดัการจากกองทรสัต ์ทงันี การจา่ยคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ซงึประกอบดว้ย 

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

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

ครงัแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อยา่งไรกด็ ีในปีช่วง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์
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จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมพนืฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนครงัแรกแต่จะไม่เกนิ 21 

ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูคา่เพมิ) สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครงัแรก 

มูลคา่ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สาํหรบัการคาํนวนคา่ธรรมเนียมพนืฐานหมายถงึ 

มูลคา่ยุตธิรรม (Fair Value) ของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามทเีปิดเผยหรอืสามารถอา้งองิไดจ้ากงบการเงนิ

รวมของกองทรสัตท์ปีระเมนิโดยผูเ้ชยีวชาญอสิระ 

2. คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะ

ของกองทรสัต์ อย่างไรก็ด ีในปีช่วง 6 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่เรยีกเกบ็

คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) จากกองทรสัต ์สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรก 

3. ผู้จดัการกองทรสัต์ จะได้รบัค่าธรรมเนียมจากการดําเนินธุรกรรมทเีกยีวเนืองกบัการได้มาและการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัตเ์ป็นจาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัต ์และไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.50 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทจีาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ตามลาํดบั 

 

ความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 

โครงสรา้งคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตน์นัเป็นไปตามปกตขิองทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนั โดยมกีารกาํหนดคา่ธรรมเนียมพนืฐาน ค่าธรรมเนียมบรหิารพเิศษ และ

คา่ธรรมเนียมการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนอืงกบัการไดม้าและจาํหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

 

ความสมเหตสุมผล 

1. คา่ธรรมเนียมอตัราพนืฐาน (Base Fee)  

ค่าธรรมเนียมอตัราพนืฐาน นันเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีงได ้กบัค่าธรรมเนียมพนืฐานของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อนืทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ประเทศสงิคโปร ์แมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ภีาระหน้าทใีนการปฏบิตัหิน้าทมีากกว่าผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัยอ์นืทมีนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซงึตงัอยู ่เนืองจากกองทรสัต์ SHREIT มนีโยบายการลงทุน

ในทรพัยส์นิซงึตงัอยูใ่นหลายประเทศ ทําใหท้างผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมคีณะทาํงานทมีปีระสบการณ์และมคีณุภาพ 

รวมถงึมีค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอืสาร ซึงอาจทําใหค้่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ

กองทรสัต์ของผู้จดัการกองทรสัต์ สูงกว่าผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อนื ทมีี

นโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซงึตงัอยูใ่นประเทศไทย  

2. คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) 

คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ คดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัตซ์งึจะสะทอ้นกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของทรพัย์สนิจากผลการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึการกําหนดค่าธรรมเนียม

ดงักลา่วเป็นไปเพอืการสรา้งแรงจงูใจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตบ์รหิารจดัการกองทรสัต์อยา่งมปีระสทธภิาพ ทงันี การคดิ

คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษซงึคดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัต ์สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการคดิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษบนมูลค่าทรพัยส์นิสทุธโิดยกองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์นืซงึมี

มลูคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงนิทใีกลเ้คยีงกนั  

3. คา่ธรรมเนียมจากการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนืองกบัการไดม้าและการจาํหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต ์

คา่ธรรมเนียมการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์นันเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีง

ไดก้บัค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์อนืในต่างประเทศทลีงทุนในทรพัยส์นิทไีม่เกยีวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

นอกจากนกีารกําหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าว ยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหผู้้จดัการกองทรสัต์ในการจดัหาทรพัย์สนิ 

เพมิเตมิใหก้องทรสัตอ์กีดว้ย 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 
 

113 

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์โดยการให้เช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ 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) ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ในผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิ

โครงการฯ และมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุดของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

ความสมัพนัธ ์

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

Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุดของผูจ้ดัการกองทรสัต ์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 สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยผูเ้ช่าหลกั

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

ใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่หลกัซงึเป็นบรษิทัยอ่ยของกองทรสัตโ์ดยมกีารกาํหนดรายละเอยีดการจา่ยคา่เชา่ดงันี 

 

