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ส่วนที 1 

สรปุข้อมูลสาํคญัของกองทรสัต์ 

  
1. สาระสาํคญัของกองทรสัต์ 

 

1.1  ข้อมูลสาํคญัของกองทรสัต์ 

 

ชือกองทรสัต์ (ไทย)  ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุได้เพอืธุรกิจโรงแรมและสทิธกิาร

เช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

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

Investment Trust 

ชือย่อ  SHREIT 

ผู้จดัการกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

อายุของกองทรสัต์ ไม่กําหนดอายุกองทรสัต ์

ประเภทกองทรสัต์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ทุนทีชาํระแล้ว 3,414,798,033 บาท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562  

จาํนวนหน่วย 352,836,700  หน่วย  
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1.2  สรปุข้อมูลสาํคญัเกียวกบัทรพัยสิ์นหลกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

สรุปรายละเอียดของทรพัยสิ์นโครงการฯ ทีกองทรสัต์ลงทุน 

โรงแรม ประเทศ ทีตงั แบรนด ์ ผู้บริหารโรงแรม 
ระดบั 

(ดาว) 3 

จาํนวนยู

นิตพกั

อาศยั 

ปีทีเริม

ดาํเนินการ 

กรรมสิทธิ/ 

สิทธิการ

เช่า 

ระยะเวลาสิทธิ

การเช่าคงเหลอื 

มูลค่าการลงทุน 

ประเมิน ณ 31 ธนัวาคม 2562 

ทรพัยสิ์นหลกัทีกองทรสัต์ลงทุนครงัแรก          

Pullman Jakarta Central Park อนิโดนีเซยี Jakarta Pullman Accor 5 317 2555 กรรมสทิธ ิ N/A     100.56 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

Capri by Fraser เวยีดนาม HCMC Capri Frasers Hospitality 4 175 2556 สทิธกิารเช่า 24 ปี 23.70 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

IBIS Saigon South เวยีดนาม HCMC IBIS Accor 3  140 1 2555 สทิธกิารเช่า 24 ปี 14.70 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

หมายเหตุ: (1) ปัจจุบนัเปิดใหบ้รกิารจํานวน 140 หอ้ง และในอนาคตมแีผนจะทําการปรบัปรุงเพมิเตมิในอนาคตอกี 20 หอ้งเวยีดนาม  
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1.3 ข้อมูลสาํคญัเกียวกบัการจดัหารายได้จากอสงัหาริมทรพัยที์ลงทุน 

 

1.3.1 ข้อมูลทวัไปเกียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 

การลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ในทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นการลงทุนเพอืสรา้งผลตอบแทนทมีนัคงใหก้บัผู้

ถือหน่วยทรสัต์และเพือให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรสัต์และมมีูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ

(NAV) ของกองทรสัต์ทเีตบิโตอย่างยงัยนื ในขณะเดยีวกนักองทรสัต์จะทําการรกัษาโครงสรา้งทุนทเีหมาะสมไว ้โดย

กองทรสัต์มีนโยบายทจีะลงทุนแบบกระจายความเสยีงในอสงัหาริมทรพัย์ทกี่อให้เกิดรายได้ซึงตังอยู่ในภูมิภาค

อาเซยีน โดยประเทศทจีะใหค้วามสาํคญัในการลงทุนครงัแรกจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นําโขงและประเทศอนิโดนีเซยี 

ในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรม และ/หรอืเกียวขอ้งกับธุรกิจประเภทโรงแรม ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน รวมถึง

ทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยต์ามทกีล่าวขา้งต้น ทงัน ีการลงทุนผ่านบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิจะเป็นการซอื 

เช่า เช่าช่วง และ/หรอืการรบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงในทรพัย์สนิโครงการฯ รวมถงึการแก้ไขปรบัปรุง 

การพฒันา และการโอนทรพัยส์นิอนื ภายหลงัการลงทุนของกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดว้ย

การให้เช่าทรัพย์สินโครงการฯ แก่ผู้เช่าหลัก และดําเนินการอืนๆ ทีจําเป็นเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ เพือ

วตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

1.3.2 กลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ดงันี 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายทจีะแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในแต่ละบรษิทัลงทุนแต่ละบรษิทั 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดยเปรยีบเทยีบกบั

งบประมาณประจําปี รวมถึงผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดีต (หากม)ี หากผลประกอบการของ

บรษิัทลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดไว้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะวเิคราะห์เพอืหาสาเหตุรวมถึง

ปรบัปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานเพอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทคีาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ กองทรสัตจ์ะปล่อยเช่าทรพัย์สนิโครงการฯใหแ้ก่

ผูเ้ช่าหลกั  โดยมกํีาหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ  ปี กองทรสัตจ์ะไดร้บัค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัจาก

ผูเ้ช่าหลกั ซงึทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าเป็นอตัราค่าเช่าทเีหมาะสมแล้ว 

 สาํหรบัทรพัยส์นิในการลงทุนครงัแรก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคุมผูเ้ช่าหลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าผ่านการเขา้ทาํสญัญาเช่าหลกั  

 ในกรณีทมีกีารเปลยีนผูเ้ช่าหลกัของทรพัย์สนิโครงการฯ อาจส่งผลใหม้กีารเปลยีนแปลงขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัย์สนิโครงการฯเพอืใหท้รพัย์สนิโครงการฯ ดูใหม่ 

ทนัสมยั และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพอืดึงดูดให้ลูกค้าเขา้มาใช้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

 ในกรณีทผีูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัต์จะดําเนินการสรรหา

ผู้เช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัิเบอืงต้นซงึพจิารณาจากประสบการณ์การทําธุรกจิโรงแรม 

ฐานะทางการเงนิ ระบบงาน ความน่าเชอืถือ และประวตัทิางธุรกจิ เพอืเขา้เจรจาและเสนอเงอืนไขและ

รายละเอยีดในการเช่าทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  
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1.3.3  สรปุสญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั 

 

1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

 

ผู้ให้เช่า PT SHR Hotel Indonesia (INDONESIA) ซงึเป็นบรษิทัทกีองทรสัตล์งทุนโดยการถอืหุน้ทงัหมด 

ผู้เช่า PT Central Persona Palace ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใดๆ ซงึตงัอยู่ในโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

("อาคารโรงแรม") และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิ

อํานวยความสะดวกต่างๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิดๆ ทเีกยีวกบัหรอื

เกยีวเนอืงกบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

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

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี(“วนัทีสญัญาฉบบันีมีผลใช้บงัคบั”) 

เงือนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญาเช่า

ครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าผูเ้ช่าจะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอกีคราวละ 

3 ปี โดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผู้ให้เช่า

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทเีช่า ทงันี วธิกีารคํานวณค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั

จะเป็นไปตามวธิทีกีําหนดไวใ้นสญัญา 

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 6,605,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถนิของประเทศนัน ทงันี ตาม

อตัราแลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่าเช่า

พืนฐานในการต่ออายุ

สญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลา

การเช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสินสุดสญัญา นับจากวนัทกีองทรสัต์ได้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีด้
ครบถ้วน แต่ผู้ถือหุน้ทเีกียวข้องของผูใ้หเ้ช่าได้รบัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงททีี
ผู้ใหเ้ช่าควรได้รบัหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแล้วจากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดังต่อไปนี ไม่ถอืว่าเป็น
การผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิัททกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มได้รบัการสนับสนุน

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

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

3. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ได้รบัเงนิสนับสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี 
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2) โรงแรม Capri by Fraser 

 
ผู้ให้เช่า Luxel APT Company Limited ซึงเป็นบริษทัทีกองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทงัหมดผ่านบริษัท 

BBDM Singapore Pte Ltd    

ผู้เช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด  (Ultimate Shareholder) เป็น
บุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใด ๆ ซงึตงัอยู่ในโรงแรม Capri by Fraser   (“อาคารของโรงแรม”) และ 
(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทีเป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท์ ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทเีกียวเนืองกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธิใด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

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

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอกีคราวละ  ปี โดย
อตัโนมตั ิ(automatic renewal) ภายใต้เงอืนไขว่าการต่อสญัญาเช่าจะมผีลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลาของ
สญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่าขาดคุณสมบตัใิน
การเป็นเจ้าของทรพัยส์นิทเีช่า  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 1,586,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถนิของประเทศนัน ทงันี ตามอตัรา
แลกเปลยีนทจีะไดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายุสญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นับจากวนัทกีองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีดค้รบถว้น 
แต่ผู้ถือหุ้นทเีกียวขอ้งของผู้ให้เช่าได้รบัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงททีผีูใ้ห้เช่าควรได้รบั
หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายแล้วจากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนงึดงัต่อไปน ีไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/ หรอื 

บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มได้รบัเงนิสนับสนุนการชําระค่าเช่าคงทจีาก  
เงนิในบญัชเีงนิสาํรอง    (Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ี
แอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

2.  กองทรสัต์ และ /หรอืบรษิัททกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ได้รบัเงนิสนับสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและหรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า  

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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3) โรงแรม IBIS Saigon South 
ผู้ให้เช่า Viethan Hotel Corporation ซึงเป็นบริษัททีกองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทงัหมดผ่านบริษัท 