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

คา่เช่าคงทแีละคา่เชา่แปรผนั ไดม้กีารกาํหนดเป็นสตูรการคาํนวณ ดงันี 

- คา่เช่าคงทตี่อปี  = (คา่เช่าพนืฐานทกีาํหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอนต่อปี หรอืคา่เช่า

คงทตี่อปีในรอบปีการดาํเนินงานก่อนหน้า แลว้แต่จํานวนใดสูง

กว่า) + คา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิต่อปี (หากม)ี 

- คา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิต่อปี  =  (รอ้ยละ 67.00 x NOI) – คา่เช่าพนืฐานทกีาํหนดไวเ้ป็นจํานวนที

แน่นอน หรอืค่าเช่าคงทีต่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า 

แลว้แต่จาํนวนใดสงูกวา่ 

- คา่เช่าแปรผนั = NOI – คา่เช่าคงท ี- รายไดค้า่เช่าคา้งชาํระจากการเลอืนการชําระ

ออกไป เนืองจากเหตุสุดวสิยั (หากม)ี  

 

โดย คา่เช่าพนืฐานทกีาํหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน จะมาจากงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละ

ประมาณการการปันสว่นแบ่งกาํไร 

ทงันี ในกรณทีกีารคาํนวณคา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้า่เชา่พนืฐาน

สว่นเพมิต่อปีมมีลูคา่น้อยกว่าศนูย ์ผูเ้ช่าจะไม่นําผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการคาํนวนคา่เช่าพนืฐานสว่นเพมิในปีนนั  
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นอกจากนี ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุส ัญญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลียของค่าเช่าคงทีในช่วง

ระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

 

ความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าการนําทรพัย์สนิออกใหเ้ช่ากบับุคคลทเีกยีวโยงกนัเช่าต่อ มคีวามสมเหตุสมผล 

เนืองจากรายได้ค่าเช่าทีกองทรสัต์จะได้รบันันประกอบด้วยค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผนัแปร โดยค่าเช่าคงทีนัน

ประกอบดว้ยอตัราค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน ซงึกําหนดมาจากประมาณการงบกําไรขาดทุน

ตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรประกอบกบัพจิารณาจากผลประกอบการในอดตีของ

ทรพัย์สนิโครงการฯ และค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิซึงจะทําให้ค่าเช่าคงทีสูงขึน ในกรณีทีผลการดําเนินงานของ

ทรพัย์สนิสูงกว่าทปีระมาณการไว้ เพอืให้สดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผนัแปรเป็นไปตามทีกําหนดใน

กฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้งตลอดอายุสญัญาเชา่  

 

นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรสัต์  

ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมประเภทอนืๆ (นอกเหนือจากทีเปิดเผยไวข้้างต้น) ระหว่างกองทรสัต์กับ

ผู้จ ัดการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกียวโยงกนักบัผู้จ ัดการกองทรสัต์ ผู้จัดการกองทรสัต์จะมีการดําเนินการตาม

กฎหมายหลกัทรพัยด์งันี 

1) บุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ 

บุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ให้หมายความตามทกีําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

2) เงือนไขและข้อกําหนดทวัไปของกองทรสัต์ในการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวโยงกัน 

ดงัต่อไปนี 

 ในการทาํธุรกรรมของกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุ

ของกองทรสัต ์

 ธุรกรรมทกีองทรสัต์ทาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตอ้งเป็น

ธุรกรรมทมีคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

 บุคคลทมีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษจากการทาํธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่มสีว่นรว่มในการ

ตดัสนิใจในการเขา้ทาํธุรกรรม 

 คา่ใชจ่้ายโดยตรงหรอืโดยอ้อมทเีกดิขนึจากธุรกรรมทกีองทรสัต์ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที

เกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

 ในการเข้าทําธุรกรรมโดยกองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ทีเป็นไปตามเงอืนไขของสญัญาก่อตังทรสัต์ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้วนัน ผู้จัดการ

กองทรสัต์จะดําเนินการขอความเหน็ชอบจากทปีระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ก่อนเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว 

ตามหลกัเกณฑ ์ประกาศ หรอืกฎทเีกยีวขอ้งของสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืหน่วยงาน

อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 
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3) การอนุมติัการทาํธรุกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์ต้องผ่านการดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวีา่เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์

 ในกรณทีเีป็นธุรกรรมทมีมีลูคา่ตงัแต ่20,000,000 บาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทรสัต ์แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