BBVN Singapore Pte Ltd    

ผู้เช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึงมีผู้ถือ หุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็น

บุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก)  อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใดๆ ซงึตงัอยู่ในโรงแรม IBIS Saigon South (“อาคารของ  

 โรงแรม”)   และ  

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวย

ความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวเนอืงกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนอืงกบั

ทรพัยส์นิดงักล่าว 

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

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมือสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอกีคราวละ  ปี โดย

อตัโนมตั ิ(automatic renewal)  ภายใตเ้งอืนไขว่าการต่อสญัญาเช่าจะมผีลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลาของ

สญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่าขาดคุณสมบตัใิน

การเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีช่า  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 791,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถนิของประเทศนัน ทงันี ตามอตัรา

แลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายุสญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่า

ตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นับจากวนัทีกองทรสัต์ได้ลงทุนในทรพัย์สินโครงการฯ ในกรณีทีผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทีได้

ครบถว้น แต่ผูถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าได้รบัการชําระเงนิครบถว้นตามจํานวนค่าเช่าคงททีผีูใ้ห้เช่า

ควรได้รบัหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปนี ไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญา

เช่า  

1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนับสนุนการ

ชําระค่าเช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง  ) Reserve Account) ทบีรษิทัสตราทจีกิ พร๊อพเพอรต์ ี

อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ี วางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์
2. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ได้รบัเงนิสนับสนุน 

อนื ๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 

 

1.4 ข้อมูลสาํคญัเกียวกบัการสนับสนุนรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ (NOI Support)   

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ไดร้บัการสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI Support)

เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท ี1 มกราคม 2561 โดยกองทรสัตจ์ะได้รบัเงนิสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ

(NOI Support) ดงักล่าวโดยตรงจาก PT Agung Podomoro Land Tbk. ซงึเป็นบรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park โดยจะสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI Support) แก่กองทรสัต์ ในกรณีทรีายไดจ้ากการ

ดําเนินงานหลงัหกั FF&E Reserve ตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ตกลงสนับสนุนรายได้ รวมระยะเวลา 12 เดอืน น้อยกว่า 

8.25 ล้านดอลลารส์หรฐั อย่างไรกด็ ีบรษิทัผูข้ายตกลงชาํระส่วนขาดในแต่ละปีไม่เกนิ 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดย PT 

Agung Podomoro Land Tbk ไดว้างเงนิสดไวใ้นบญัชขีองกองทรสัตเ์ป็นจาํนวนเงนิ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี และ

ในกรณีทมีกีารเบกิจ่าย บรษิทัผูข้ายจะฝากเงนิสดเพมิเพอืรกัษายอดคงเหลอืในบญัชใีหเ้ท่ากบั 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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1.5 สรปุเหตุการณ์ทีมีนัยสาํคญัทีกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต์ (Milestone) 

กองทรสัต์มีการทําสญัญากู้ยืมเงินจํานวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ 1,724.43 ล้านบาท) จากสถาบัน

การเงนิแห่งหนึงในต่างประเทศ เพอืนําเงนิกูย้มืดงักล่าวมาชาํระหนีกูย้มืเดมิในสกุลดอลลาร์สหรฐัของกองทรสัต์ทมีต่ีอ

สถาบนัการเงนิในประเทศอกีแห่งหนึง ซงึกองทรสัต์ไดท้ําการกู้เงนิตงัแต่วนัทกีองทรสัต์เรมิลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที

ลงทุนครังแรก ทังนี เงินกู้ฉบับปัจจุบันดังกล่าวกําหนดอัตราดอกเบียของเงินกู้อ้างอิงอัตราดอกเบียลอยตัว 

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

ต่อปี) และมภีาระในการชําระคนืเงนิต้นครงัเดยีวทงัจํานวนเมอืสนิสุดระยะเวลาเงนิกู้ 3 ปี โดยได้มกีารเบกิใชเ้งนิกู้

ดงักล่าวในวนัท ี29 มิถุนายน 2561 ซึงเป็นไปตามข้อตกลงตามสญัญาเงินกู้ทบีริษัทย่อยของกองทรัสต์เขา้ทํากบั

สถาบนัการเงนิดงักล่าว หลงัจากนัน   ไดม้กีารแก้ไขสญัญากู้ยมืเงนิดงักล่าว เพอืขยายวงเงนิเพมิจํานวน 1,500,000 

ยูโร ณ วันที 17 สิงหาคม 2561 เพือรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีการเบิกใช้จํานวน 1,165,000 ยูโร เมือวนัท ี20 

สงิหาคม 2561  

 

1.6 สรปุข้อมูลสาํคญัเกียวกบัการกู้ยืมเงิน 

 

ผู้ให้กู้ สถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ซงึไม่ใช่บุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัต ี

ผู้กู้ Strategic Hospitality Holdings Limited ซงึเป็นบรษิยั่อยทกีองทรสัต์ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

จาํนวนเงินกู้  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

เงนิกูร้ะยะยาว 45.02 ล้านยโูร  

 

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

ในปีท ี1 มอีตัราดอกเบยีเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.25 ต่อปี 

ในปีท ี2 มอีตัราดอกเบยีเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.75 ต่อปี 

ในปีท ี3 มอีตัราดอกเบยีเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 4.25 ต่อปี 

อายุสญัญาเงินกู ้  3 ปี นับจากวนัทเีบกิเงนิกู ้และมเีงอืนไขทสีามารถขยายไดอ้กี 1 ปี 

การชาํระคืนเงินต้น ชําระคนืเงนิตน้ครงัเดยีวเมอืสนิสุดอายุสญัญาเงนิกู ้

การชาํระดอกเบีย ชําระรายไตรมาส 

 

1.7 ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 

 
กองทรสัตม์กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนตลอดปี 2561 และ 2562 รวม 6 ครงั โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

รอบผลประกอบการ 
เงินประโยชน์ตอบแทน เงินคืนจากการลดทุน* 

(บาทต่อหน่วย) 
วนัทีจ่ายเงิน 

(บาทต่อหน่วย) 

 20 ธ.ค. 2560 – 31 ม.ีค. 2561 0.0894 0.0616  15-ม.ิย.-61 

  1 เม.ย. 2561 – 31 ก.ค. 2561 0.1409 0.0517 14-ก.ย.-61 

  1 ส.ค. 2561  - 31 ต.ค. 2561 0.2212 0.0349 28-ธ.ค.-61 

  1 ม.ค. 2562 – 31 ม.ีค. 2562 0.0959 0.0941 12-ม.ิย.-62 

  1 เม.ย. 2562 – 30 ม.ิย. 2562 0.1146 0.0754 20-ก.ย.-62 

  1 ก.ค. 2562  - 30 ก.ย. 2562 0.0285 0.0815 25-ธ.ค.-62 
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ปี 2561 จาํนวนเงิน (บาทต่อหน่วย) 

เงินประโยชน์ตอบแทน 0.4515 

เงินคืนจากการลดทุน 0.1482 

รวมเงินจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย 0.5997 

  

ปี 2562 จาํนวนเงิน (บาทต่อหน่วย) 

เงินประโยชน์ตอบแทน 0.2390 

เงินคืนจากการลดทุน 0.2510 

รวมเงินจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย 0.4900 

* ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ SHREIT 2 รายเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทเีขา้ข่ายไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการ

ลดทุน รวม 68,345,300 หน่วย ได้แก่ 1) PT AGUNG PODOMORO LAND TBK จํานวนหน่วยทรสัต์ทไีม่มสีทิธิในประโยชน์ตอบ

แทนและเงนิสดทีจ่ายจากการลดทุน 63,928,100.00 หน่วย และ 2) LEEBRO HOLDING PTE. LTD. จํานวนหน่วยทรสัต์ทีไม่มี

สทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการลดทุน 4,417,200.00 หน่วย โดยเงอืนไขการไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและ

เงนิสดทจ่ีายจากการลดทุน เป็นไปตามขอ้มลูทไีดเ้ปิดเผยไวใ้นหนังสอืชชีวนของกองทรสัต์ SHREIT ส่วนท ี2 หวัขอ้ 12. “นโยบาย

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จํากดั”และ สญัญาก่อตงัทรสัต์ขอ้ 17.2 “ขอ้จํากดัในการรบัประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบั

ประโยชน์ตอบแทน” โดยในการคาํนวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วยตามขา้งตน้นัน บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการโดยเป็นไป

ตามขอ้มูลทไีด้เปิดเผยไวด้งักล่าว กล่าวคอื คํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วยใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยไม่นํา 

สดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีไม่มสีทิธิได้รบัเงนิดงักล่าวข้างต้นมาคํานวณรวม อนึงเงอืนไขการไม่มสีทิธใิน

ประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการลดทุนของกองทรสัต์ดงักล่าว เป็นเงอืนไขตามสญัญาขอ้ตกลงทมีกีบัผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์งึ

เป็นผูข้ายทรพัยส์นิและบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัผูข้ายทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามสญัญาผูกพนัในการลงทุนในทรพัยส์นิครงัแรก

ของกองทรสัต์ (Binding Investment Agreement) ระหว่างบรษิัทผูข้ายทรพัย์สนิและกองทรสัต์ ซึงมกีารกําหนดจํานวนหน่วยไว้

อย่างชดัเจนเป็นจํานวน 63,928,100.00 หน่วย สาํหรบั PT AGUNG PODOMORO LAND TBK และ 4,417,200.00 หน่วย สาํหรบั 

LEEBRO HOLDING PTE. LTD. ตลอดช่วงเวลาหา้มขายหน่วยดงักล่าวทถีูกกําหนดไว ้

 

1.8 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยต่างๆ ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา 

 

ลาํดบัที ประเภท จาํนวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ  (%) 

1 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์            13,413,322  0.43 

2 ค่าธรรมเนียมทรสัต ี            14,640,277  0.47 

3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน              2,553,419  0.08 

4 ค่าธรรมเนียมวชิาชพี            17,844,311  0.58 

5 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจาํหน่าย            27,407,183  0.89 

6 ค่าใชจ่้ายอนื 101,590,233  3.09 

7 ตน้ทุนทางการเงนิ           92,693,755  3.00 

รวมค่าใช้จ่าย           270,142,500  8.73 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิเฉลีย (บาท) 3,093,452,831  
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1.9 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของผู้จดัการกองทรสัต์ถึงการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของกองทรสัต์ 
 
เป็นการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ   ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบ

ต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิ     โรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี   (“กองทรสัต”์)   สาํหรบัผลการดาํเนินงาน

ในปี 2562 เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 
 
ฐานะการเงินของกองทรสัต์ 
 
สินทรพัย ์

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมมีลูค่าทรพัยส์นิรวมเท่ากบั 4,353.02 ลา้นบาท ลดลง

จากมลูค่าทรพัยส์นิรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวน 593.61 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 มสีาเหตหุลกัมา

จาก การลดลงของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึการลดลงในลูกหนอีนื และสนิทรพัยอ์นื โดย  

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 4,377.80 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 

3,948.31 ในปี 2562 ลดลงเป็นจาํนวน 429.49 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 9.81 โดยมสีาเหตุมาจาก การประเมนิ

มลูค่ายุตธิรรมใหม่ของสนิทรพัยโ์รงแรมในต่างประเทศ ณ สนิปี 2562 และผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการ

แปลงค่างบการเงนิ เนอืงจากเงนิบาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 แขง็ค่าขนึจาก 31 ธนัวาคม 2561 รอ้ยละ 7 

ลูกหนีอนื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 93.98 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 3.14 ลา้นบาท ในปี 2562 

ลดลงเป็นจํานวน 90.85 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 96.66 โดยมสีาเหตุมาจากการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูและ

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 

สนิทรพัยอ์นื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 33.99 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 2.35 ลา้นบาท ในปี 2562 

ลดลงเป็นจํานวน 31.64 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 93.07 โดยมสีาเหตุมาจาก การตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูและ

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
หนีสิน 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมมีลูค่าหนีสนิรวมเท่ากบั 1,540.24 ลา้นบาท ลดลงจาก

มลูค่าหนสีนิรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน 211.25 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.06 โดยสาเหตุหลกัมา

จาก การลดลงของเจา้หนแีละค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย การลดลงของเงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิ และการลดลง

ของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 เจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 78.80 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 18.56 

ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลงเป็นจํานวน 60.23 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 76.44 เนืองจากในปี 2561 มคี่าใชจ้่ายที

เกยีวขอ้งกบัการซอืทรพัยใ์หม่  

เงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิ ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 23.89 ลา้นบาทในปี 2561 

เป็น 3.05 ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลงเป็นจํานวน 20.84 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 87.24 เนอืงจากในระหว่างปี 

2562 มกีารเบกิเงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัย์สนิไปแลว้ 3 ครงั และผูข้ายทรพัย์สนิยงัไมไ่ดว้างเงนิประกนั

รายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิกอ้นใหม่เขา้มา 

 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 1,626.74 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 

1,490.46 ลา้นบาทในปี 2562 ลดลงเป็นจํานวน 136.28 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 8.38 เนืองจากในเดอืน พ.ค. 

2562 มกีารคนืเงนิกูย้มืจาํนวน 815,500 ยโูร 
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สินทรพัยส์ทุธิก่อนองคป์ระกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์สุทธก่ิอนองคป์ระกอบอนืของผูถ้อืหน่วย

เท่ากบั 3,218.81 ลา้นบาท ลดลงจาก 3,489.85 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นจาํนวน 271.03 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ย

ละ 7.77 โดยมสีาเหตุหลกัสาเหตุแรก คอื ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงจาก 3,486.21 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 

3,414.80 ลา้นบาทในปี 2562 หรอืลดลง 71.41 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 2.05 มสีาเหตมุาจาก การลดทุนของ

กองทรสัตโ์ดยไม่มกีารเปลยีนแปลงจาํนวนหน่วยจดทะเบยีนเพอืเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกนิ ซงึรวมทงักรณีที

กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายทไีมใ่ช่เงนิสด สาเหตุทสีอง คอื มกีําไรสะสมลดลงจาก 3.64 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นขาดทุน

สะสม 195.98 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืลดลง 199.62 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 5,484.45 เนืองจาก การจ่ายเงนิ

ปันผล 67.99 ลา้นบาท และการลดลงในสนิทรพัย์สุทธจิากการดาํเนินงาน 131.63 ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงาน  
 
รายได ้

ในปี  2562  กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม 357.08  ลา้นบาท เพมิขนึ 5.56 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ย

ละ 1.58 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมรีายไดร้วม 351.52 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัคอื 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 21.97 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 6.15 ของรายไดร้วม) จากเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิในสกุลเงนิยูโร ซงึอ่อนค่าลงเมอืเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั ทาํใหก้ําไรเพมิขนึ 11.46 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ

รอ้ยละ 109.04 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมกํีาไรจากอตัราแลกเปลยีน 10.51 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าของโรงแรมทงั 3 แห่ง 252.24 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 70.64 ของ

รายไดร้วม) ลดลง 9.60 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.67 เมอืเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมรีายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่า 261.84 ลา้นบาท อนัเนอืงมาจาก เงนิบาทแขง็ค่าขนึเมอืเทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั 

รายไดอ้นื 82.77 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 23.18 ของรายไดร้วม) เพมิขนึ 3.90 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 

4.95 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมรีายไดอ้นื 78.87 ลา้นบาท เนืองจาก เงนิสนับสนุนจากการประกนั

กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานของโรงแรมในประเทศอนิโดนีเซยี 

 

ค่าใช้จ่าย 

ในปี  2562  กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายรวม 270.14 ลา้นบาท ลดลง 75.15 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 21.76 เมอืเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมคี่าใชจ่้ายรวม 345.29 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกั คอื  

ค่าใชจ่้ายอนื 95.50 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 35.35 ของค่าใชจ่้ายรวม) เพมิขนึ 4.58 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ

รอ้ยละ 5.04 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมค่ีาใชจ้่ายอนื 90.91 ลา้นบาท เนืองจาก ในปี 2562 มรีายการ

ขาดทุนจากการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูเตม็จาํนวนของเงนิจ่ายล่วงหน้าและลูกหนีอนื 43.52 ลา้นบาท ขาดทุนทยีงัไม่

เกดิขนึจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพมิขนึ 2.49 ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายที

เกยีวขอ้งกบัเงนิกูล้ดลง 3.71 ลา้นบาท และในปี 2562 ไมม่รีายการค่าใชจ่้ายของโครงการซอืสนิทรพัยใ์หม่ทถีูกยกเลกิ

ในปี 2561 ทาํใหค้่าใชจ้า่ยส่วนนีลดลง 33.5 ลา้นบาท 

ตน้ทุนทางการเงนิ 92.69 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 34.31 ของค่าใชจ่้ายรวม) ลดลง 50.42 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 35.23 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมต้ีนทุนทางการเงนิ 143.11 ลา้นบาท เนืองจาก ในปี

ทแีลว้ มคี่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจากการรไีฟแนนซ์เงนิกู้ อย่างไรกต็าม การรไีฟแนนซ์เงนิกูส้ามารถชว่ยลดตน้ทุนทาง

การเงนิในปี 2562 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้6.09 ล้านบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 2.26 ของคา่ใชจ้่ายรวม) ลดลง 25.85 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 80.93 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมคี่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้31.95 ลา้นบาท เนอืงจากในปีนี มี

รายการขาดทุนสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยท์สีามารถนําไปลดค่าใชจ้่าย

ภาษเีงนิได ้
 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิและการเปลียนแปลงในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน  

ในปี 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมกีารลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (ขาดทุน) 131.63 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นการลดลงของกําไร 273.25 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 192.95 เมอืเทยีบกบัปี 2561 ซงึมกีารเพมิขนึ

ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดาํเนินงาน (กําไร) 141.62 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกั คอื 

ผลกําไรจากการลงทุนสุทธ ิ 86.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นกําไรทเีพมิขนึ 80.71 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 

1,295.79 เมอืเทยีบกบัปี 2561 ซงึมกีําไรจากการลงทุนสุทธ ิ6.22 ลา้นบาท 

รายการขาดทุนสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์ 218.57 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นกําไรจากการประเมนิมูลค่าสนิทรพัยล์ดลง 353.96 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 261.44 เมอืเทยีบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมกีําไรสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์135.39 