ทงันี ในกรณีทธุีรกรรมทกีองทรสัต์ทาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์

เป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ  การคาํนวณมูลค่าจะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าหรอืจาํหน่าย

ไปซงึสนิทรพัยท์งัหมดของแต่ละทรพัยส์นิโครงการฯททีําใหโ้ครงการนันๆ พรอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึทรพัยส์นิที

เกยีวเนืองกบัโครงการนนัดว้ย 

4) นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์

 การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะตอ้งกระทําภายใตเ้งอืนไขทเีป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงอืนไขและ

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

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนดบุคคลทีมลีกัษณะเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนัเพมิเติมใน

อนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์และผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทเีกียวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงอืนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย ์

 นอกจากนกีองทรสัตจ์ะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมททีาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที

เกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิของกองทรสัต์ทไีดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละในรายงานประจําปีของกองทรสัต์

ดว้ย 

5) นโยบายเพิมเติมเกียวกบัการควบคมุผู้เช่าหลกั ในกรณีทีผู้เช่าหลกัเป็นบคุคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์

ในกรณีทีผู้เช่าหลักเป็นบุคคลทีเกียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัต์ และการเขา้ทําสญัญาเช่าหลกัระหว่าง

บริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินกับผู้เช่าหลักแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้แน่ใจว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ควบคุมดแูลผูเ้ช่าหลกัเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต์ และการดาํเนินการต่างๆ เกยีวกบัการควบคมุผูเ้ช่าหลกั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการดงักล่าวโดยมมีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีพยีงพอและ

เหมาะสม และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีเพอืใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง รวมถงึสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทกีฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักลา่วกาํหนด และเป็นไปตามคูม่อืระบบการ

ทํางานและระบบควบคมุภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต์ นอกจากนีในกรณทีกีองทรสัตจ์ะตอ้งเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆกบัผู้

เช่าหลกั ทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีีสาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแลว้ 
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ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าทภีายใตส้ญัญาก่อตงัทรสัต์ทรีะบุใหก้ารเขา้ทาํนิตกิรรมดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องมี

สาระของรายการ ตามเงอืนไขและขอ้กาํหนดทวัไปของกองทรสัต์ในการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัตามที

กาํหนดในขอ้ 2) ขา้งตน้ 

นอกจากนี ในกรณีทีผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเข้าทํารายการ หรือนิติกรรมสําคญัทีอาจเกิดขึนระหว่าง

กองทรสัต์ และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัตแ์ละกองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ และอาจสง่ผล

ใหส้าระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันมีกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 

 การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีําขนึระหวา่งผูเ้ชา่หลกัและผูใ้หเ้ชา่หลกั 

 การตดัสนิใจดาํเนนิการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณเีกดิการผดิสญัญา และ/หรอืเกดิ

ขอ้พพิาท 

 การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งต้นนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ซงึเป็นนิตบิุคคลทไีดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหป้ฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มีหน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดาํเนินธุรกจิ 

โดยต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสตัย์สุจร ิต และต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวข้อง รวมถงึสญัญาก่อตงัทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี ผู้จดัการ

กองทรสัต์ยงัมหีน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณทีี

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตี้องดําเนินการใหม้นัใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิี

เป็นธรรมและเหมาะสม ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้นัใจวา่การดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการทใีชใ้น

การกํากบัดูแลผู้เช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกยีวกบัการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จัดการ

กองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการทกีรรมการทมีสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นร่วมใน

การออกเสยีงลงมตเิพอืตัดสนิใจดําเนินการเกยีวกบัการควบคุม และ/หรอื การมสี่วนไดส้่วนเสยีของผู้เช่าหลกัที

สาํคญัดงักลา่ว 

นอกจากนี การดาํเนนิการดงักลา่วของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของทรสัต ีซงึเป็นนิติ

บุคคลทไีดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซงึทรสัตมีหีน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 

11.2 การทาํธรุกรรมของกองทรสัต์กบัทรสัตีของกองทรสัตห์รอืบคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรสัตี 

- ไม่ม ี– 

 

12. ข้อมลูติดต่ออืนๆ 

 

12.1 ผู้สอบบญัชี 

 