ลา้นบาท เนอืงจาก การประเมนิมูลค่ายุตธิfรรมใหม่ของสนิทรพัยโ์รงแรมในต่างประเทศ ณ สนิปี 2562 
 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดผลประกอบการสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้า

จากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 238.84 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 236.35 ลา้น

บาท ไดแ้ก่ เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 10.02 ลา้นบาท การจ่ายลดทุนใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยทรสัต ์71.41 ลา้นบาท การแบ่งปันกําไรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์67.99 ลา้นบาท เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 

29.32 ลา้นบาท  และจ่ายดอกเบยีและค่าธรรมเนียมการจ่ายคนืเงนิกูย้มืก่อนกําหนด 57.61 ลา้นบาท ทาํให ้ณ สนิงวด 

กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี 22.83 ลา้นบาท เพมิขนึ 10.32 ลา้นบาท จากเงนิสดและ

เงนิฝากธนาคารตน้ปี 12.51 ลา้นบาท 

 

2.  ความเสียงทีสาํคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ 
 
2.1 ความเสียงทีเกียวกบักองทรสัต์หรือการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

2.1.1 ความสําเรจ็ของกองทรสัตข์นึอยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูเ้ช่าหลกั และผูบ้รหิารโรงแรมใน

การจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 

2.1.2 รายไดข้องกองทรสัตข์นึอยู่กบัฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของผูเ้ช่าหลกั และการตดัสนิใจต่ออายุ

สญัญาเช่าเมอืสญัญาเช่าของผูเ้ช่าหลกัสนิสุดลง 

2.1.3 ผูใ้ห้เช่าทรพัย์สนิอาจไม่ได้รบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิอนัเนืองมาจากเหตุสุดวสิยัภายใต้สญัญาเช่า

ทรพัยส์นิ 

2.1.4 ค่าเช่าพนืฐานในการต่ออายุสญัญาเช่าอาจแตกต่างจากประมาณการค่าเช่าพนืฐาน 

2.1.5 ความเสยีงในการทกีองทรสัต์อาจมีค่าใช้จ่ายเพมิเติมในการเปลยีนผู้จดัการกองทรสัต์โดยมไิด้เกิดจาก

ความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.1.6 ความเสยีงทเีกดิขนึเมอืตอ้งมกีารปรบัปรุงทรพัยส์นิโครงการฯ และความเพยีงพอของเงนิสาํรองสําหรบัการ

ปรบัปรุง 
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2.1.7 การพงึพงิผูบ้รหิารโรงแรม และการใชเ้ครอืงหมายการคา้ หรอืแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมสําหรบัทรพัย์สนิ

โครงการฯ 

2.1.8 ความเสยีงทอีาจเกดิขนึอนัเป็นผลจากการทกีองทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

2.1.9 กองทรสัตต์อ้งพงึพาบุคคลภายนอกสาํหรบัการใหบ้รกิารบางประการ 

2.1.10 กองทรสัตไ์ม่มอํีานาจควบคุมผูบ้รหิารโรงแรมไดโ้ดยตรง 

2.1.11 ความเสยีงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัไดใ้นอนาคต 

2.1.12 กองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทผู้ขายฯ ในการดําเนินงานของ

ทรพัยส์นิโครงการฯ ภายหลงัจากครบกําหนดระยะเวลาหา้มขายหน่วยทรสัต ์ 

2.1.13 กองทรสัต์อาจเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีงจากอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา ซงึอาจจะ

จํากดัผลประโยชน์ทกีองทรสัต์จะไดร้บัจากทรพัยส์นิโครงการฯ และการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถ

คุม้ครองความเสยีงจากอตัราดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงนิตราทงัหมด 

2.1.14 การจ่ายผลประโยชน์จากการดําเนินงานของทรพัย์สนิโครงการฯ แก่กองทรสัต์ขนึอยู่กบัรูปแบบในการส่ง

เงนิ ซึงอาจมีการเปลยีนแปลง และอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงมาตรฐานการควบคุม การ

เคลอืนย้ายเงนิทุน หลกัเกณฑ์เกยีวกบัการส่งเงนิ และการควบคุมการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละประเทศที

กองทรสัตล์งทุน 

2.1.15 อตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ อาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนในปีแรกทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

ในทรพัย์สนิโครงการฯ เนืองจากการสนิสุดเงอืนไขการสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI 

Support) 

2.1.16 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ลงทุนหรอืบุคคลอนื ๆ อาจไม่ได้รบัค่าเสยีหายซงึตนเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ 

เนอืงจากผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามรบัผดิแบบมขีอ้จาํกดัในบางกรณี 
 

2.2 ความเสียงทีเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ  

2.2.1 กองทรัสต์มีความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเทียวในประเทศที

อสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัตต์งัอยู่ 

2.2.2 ทรพัย์สนิโครงการฯ อาจต้องเผชญิกบัความเสยีงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทยีว

ทสีงูขนึ 

2.2.3 ความเสยีหายหรอืความสูญเสยีทอีาจเกดิขนึต่อทรพัย์สินโครงการฯ อาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองเตม็จํานวน

จากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.2.4 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจมคีวามชาํรุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิผีดิกฎหมายและกฎระเบยีบ หรอือาจ

มคีวามบกพร่องอนื 

2.2.5 ความรบัผดิของบรษิทัโฮลดงิต่างประเทศ และผูใ้หเ้ช่าหลกัทมีอียู่ก่อนทกีองทรสัตจ์ะเขา้ไปลงทุน 

2.2.6 การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายโดยบรษิทัผูข้ายฯ นันอยู่ภายใต้ขอบเขต จํานวน และ

ระยะเวลาจาํกดั 

2.2.7 ทางเข้าออกและทีจอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรัพย์สิน

โครงการฯ ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

2.2.8 ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอืนๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์

2.2.9 มูลค่าของทรพัย์สนิหลกัตามการประเมนิค่าโดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิ ไม่ไดเ้ป็นเครอืงแสดงมูลค่าที

แทจ้รงิของทรพัย์สนิหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาขายของทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวนันจะ

เป็นไปตามทปีระเมนิไม่ว่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 
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2.2.10 การลดลงของมูลค่ายุตธิรรมของทรพัย์สนิหลกัและการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ะมผีลกระทบ

ในทางลบต่อบญัชกีําไรขาดทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรสัต ์

2.2.11 ความเสยีงจากการขยายหรอืต่ออายุสทิธใินการใชท้ดีนิทเีกยีวขอ้ง 

2.2.12 จํานวนค่าธรรมเนียมสําหรบัการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ของทรพัย์สนิโครงการฯ ในประเทศ

อนิโดนีเซยี ไม่สามารถกําหนดเป็นจาํนวนทแีน่นอน โดยขนึอยู่กบัมลูค่าทดีนิในขณะทดีําเนินการชาํระ

ค่าธรรมเนียมเพอืขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB  

2.2.13 ความเสยีงจากการลงทุนในทดีนิเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 
 
2.3 ความเสียงเกียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต์ 

2.3.1 ความเสยีงโดยทวัไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2.3.2 กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และการ

ขาดทางเลอืกอนืในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 

2.3.3 กลยุทธ์ของกองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัย์สนิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมอาจนํามาซงึความเสยีงที

สงูกว่าเมอืเทยีบกบักองทรสัตป์ระเภทอนืทมีรีปูแบบการลงทุนทหีลากหลายกว่า 

2.3.4 ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจถูกเวนคนื 

2.3.5 กองทรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซงึมูลค่าของสทิธกิารเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที

เหลอือยู่ และจะมผีลใหมู้ลค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามส่วนไปดว้ย 

2.3.6 การเปลยีนแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง หรอืแนวทางการปฏิบตัขิองหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 

2.3.7 ความเสยีงจากการลงทุนของกองทรสัตโ์ดยการลงทุนในทรพัยส์นิทตีงัอยู่ในต่างประเทศ 
 

2.4 ความเสียงทีเกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 

2.4.1 ราคาซอืขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองอาจลดลงตาํกว่าราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงัน ี

2.4.2 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

2.4.3 มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ตํากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต์ก่อนการ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พมิเตมิ 

2.4.4 การขายหน่วยทรสัตใ์นอนาคตของพนัธมติรทางธุรกจิ อย่างมนีัยสาํคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคา

ตลาดของหน่วยทรสัต ์

2.4.5 เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดล้งทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์นครงัน ี

2.4.6 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ของกองทรสัตอ์าจไม่เท่ากบัราคาทจีะซอืขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์

2.4.7 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์มไิด้เป็นมูลค่าทแีท้จรงิของทรพัย์สนิซึงกองทรสัต์จะได้รบัหากมกีาร

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทงัหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต ์

2.4.8 ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณีทมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 
 
2.5  ความเสียงของแต่ละประเทศทีเกียวข้อง 
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ส่วนที 2 

การดาํเนินกิจการของกองทรสัต์ 
 

 

1. ข้อมูลทวัไป 
 

ชือกองทรสัต์ (ไทย) ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พอืธรุกจิโรงแรมและสทิธกิารเชา่

สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

ชือกองทรสัต์ (องักฤษ) Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment 

Trust 

ชือย่อ SHREIT 

ผู้จดัการกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

อายขุองกองทรสัต์ ไม่กําหนดอายุกองทรสัต ์

ประเภทกองทรสัต์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ทุนทีชาํระแล้ว (บาท) 3,414,798,033 บาท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 
จาํนวน (หน่วย) 352,836,700  
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 
 

2.1 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

 ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิฮอสพทิอล

ลิตี    (“กองทรสัต์”)  ได้จดัตังขนึตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ.  2550  เมือวนัท ี20 

ธนัวาคม 2560 โดยมบีรษิัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั เป็นทรสัตีของทรสัต์ และบรษิัท สตราทจีิก 

พร็อพเพอร์ตี อินเวสท์เตอร์ส จํากัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้จดัการกองทรสัต์และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เมอืวนัท ี27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 กองทรสัต์จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัต์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์ใน

การ ออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพือเสนอขายต่อ

ประชาชนและ มวีตัถุประสงคใ์นการนําหน่วยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

 เมอืกองทรสัต์นําเงนิทไีดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ กองทรสัต์ 

โดย บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดนํ้าทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าซงึจะไดร้บั

ค่าเช่าตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีอํีานาจหน้าทปีระกาศกําหนด ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว  

 รายได้ทกีองทรสัต์จะได้รบัจากการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ค่าเช่า การ

ดาํเนินงาน ทเีกยีวเนอืงกบัการลงทุนของกองทรสัต ์ในการบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกํากบั

ดูแลโดยทรสัต ีเพอืให้การดําเนินงานของ บรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงอืนไข

แห่งสญัญาก่อตังทรสัต์และหลกัเกณฑ์ทพีระราชบญัญตัทิรสัต์ รวมทงัประกาศอืนๆ ทเีกียวขอ้งของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์กําหนดไว ้ทงันี กองทรสัต์จะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดทเีป็นการใช้

กองทรสัต์เขา้ดําเนินธุรกจิหรอืประกอบธุรกจิเอง อกีทงั กองทรสัต์จะไม่นําอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ออกใหเ้ช่า

แก่บุคคลทีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า จะนําอสงัหาริมทรพัย์นันไปใช้ประกอบธุรกิจทขีดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  

2.2   การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

 

-ไม่ม-ี 
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2.3 โครงสร้างของการบริหารจดัการกองทรสัต์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

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

Investors Co., Ltd. ซงึเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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2.4    ข้อมูลทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ 

 

2.4.1  รายละเอียดทีสาํคญัเกียวกบัทรพัย์สินโครงการฯทีกองทรสัต์เข้าลงทุนครงัแรก ณ สินเดือนธนัวาคม 2562 

 

สรุปรายละเอียดของทรพัยสิ์นทรพัยสิ์นโครงการฯ 

โรงแรม ประเทศ ทีตงั แบรนด ์ ผู้บริหารโรงแรม 
ระดบั 

(ดาว) 

จาํนวน

ห้องพกั 

ปีทีเริม

ดาํเนินการ 

กรรมสิทธิ/ 

สิทธิการเช่า 

ระยะเวลาสิทธิ

การเช่า

คงเหลือ 

มูลค่าการลงทุน 

ณ  ธนัวาคม  

Pullman Jakarta Central Park อนิโดนีเซยี Jakarta Pullman Accor 5 317 2555 กรรมสทิธ ิ NA 100.56 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

Capri by Fraser เวยีดนาม HCMC Capri Frasers Hospitality 4 175 2556 สทิธกิารเช่า ประมาณ 24 ปี 23.70 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

IBIS Saigon South เวยีดนาม HCMC IBIS Accor 3 140(1) 2555 สทิธกิารเช่า ประมาณ 24 ปี 14.70 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

         รวม 138.96 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

หมายเหตุ: (1) ปัจจุบนัเปิดใหบ้รกิารจํานวน 140 หอ้ง และในอนาคตมแีผนจะทําการปรบัปรุงเพมิเตมิในอนาคตอกี 20 หอ้งเวยีดนาม  
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2.4.2  รายละเอียดการเข้าลงทุนในทรพัยสิ์น  

 

ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย :  โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

บรษิัท Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เขา้ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั SHR Indonesia 

Pte Ltd (BVI)   โดยบรษิทั SHR Indonesia Pte Ltd (BVI) ดงักล่าวเขา้ลงทุนโดยการถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 100 ในบรษิทั 

PT SHR Hotel Indonesia ซึงได้จดทะเบียนจัดตังขึนเพือเข้าซือกรรมสิทธปิระเภท Strata Title ซึงเป็นกรรมสิทธิทมีี

กําหนดอายุ โดยกรรมสทิธดิงักล่าวจะครบกําหนดระยะเวลาในวนัท ี17 มนีาคม พ.ศ. 2569 ซงึไดร้บัการขยายระยะเวลา

ออกไปแลว้ถงึวนัท ี9 มถุินายน 2580 ทงันี สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีจะมกีําหนดอายุเรมิแรก (initial term) 30 ปี 

โดยผู้ถือใบอนุญาตจะมสีิทธิขอขยายเวลา (extension) ออกไปอีกไม่เกิน 20 ปี และเมือครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว

ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ ซงึเป็นผูถ้อืใบอนุญาตดงักล่าว จะมสีทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ไดอ้กีซงึคาดว่า

ระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักําหนดอายุเรมิแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) 

ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเช่นกนั โดยกองทรสัต์ไดซ้อืทดีนิ อาคาร และสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้งกบัโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park จากบรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk ในมลูค่ารวม 94.73 ลา้นดอลลาร์สหรฐั แบ่งเป็นการลงทุนผ่าน

การถอืหุน้ในบรษิทั PT SHR Hotel Indonesia และการใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia 

ตามทบีรษิัท PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึงเป็นผู้ขายทรพัย์สนิ โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

ใหแ้ก่กองทรสัต ์ตกลงใหก้ารสนับสนุนรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธแิก่กองทรสัต ์ในกรณีทรีายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธิ

ตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาซอืขายทรพัย์สนิรวมระยะเวลา 12 เดอืนมจีํานวนน้อยกว่า 8.25 ลา้นดอลลาร์สหรฐั เป็นระยะเวลา 

 ปี เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561  โดยบรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk. ตกลงชาํระส่วนขาดในแต่ละปีไม่

เกนิ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดย PT Agung Podomoro Land Tbk ได้วางเงนิสดไวใ้นบญัชขีองกองทรสัต์เป็นจํานวนเงนิ 

2.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี และในกรณีทมีกีารเบกิจ่าย บริษัทผู้ขายจะฝากเงนิสดเพมิเพอืรกัษายอดคงเหลอืในบญัชใีห้

เท่ากบั 2.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัในช่วงระยะเวลา 3 ปีดงักล่าว 

ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

สําหรบัโรงแรม Capri by Fraser นัน บรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เขา้ลงทุนโดยการซอื

หุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท BBDM Singapore Pte Ltd. จาก Mr. Lee Young Jin ซึงบริษัทดงักล่าวถือหุ้นสดัส่วน

ร้อยละ 100  ของบริษัท Luxel APT Company Limited ซึงเป็นผู้มสีทิธกิารเช่าช่วงทดีนิ (ซึงมีระยะเวลาสทิธกิารเช่าช่วง

คงเหลอือกีประมาณ 24 ปี) และมกีรรมสทิธใินอาคารและสงัหารมิทรพัย์ทเีกยีวขอ้งกบัโรงแรม Capri by Fraser ในมูลค่า

รวม 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท BBDM Singapore Pte Ltd. และบริษัท Strategic Hospitality 

Holdings Limited (BVI) ไดด้าํเนินการจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั SHR Finco Pte. Ltd (BVI) เพอืใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แกบ่รษิทั 

Luxel APT Company Limited  

สําหรบัโรงแรม IBIS Saigon South นัน บรษิทั Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) เขา้ลงทุนโดยการ
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ซือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของบรษิัท BBVN Pte Ltd จากบริษัท B.B. Dai Minh Corporation และบุคคลทเีกยีวขอ้ง โดย

บรษิัท BBVN Pte Ltd ดงักล่าวจะถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 99.98 ของบรษิทั Viethan Hotel Corporation (โดยทรสัตสีามารถ

พิจารณาให้มีการโอนหุ้นทเีหลืออีกร้อยละ 0.02 ซึงถือโดยบุคคลธรรมดาให้แก่บุคคลทีทรสัตีกําหนดต่อไป ตามความ

เหมาะสม อย่างไรกต็ามการถอืหุน้ของบุคคลธรรมดาดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นขอ้จาํกดัในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของ

กองทรสัต์) ซงึเป็นผูม้สีทิธกิารเช่าช่วงทดีนิ (ซงึมรีะยะเวลาสทิธกิารเช่าช่วงคงเหลอือกีประมาณ 24 ปี) และมกีรรมสทิธใิน

อาคารและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวขอ้งกบัโรงแรม IBIS Saigon South ในมูลค่ารวม 15 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยการเขา้ถอืใน

บริษัท BBVN Pte Ltd และบริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited (BVI) ได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตังบริษัท 