ชอื: บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั 

ทอียู่: เลขท ี193/136-137 อาคาร เลค รชัดา ออฟฟิส คอมเพลก็ซ์ 
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ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

โทรศพัท:์ +66 2264 0777 

โทรสาร:  +66 2264 0789 - 9 

 

 

 

 

12.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัต ์

 

ชอื: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู่: เลขท ี93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66 2009 9000 

  

12.3 บริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

 

ชอื: Colliers International Thailand 

ทอียู่: เลขท ี2 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์ชนั 17 

ถนนสขุมุวทิ เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66 2656 7000 

โทรสาร:  +66 2656 7111 
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ส่วนที  

 

13. ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 

รายงานทแีสดงดงัต่อไปนีเป็นรายงานเกยีวกบังบการเงนิทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
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13.1 งบดลุ 

              

ทรัสต์เพือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจิีก ฮอสพทิอลลิต ีและบริษทัย่อย

งบดุล

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 4,512,058,099                      -                                                 

   ตามมลูคา่ยุติธรรม (ราคาทุน: 4,512.1 ลา้นบาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน -                                               4,851,127,515                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 313,661,602                          253,474,398                            

ลูกหนี

   จากการให้เชา่ 6,947,877                              -                                                 

   อืน 5,990,912                              -                                                 

ภาษีมลูคา่เพมิรอเรียกคืน 307,510,629                          -                                                 

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 130,422,538                          130,422,538                            

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพย์สิน 81,601,750                            81,601,750                              

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,284,171                            -                                                 

สินทรัพย์อืน 3,585,221                              2,576,539                                

รวมสินทรัพย์ 5,382,062,799                      5,319,202,740                        

หนีสิน

เจา้หนีและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 275,677,246                          222,499,627                            

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพย์สิน 81,601,750                            81,601,750                              

เงินกูยื้มระยะยาว 1,506,431,495                      1,506,431,495                        

หนีสินอืน 2,243,857                              1,343,686                                

รวมหนีสิน 1,865,954,348                      1,811,876,558                        

สินทรัพย์สุทธ:ิ 

ทุนจดทะเบียน

   หนว่ยทรัสต์ 352,836,700 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 3,528,367,000                      3,528,367,000                        

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหนว่ยทรัสต์

   หนว่ยทรัสต์ 352,836,700  หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 3,528,367,000                      3,528,367,000                        

ขาดทุนสะสม (9,532,255)                             (12,489,488)                            

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 3,518,834,745                      3,515,877,512                        

องค์ประกอบอืนของผูถื้อหนว่ยทรัสต์

   ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,726,294)                             (8,551,330)                               

สินทรัพย์สุทธิ 3,516,108,451                      3,507,326,182                        

รวมหนีสินและสินทรัพย์สุทธิ 5,382,062,799                      5,319,202,740                        
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13.2 งบกาํไรขาดทุน     

 
  

งบกําไรขาดทนุ

สําหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วันท ี20 ธันวาคม 2560 (วันจัดตงักองทรัสต์) ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากเงินลงทนุ

รายไดจ้ากการให้เชา่ 7,292,553                                                 -                                                                 

รายไดด้อกเบีย 151,761                                                    47,212                                                      

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 761,263                                                    1,041,013                                                 

รวมรายได้ 8,205,577                                                 1,088,225                                                 

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 439,806                                                    439,806                                                    

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 507,251                                                    507,251                                                    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 60,736                                                       60,736                                                      

คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 10,477,810                                               7,725,252                                                 

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชีตดัจาํหนา่ย 863,249                                                    863,249                                                    

คา่ใชจ้า่ยอืน 1,683,382                                                 277,126                                                    

ตน้ทุนทางการเงิน 3,705,598                                                 3,704,293                                                 

รวมค่าใช้จ่าย 17,737,832                                               13,577,713                                              

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (9,532,255)                                               (12,489,488)                                             

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (9,532,255)                                               (12,489,488)                                             
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13.3 งบกระแสเงินสด   

 
  

(หน่วย:บาท)

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (9,532,255)                                               (12,489,488)                                             

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน:

   การซือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (4,512,058,099)                                       -                                                                 

   การซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                                                  (4,851,127,515)                                       

   ตน้ทุนทางการเงิน 3,705,598                                                 3,704,293                                                 

   การเพมิขึนในลูกหนีจากการให้เชา่ (6,947,877)                                               -                                                                 

   การเพมิขึนในลูกหนีอืน (5,990,912)                                               -                                                                 

   การตดัจาํหนา่ยคา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 863,249                                                    863,249                                                    

   การเพมิขึนในภาษีมลูคา่เพมิรอเรียกคืน (307,510,629)                                           -                                                                 

   การเพมิขึนในสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (20,284,171)                                             -                                                                 

   การเพมิขึนในสินทรัพย์อืน (3,585,221) (2,576,539)

   การเพมิขึนในเจา้หนีและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 273,407,053                                            220,229,433                                            

   การเพมิขึนในหนีสินอืน 2,243,857                                                 1,343,686                                                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (4,585,689,407)                                       (4,640,052,881)                                       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการขายหนว่ยทรัสต์ 3,528,367,000                                         3,528,367,000                                         

เงินสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์

   และคา่ธรรมเนียมในการกูยื้ม (176,721,641)                                           (176,721,641)                                          

เงินสดรับจากการกูยื้มเงินระยะยาว 1,550,433,250                                         1,550,433,250                                         

จา่ยดอกเบีย (1,306)                                                       -                                                                 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,902,077,303                                         4,902,078,609                                         

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,726,294)                                               (8,551,330)                                               

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 313,661,602                                            253,474,398                                            

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด -                                                                  -                                                                 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 313,661,602                                            253,474,398                                            

สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันท ี20 ธันวาคม 2560 (วันจัดตงักองทรัสต์) ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด
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13.4 อตัราส่วนทีสาํคญัทางการเงิน 

  
 

14. การวิเคราะห์งบการเงิน และ งบการเงินสําหรับปีดําเนินงาน  (ตังแต่วันที  

ธนัวาคม  ถึง วนัที  ธนัวาคม ) 
 

วิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พอืธุรกจิ

โรงแรมและสทิธกิารเชา่สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี(“กองทรสัต”์) สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี 20 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตงักองทรสัต)์ สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 

 
ฐานะการเงิน 

- ทรสัต์ฯ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นโรงแรมในต่างประเทศ 3 แหง่ โดยการถอืหุน้ผา่นบรษิทัย่อยใน

ต่างประเทศ จึงแสดงรายการในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยตามวธิีราคาทุน และแสดง

รายการเป็นเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยใ์นงบการเงนิรวม 

- เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ยงัคงไว้เพอืการจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจดัตงักองทรสัต์ทีรบัรู้ไวเ้ป็น

หนีสนิในบญัชเีจา้หนีการคา้และคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

- ภาษมีูลคา่เพมิรอเรยีกคนื เป็นภาษทีเีกดิจากการซอืสนิทรพัยซ์งึสามารถทยอยเครดติภาษไีดใ้นเดอืน

ต่อไป 

- คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ีเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัตงักองทรสัตซ์งึจะทาํการตดัจําหน่ายภายในระยะเวลา 

5 ปี 

- เงนิกูย้มืระยะยาว เกดิจากการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงเพอืใชใ้นการลงทุนในบรษิทัย่อย

และการซอืทรพัยส์นิทเีป็นโรงแรมในต่างประเทศ 

 

  

อัตราส่วนทางการเงินทสํีาคัญและข้อมูลประกอบเพมิเติมทสํีาคัญ (หนว่ย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

มลูคา่สินทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท) 3,516,108,451 3,507,326,182

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.5036 0.3860

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.2330 0.0309

อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลียถว่งนาํหนักของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ตอ่มลูคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 128.1020 137.9005

มลูคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (บาท) 3,522,237,726 3,517,846,591

* มลูคา่การซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไมไ่ดร้วมเงินฝากธนาคาร

   และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลียถว่งนาํหนักตามระยะเวลาทีมอียูใ่นระหวา่งงวด
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ผลการดาํเนินงาน 

- รายไดจ้ากการให้เช่า เป็นรายไดต้ามสญัญาเช่าโรงแรมทงั 3 แห่ง ในระยะเวลา 10 วนั นับแต่วนัทที

รสัตฯ์ ไดเ้ขา้ซอืทรพัยส์นินนั 

- กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน เกดิจากการแปลงคา่เงนิฝากธนาคารทถีอืครองไวเ้พอืรอการจ่ายชาํระหนีสนิ 