SHR IBIS Pte. Ltd (BVI) เพอืใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั Viethan Hotel Corporation  

 

รายละเอียดทรพัยสิ์นทีกองทรสัต์ลงทุน 

 

1) ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย:    โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

 

     จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

 โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นโรงแรมมาตรฐานสากลระดบัหา้ดาวแห่งแรกและแห่งเดยีวในจาการ์ตา 

ตะวนัตก โดยตวัโรงแรมตงัอยู่ ในใจกลางของจาการ์ตาตะวนัตก ใกลก้บัศูนยก์ลางทางธุรกจิ โรงแรมอยู่ใน Podomoro City 

ซงึเป็นโครงการมกิซ์ยูส (Mixed-use) ทมีพีนืทขีนาดใหญ่ประมาณ 22 เฮคเตอร์ ประกอบดว้ยอาคารทอียู่อาศยัจาํนวน 11 

อาคาร หา้งสรรพสนิคา้และพนืททีางพาณชิย ์3 โครงการ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ Central Park Jakarta โครงการ Neo Soho 

ซงึมหีา้งสรรพสนิคา้ Central เป็นหนึงในผูเ้ช่าหลกั เป็นตน้ อาคารสํานักงานจาํนวน 2 อาคาร และโรงแรม 5 ดาว  

โรงแรมได้รบัความนิยมจาก นักท่องเทยีวเชงิธุรกจิ และนักท่องเทยีวชาวอนิโดนีเซียเป็นอย่างมาก เนืองจากตงัอยู่

ในโครงการมกิซ์ยูส (Mixed-use) ซงึแวดล้อมโดยร้านคา้ และสงิอํานวยความสะดวกต่างๆ ทคีรบครนั นอกจากนี โรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park ยงัตงัอยู่ในทําเลยุทธศาสตร์ ซงึสามารถเพมิความสะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ผู้มาเขา้พกั 

โดยมรีะยะทางห่างจากสนามบนินานาชาตซิูการ์โน-ฮตัตาประมาณ 25 นาท ีห่างจากศูนยก์ลางทางธุรกจิ (CBD) ประมาณ 

30 นาท ีและอยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัสาํคญัหลายแห่ง และย่านทพีกัอาศยัต่างๆ 

โรงแรมไดร้บัประโยชน์จาก หอ้งประชุมจดัเลยีงและสมัมนา และงานแต่งงานของทอ้งถนิ เนืองมาจากหอ้งบอลรูมที

ใหญ่เป็นอนัดบัสองในกรุงจาการต์า โดยทางโรงแรมมพีนืทรีบัรองรวมมากกว่า 5,698 ตารางเมตร และสามารถรองรบัลูกคา้

ไดถ้งึ 8,000 คน ทาํใหท้างโรงแรมมรีายไดจ้ากจดัเลยีงงานแต่งงาน การจดัประชุมสมัมนา และ การจดันิทรรศการต่างๆ อกี

ดว้ย ทงัยงัมพีนืทจีอดรถในโครงการทสีามารถรองรบัไดก้ว่า 6,000 คนั ซงึเพยีงพอสําหรบัลูกคา้ทมีาใชบ้รกิารโรงแรมและ

ศูนยก์ารคา้ 

นอกจากนี โรงแรม Pullman Jakarta Central Park อาจไดร้บัประโยชน์จากการก่อสรา้งรถไฟฟ้าของจาการต์า หรอื 

Jakarta Mass Rapid Transit ("MRT") ซึงโครงการ MRT สายเหนือ-ใต้ ไดเ้ปิดให้บรกิารในเดอืนมนีาคม 2562 ทผี่านมา    

และในส่วนของโครงการ  MRT สายตะวนัออก – ตะวนัตก จะสามารถเปิดใหบ้รกิารในปี 2568   โดยโรงแรมจะตงัอยู่ห่าง
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จากสถานี MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตก ประมาณ 500 เมตร ซึงช่วยเพิมความสะดวกในการเดินทางไปยงัสถานททีี

น่าสนใจต่างๆ ในกรุงจาการต์า 

ปัจจุบนั ไม่มโีรงแรมอนืๆ ทอียู่ในจาการ์ตาตะวนัตกทเีป็นโรงแรม 5 ดาว อย่างไรกด็ ี โรงแรมอนืๆ ทอียู่ในจาการ์ตา 

และเป็นโรงแรมหา้ดาวทเีป็นโรงแรมระดบันานาชาตแิละเป็นโรงแรมทสีามารถเทยีบเคยีงไดก้บัโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park ได้แก่  โรงแรม JW Marriot Jakarta โรงแรม InterContinental Jakarta โรงแรม Indonesia Kempinski 

Jakarta และ โรงแรม Grand Hyatt Jakarta เป็นตน้ 

 

ข้อมูลทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัต์เข้าลงทุน 

ประเภทการลงทุนในทีดิน 

กรรมสิทธิ (ประเภท HGB Title ซึงสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนันมีกําหนด

ระยะเวลา กล่าวคอื จะครบกําหนดระยะเวลาในวนัท ี9 มถิุนายน พ.ศ. 2580 ทงันี   ภายหลงั

จากครบกําหนดระยะเวลาทขียายออกไปแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าจะสามารถขอต่อ

อายุกรรมสิทธิในรอบถัดไปได้อีก 30 ปี และขยายระยะเวลาในรอบถัดไปได้อีก 20 ปี 

อย่างไรกด็ ีระยะเวลาดงักล่าวมไิดถู้กระบชุดัเจนไวใ้นกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี และ

ยงัไม่เคยมตีวัอย่างการต่ออายุและการขยายระยะเวลาดงักล่าวมาก่อน) 

ประเภทการลงทุนในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

- กรรมสิทธิในอาคารประเภท Strata Title Certificate หรือเรียกว่า HMSRS ซึงสิทธิของ 

HMSRS ของทรัพย์สินนีจะต้องอยู่บนทีดินทีมี HGB Title (ซึงสิทธิ HGB ตามกฎหมาย

อินโดนีเซียนันมีกําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสําหรับ HMSRS จะสอดคล้องกับ

ระยะเวลาของ HGB Title 

- กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัย ์

เจ้าของทีดิน (หลงัจากกองทรสัต์เขา้

ลงทุนในทรพัยสิ์น) 

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

เจ้าของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์

(หลงัจากกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนใน

ทรพัยสิ์น)  

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

ผู้บริหารโรงแรม Accor 

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

อนิโดนีเซยี 

การเข้าออกทรพัยสิ์น 

ถนนด้านหน้าโรงแรมเป็นถนนภายในโครงการ Podomoro City ซึงถือครองโดยบรษิทัใน

เครอืของบรษิทั PT Agung Podomoro Land Tbk และมกีารใช้ร่วมกนัระหว่างทรพัยส์นิอนื

ซึงตังอยู่ในโครงการเดียวกันกับโรงแรม Pullman Jakarta Central Park อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดเ้ขา้ทําสญัญากบัเจา้ของทดีนิทใีชเ้ป็นทางเขา้นันเพอืใหแ้น่ใจว่าจะ

สามารถใชท้ดีนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ของโรงแรมนันได ้

โดยถนนสายหลกัทเีชอืมกบัทางเขา้ออกของโครงการ Podomoro City คอื Jalan Let. Jend. 

S. Parman  
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รายละเอียด  

รายละเอียดของทีดิน HMSRS หรอื หนังสอืแสดงกรรมสทิธ ิ(Strata title certificates) จํานวน 25 ฉบบั  

พนืทีดิน 25,144.26 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร ประกอบไปดว้ยอาคารสงู 102.8 เมตร ม ี12 ชนั ชนัใตด้นิ 2 ชนั และดาดฟ้า  

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

ภาระผกูพนับนทีดิน  ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้มีอียู่ในปัจจบุนัของกองทรสัต์ 

รายละเอียดทวัไปของโครงการ 
โรงแรมห้าดาวระดับสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในกรุงจาการ์ตาตะวนัตก ด้วยจํานวน

หอ้งพกัรวม 317 หอ้ง  

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั 
Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศิลปะแบบคอนเทมโพรารี ระบบเชือมต่อไอพอด 

เฟอรน์ิเจอรท์สีวยงาม 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 ้ระบบสปรงิเกอร์อตัโนมตั ิระบบ

ตรวจจบัและสญัญาณเพลงิไหม ้ลฟิท์ 

ราคาประเมินทรพัยสิ์น 

ราคาประเมนิเท่ากบั 1,397,850 ล้านรูเปียอนิโดนีเซยี (หรอืประมาณ 100.56 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) โดยประเมิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประเมินโดย KJPP Willson dan 

Rekan in association with Knight Frank (โดยบรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั) 

หมายเหตุ :   1.  ใชอ้ตัราแลกเปลยีน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราแลกเปลยีน 13,901.01 รเูปียอนิโดนีเซยี ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรฐั 
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แผนทีทีตงัโครงการ 

 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

   

แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานทีสาํคญัโดยรอบ 
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รายละเอียดของห้องพกั 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นส่วนโรงแรมจาํนวน 12 ชนั มชีนัใตด้นิ 2 ชนั และดาดฟ้า โดย มจีํานวน