- คา่ธรรมเนียมวชิาชพี เป็นคา่ธรรมเนียมดา้นกฎหมายและบญัชทีเีกดิจากการดาํเนนิการจดัหาทรพัยส์นิ

เพอืจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์

- คา่ใชจ่้ายอนื ในงบการเงนิรวม เป็นการตดัจาํหน่ายคา่ใช้จ่ายล่วงหน้าและผลขาดทุนจากการแปลงค่า

เงนิตราต่างประเทศของบรษิทัยอ่ย 

- ตน้ทุนทางการเงนิ เป็นดอกเบยีทเีกดิจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์หง่หนงึ 

- เนอืงจากกองทรสัตฯ์ ใชส้กลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเป็นสกุลเงนิทใีชใ้นการดาํเนินงาน จงึมผีลต่างจาก

การแปลงคา่งบการเงนิ แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 
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ส่วนที 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผู้จดัการกองทรสัต ์

 

1.1 กรรมการบริหาร บริษทั สตราทีจิก พรอ็พเพอรตี์ อินเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบรหิารของบรษิทั ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ 

หรอืไม่ขาดขอ้มลูทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั” นอกจากนี ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิทสีรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกยีวกบัฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ลว้ 

(2) ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพอืให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ

กองทรสัต์ในสว่นทเีป็นสาระสาํคญัถูกต้องครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) ขา้พเจา้ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทดี ีและควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตั ิตามระบบดงักลา่ว และ

ขา้พเจา้ไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมนิระบบควบคุมภายใน ณ วนัท ี28 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต์

แลว้ ซงึครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลยีนแปลงทสีาํคญัของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทงัการกระทําทมีิ

ชอบทอีาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทรสัต ์ 

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทขีา้พเจ้าไดร้บัรองความถูกต้อง

แล้ว ขา้พเจ้าไดม้อบหมายให ้นายปธาน สมบูรณสนิ หรอื นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร เป็นผูล้งลายมือชอืกํากบั

เอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชอืของ นายปธาน สมบูรณสนิ หรอื นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร 

กาํกบัไว ้ขา้พเจา้ จะถอืวา่ไม่ใชข่อ้มลูทบีรษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

   ชอื    ตาํแหน่ง     ลายมอืชอื 

 

1.  นายเจมส ์เทงิ เบง ลมิ กรรมการบรหิาร  ................................................ 

 

2. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการผูจ้ดัการ  ................................................. 

 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้าํเนินการแทนกองทรสัต ์

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

ชอื    ตาํแหน่ง     ลายมอืชอื 

 

1.  นายปธาน สมบูรณสนิ  กรรมการผูจ้ดัการ  ................................................ 

 

2. นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร ผูอ้าํนวยการฝ่าย  ............................................... 
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1.2 กรรมการ บริษทั สตราทีจิก พรอ็พเพอรตี์ อินเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้อง ครบถว้น เป็นเทจ็ ทําใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ 

หรอืขาดขอ้มลูทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  

ในการน ีเพอืเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทขีา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มี

เหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทคีวรตอ้งแจง้ใน

สาระสําคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายปธาน สมบูรณสนิ หรอื นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร เป็นผูล้งลายมอืชอื

กํากบัเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นายปธาน สมบูรณสนิ หรอื นางสาววริษฐา  

เลศิทวิากร กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไม่ใชข่อ้มูลทขีา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 

   ชอื    ตาํแหน่ง     ลายมอืชอื 

 

1.  นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ ................................................ 

 

2. นายชานนท ์เรอืงกฤตยา กรรมการ   ............................................... 

 

3. นายธนรชัต ์พสวงศ ์ กรรมการอสิระ  .............................................. 

 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้าํเนินการแทนกองทรสัต ์

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

ชอื    ตาํแหน่ง     ลายมอืชอื 

 

1.  นายปธาน สมบูรณสนิ  กรรมการผูจ้ดัการ  ................................................ 

 

2. นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร  ผูอ้าํนวยการฝ่าย  ................................................ 
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เอกสารแนบ: รายละเอียดเกียวกบักรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

-ไม่ม-ี 
 

เอกสารแนบ: คณุสมบติัของผู้ดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าตรวจสอบภายใน  

-ไม่ม-ี 

 