หอ้งพกัทงัสนิ 317 หอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 
รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง พนืทีเฉลียต่อห้อง(ตารางเมต) 

Deluxe Rooms 195 32 

Executive Deluxe Rooms 67 32 

Executive Suites 54 68 

Central Park Suites 1 135 

รวม 317 12,191 

 

กลุ่มลูกคา้ 

สําหรบัช่วงระยะเวลา 12 เดอืน สนิสุด ณ เดอืนธนัวาคม 2562 กลุ่มลูกค้าของโรงแรม Pullman Jakarta Central 

Park สามารถจาํแนกไดด้งันี  

ถินฐานของลูกค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1.  อนิโดนีเซยี 34.76% 

2.  เอเชยี (ไม่รวมอนิโดนีเซยี) 36.60% 

3.  ยุโรป 2.19% 

4. ตะวนัออกกลาง 2.56% 

5. กลุ่มประเทศโอเชยีเนีย (เชน่ ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด)์ 2.23% 

6.  อเมรกิา 1.64% 

7.   อนื ๆ 20.03% 

 

รายละเอยีดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park บรหิารโดยบรษิทั PT AAPC Indonesia ซงึเป็นบรษิทัทดีําเนินการบรหิาร

จดัการโรงแรมในกลุ่ม Accor ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมีอายุสญัญา 15 ปี ตงัแต่ปี 2554 ถึงปี 2569 โดยคู่สญัญา

สามารถตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไปไดอ้กี 2 ครงั ครงัละ 5 ปี 

 

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในกรณีของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน ทดีินซึงเป็นทตีังของทรพัย์สิน อยู่ภายใต้แผนเชงิพนืที 

Rencana Tata Ruang Wilayah Jarkarta ก ล่ า ว คื อ  เ ป็ น ผั ง เ มื อ ง  (Town Planning) ป ร ะ เ ภ ท  “ พ า ณิ ช ย 

กรรมและส่วนสนับสนุนพาณิชยกรรม” โดยสามารถก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรมได้โดยมขี้อจํากัดความสูงของการ

ก่อสร้างอาคารไม่เกิน 24 ชนั และในการก่อสร้างสงิปลูกสร้างใหม่หรือเพมิเตมิจะต้องดําเนินการตามเงอืนไขทกีฎหมาย
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กําหนดไวใ้นบรเิวณดงักล่าว อย่างไรกด็ ีเนืองจากปัจจุบนัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็และ

เปิดดาํเนินการ ซงึไดร้บัใบอนุญาตทเีกยีวขอ้งกบัการก่อสรา้งแลว้ จงึไม่มปีระเดน็เรอืงขอ้จาํกดัในการก่อสรา้ง 

ในส่วนของทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นนั ในการลงทุนของกองทรสัต์นัน 

ทางเข้าออกและทจีอดรถจะไม่เป็นส่วนหนึงของทรพัย์สิน ทีกองทรัสต์จะเขา้ลงทุนเนืองจากโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park ตงัอยู่และเป็นส่วนหนึงในโครงการ Central Park Podomoro City ซงึทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวมกีาร

ถอืครองโดยบรษิัท PT Central Prima Kelola ซงึเป็นบรษิทัในกลุ่มของ Agung Podomoro Land Tbk. ทไีด้รบัมอบหมาย

ให้บริหารโครงการ Central Park Podomoro City และมกีารใช้ร่วมกนัระหว่างทรพัย์สนิอนืซึงตงัอยู่ในโครงการ Central 

Park Podomoro City โดยมกีารทาํสญัญาใหบ้รกิารพนืท ีซงึสญัญาใหบ้รกิารพนืทดีงักล่าวนันไม่มกีําหนดระยะเวลาจนกว่า

คู่สญัญาจะตกลงเลกิสญัญากนัและมขีอ้กําหนดเกยีวกบัการจ่ายค่าบรกิารสําหรบัสทิธใินการใชท้างดงักล่าวโดยในปัจจุบนั

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารอนืรวมถงึการใชท้างเขา้ออกนัน อยู่ในอตัรา 5,000  รูเปียอนิโดนีเซีย/ตารางเมตร ต่อเดอืน (รวม

ภาษีมูลค่าเพมิ) ซงึจะคํานวณโดยอ้างองิพนืทขีองโรงแรม Pullman Jakarta Central Park (หมายเหตุ ประเทศอนิโดนีเซยี

ไม่มทีรพัยสทิธ ิเช่น ภาระจํายอมดงัเช่นประเทศไทย) โดยบรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ (บรษิัท PT SHR Hotel Indonesia) ได้

ทําสญัญากบัคู่สญัญาทเีกยีวขอ้งซงึมสีทิธใินทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวนันโดยตรงเพอืใหแ้น่ใจว่า บรษิัทผู้ให้เช่า

ทรพัยส์นิ และลูกคา้ของโรงแรมจะสามารถใชท้ดีนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรมไดโ้ดยไม่ตดิขดั  

นอกจากนี ในปัจจุบนั โครงการ Central Park Podomoro City มทีจีอดรถทงัหมดประมาณ 6,000 คนัซงึสามารถ

รองรบัการใหบ้รกิารของลูกคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมได ้ถงึแมว้่ากองทรสัต์จะไม่ไดล้งทุนในส่วนของทจีอดรถสําหรบัลูกคา้

ของโรงแรมกต็าม เนืองจากปัจจุบนัพนืทจีอดรถเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั PT Central Prima Kelola โดยลูกคา้หรอืผูเ้ขา้พกั

ของโรงแรมสามารถใชพ้นืทจีอดรถของโครงการ Central Park Podomoro City ได้ภายใต้สญัญาให้บรกิารพนืทดีงักล่าว

ขา้งต้น  โดยสญัญาใหบ้รกิารพนืทรีะบุชดัเจนว่าแขกของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park สามารถใชพ้นืทจีอดรถ

ได้ และบรษิทั PT Central Prima Kelola จะจดัการและดูแลคุณภาพของพนืทแีละการบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ของโรงแรม ทงันี 

ทางโรงแรมไดร้บัสทิธใินการใชท้จีอดรถ 20 คนัแรกโดยไม่มค่ีาใชจ่้าย และหากมกีารใช้ทจีอดรถเกนิจํานวนดงักล่าว ทาง

โรมแรมจะรบัผดิชอบค่าทจีอดรถของผูเ้ขา้พกัในอตัรา 10,000 รเูปียอนิโดนีเซยี/คนั/วนั โดยผูเ้ขา้ใชบ้รกิารของโรงแรมจะไม่

เสยีค่าใช้จ่ายในการใชท้จีอดรถดงักล่าวในบางกรณี อาทเิช่น ในกรณีทผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารมตีราประทบัของโรงแรมเพอืยกเวน้

การชําระค่าใชจ้่ายในการจอดรถ เป็นต้น  ซึงทําใหโ้รงแรมไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าจอดรถจากผูเ้ขา้ใชบ้รกิารของโรงแรมได ้

ทงันี ขนึอยู่กบันโยบายการบรหิารโรงแรม 

ในส่วนของกรรมสทิธใินทรพัย์สนิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน เป็นรูปแบบการถือครองเป็น

กรรมสทิธปิระเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซึงสทิธขิอง HMSRS ของโครงการดงักล่าวนีตงัอยู่บน

ทดีนิทมี ีHGB Title (ซึงสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนันมีกําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสําหรบั HMSRS จะ

สอดคล้องกบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กล่าวคอื      จะครบกําหนดระยะเวลา

ในวนัท ี17 มนีาคม พ.ศ. 2569    ซงึได้รบัการขยายระยะเวลาแล้วถงึวนัท ี9 มถิุนายน พ.ศ. 2580 ทงันี สิทธ ิHGB ตาม

กฎหมายอินโดนีเซียจะมกีําหนดอายุเรมิแรก (initial term) 30 ปี โดยผู้ถือใบอนุญาตจะมสีิทธขิอขยายเวลา (extension) 

ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปี และเมอืครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ ซึงเป็นผูถ้อืใบอนุญาต
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ดงักล่าว จะมีสทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ได้อีกซึงคาดว่าระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักําหนดอายุ

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

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดงักล่าวมไิด้ถูกระบุชดัเจนไว้ในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และยงัไม่เคยมกีรณี

ตวัอย่างการต่ออายุดงักล่าวมาก่อน สาํหรบัการขยายและต่ออายุ HGB นนั ในทางปฏบิตัโิดยทวัไป หน่วยงานทเีกยีวขอ้งจะ

พจิารณาการอนุมตักิารขยายระยะเวลาหรอืต่ออายุ HGB ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหมดอายุ อย่างไรกด็ ีทปีรกึษากฏหมาย

ทอ้งถนิเคยพบกรณีตวัอย่างในอดตีทไีดร้บัการพจิารณาอนุญาตการขยายระยะเวลา HGB ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปี

ก่อนหมดอายุ ทงันี เจา้หน้าทจีะพจิารณาอนุมตัภิายใต้เงอืนไขตามทกีฎหมายกําหนด กล่าวคอื ในการขยายระยะเวลาหรอื

ต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขอนัไดแ้ก่ การใชท้ดีนิเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ทไีดร้บั

สทิธ ิผู้ถือครองหนังสอืแสดงสทิธิได้ปฏบิตัิตามเงอืนไขทกีําหนดไว้ในหนังสือแสดงสทิธ ิคุณสมบตัิของผู้ถอืครองหนังสอื

แสดงสทิธยิงัคงเป็นไปตามกฎหมายในการถอืครองสทิธใิน HGB และการใชท้ดีนิถูกต้องตรงตามทผีงัเมอืงกําหนด 

ทงันี ในการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ผูย้นืคาํรอ้งขอขยายหรอืต่อใบอนุญาตจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที

รฐับาลอนิโดนีเซยีกาํหนด ซงึปัจจุบนัเป็นไปตามขอ้กําหนดของรฐั ฉบบัท ี13 ปี ค.ศ. 2010 ว่าดว้ยการกําหนดประเภทและ

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บโดยสํานักงานทีดิน (Government Regulation No. 13 of 2010 on Types and Tariffs for the 

Applicable Non-Tax State Income at the National Land Office) โดยค่าธรรมเนียมจะคาํนวณตามสูตร ดงันี 

ค่าธรรมเนียม (Tariff) = (0.2 % x มลูค่าทดีนิ1) + 100,000 รูเปียอนิโดนีเซยี 

อย่างไรกด็ ีสาํหรบัสถานะปัจจุบนัของสทิธ ิHGB ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นนับรษิทั PT Agung 

Podomoro Land Tbk. ในฐานะผูถ้อืครอง HMSRS ทตีงัอยู่บนสทิธปิระเภท HGB ก่อนทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิ

โรงแรม Pullman Jakarta Central ไดย้นืคาํขอต่อสาํนักงานทดีนิ และไดร้บัอนุมตัใิหข้ยายระยะเวลา HGB แลว้ในวนัท ี17 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อย่างไรกด็ ีภายหลงัจากทไีดร้บัอนุมตักิารขยายระยะเวลา HGB แลว้ จะตอ้งมกีารดาํเนินการชาํระ

ค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุ (Tariff) ต่อหน่วยงานทเีกยีวขอ้งภายในระยะเวลาทกีําหนดจงึจะถอืว่ามกีารขยายระยะเวลาเสรจ็

สมบูรณ์ ทงันี หากมกีารดาํเนินการชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (Tariff) ต่อหน่วยงานทเีกยีวขอ้งแลว้ กําหนดระยะเวลา

ของ HGB ทขียายออกไปจะเรมินับตงัแต่วนัทมีกีารชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (Tariff) ต่อหน่วยงาน ทเีกยีวขอ้งโดยไม่

คาํนึงถงึระยะเวลา HGB ทเีหลอือยู่กอ่นการขยายระยะเวลา    ซงึปัจจุบนัไดม้กีารชําระค่าธรรมเนียมดงักล่าวแล้วโดย HGB   

ไดร้บัการขยายระยะเวลาไปถงึวนัท ี9 มถิุนายน พ.ศ. 2580 

 

 

 

 

 

 
1 “มลูคา่ทดีนิ” ถูกกําหนดใหใ้ชร้าคาประเมนิทดีนิซงึไดร้บัการประเมนิโดยกรมทดีนิทกีําหนดใหใ้ชส้าํหรบัทอ้งทต่ีางๆ (Land Value Zone Map) แต่หาก

ทอ้งทใีดไม่มกีารกาํหนดมลูค่าดงักล่าว กรมทดีนิจะประเมนิราคาโดยสะทอ้นมลูคา่ปัจจุบนัของราคาประเมนิทดีนิ หรอืเรยีกว่าเป็นราคา Sales Value of 

Taxable Object (NJOP) 
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2) โรงแรม Capri by Fraser 

 

จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

 โรงแรม Capri by Fraser ตงัอยู่บนพนืท ี1 ไร่  27.25 ตารางวา (หรอื 1,709 ตารางเมตร) ประกอบดว้ยหอ้งพกั 

จํานวน 175 ห้อง แบ่งเป็นห้องพกัแบบโรงแรมและแบบเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ โรงแรมได้ถูกอออกแบบในสไตล์โมเดิร์น 

พร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในห้องพกั และครวัในห้อง เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจและลูกค้าที

ตอ้งการพกัผ่อน รวมถงึนักท่องเทยีวทตีอ้งการบรกิารอนิเทอร์เน็ต และสถานททีสีะอาด โดยมลีูกคา้ทงัแบบกลุ่ม Long Stay 

(ทเีขา้พกัระยะยาวตงัแต่ 1 เดอืนขนึไป)  และกลุ่ม Short Stay (ทเีขา้พกัระยะสนัซึงน้อยกว่า 1 เดอืน) ทําให้โรงแรมนีมี

รายไดท้มีนัคงจากลูกคา้กลุ่ม Long Stay และรายไดต้่อเนืองทสีูงขนึจากลูกคา้กลุ่ม Short Stay 

โรงแรมตงัอยู่ในจุดศูนยก์ลางในฟู หมงิ หงึ ซงึเป็นย่านเมอืงใหม่ของ HCMC ทาํใหก้ารเดนิทางไปยงัย่านธุรกจิทอียู่

ใกล้ๆ  ท่าเรอืของ HCMC สํานักงานของบรษิทันานาชาต ิหรอื หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีนนานาชาต ิมหาวทิยาลยั รวมไปถงึ 

รา้นอาหารทอ้งถนิทหีลากหลายสามารถทาํไดโ้ดยงา่ย 

โรงแรมตงัอยู่ใกล้กบัศูนย์ประชุมทใีหญ่ทสุีดในเวยีดนาม Saigon Exhibition and Convention Centre (SECC) ใน

ระยะ 100 เมตร ซึง SECC เป็นศูนย์ประชุมระดบัมาตรฐานสากลแห่งเดยีวใน HCMC และมงีานประชุมอย่างสมําเสมอ

ตลอดเป็นจํานวน 68 งาน สําหรบัปี 2561 และ 65 งานสําหรบัปี 2562 ทําให้โรงแรม Capri by Fraser และ IBIS Saigon 

South ทอียู่ใกล้ๆ  กนันันเป็นทดีงึดดูของนักธุรกจิและผู้เขา้ร่วมการจดังานแสดงsสนิคา้ และการประชุมอย่างสมาํเสมอ โดย

บรษิทัทบีรหิาร SECC ยงัมแีผนทจีะขยายศูนยป์ระชุมเพอืใหร้องรบังานประชุมไดม้ากขนึต่อไปในอนาคตอกีดว้ย  ทงันี ไม่

มโีรงแรมอนืๆ ทตีงัอยู่ใกลก้บัโรงแรม Capri by Fraser และบรหิารโรงแรมโดยผูบ้รหิารโรงแรมมาตรฐานสากล โดยโรงแรม

อนืๆ ทอียู่ใกลเ้คยีงเป็นโรงแรมทบีรหิารงานโดยผูบ้รหิารโรงแรมทอ้งถนิ 

ข้อมูลทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม Capri by Fraser 

รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัต์เข้าลงทุน 

ประเภทการลงทุนในทีดิน สทิธกิารเช่าช่วง (โดยเป็นการเช่าช่วงจาก Phu My Hung Development Limited Liability 

Company ซงีระยะเวลาการเช่าจะสนิสุดในวนัท1ี9 พฤษภาคม พ.ศ. 2586) 

ประเภทการลงทุนในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

กรรมสทิธ ิอย่างไรก็ดี เมอืสนิสุดระยะเวลาการเช่าช่วงทดีินและไม่มกีารต่ออายุส ัญญา 

กรรมสิทธิในอาคารจะกลบัไปเป็นของผู้ให้เช่าช่วง ได้แก่ Phu My Hung Development 

Limited Liability Company  

เจ้าของสิทธิการเช่าช่วง บรษิทั Luxel APT Company Limited 

เจ้าของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์ บรษิทั Luxel APT Company Limited 

ผู้บริหารโรงแรม Frasers Hospitality 

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

ประเทศเวยีดนาม 
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รายละเอียด  

การเข้าออกทรพัยสิ์น โรงแรมเชอืมตอ่กบัถนน C ซงึเป็นถนนสาธารณะทมีคีวามกวา้ง 16 เมตร และมคีวามกวา้ง

ของพนืผวิถนน 10 เมตร 

รายละเอียดของทีดิน หนังสอืรบัรองการใชท้ดีนิ หนังสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆทเีกยีวขอ้งกบั

ทดีนิ (สาํหรบัทดีนิ) เลขท ีBD866719 ลงวนัท ี15 กุมภาพนัธ ์2554 และแกไ้ขลงวนัท ี07 

ตุลาคม 2554 โดยคณะกรรมการของ HCMC 

หนังสอืรบัรองการใชท้ดีนิ หนังสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆทเีกยีวขอ้งกบั

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

11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการของคณะกรรมการของ HCMC โดยกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม ของ HCMC  

พนืทีดิน 1,709 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์     พร้อมสงิอํานวยความสะดวกเสรมิ   รวมถึง ร้านอาหาร 

หอ้งประชุม สถานออกกําลงักาย และรา้นสะดวกซอื  

ปีทีเริมดาํเนินการ 12 มนีาคม พ.ศ. 2556 

ภาระผกูพนับนทีดิน  - ไม่ม ี- 

รายละเอียดทวัไปของโครงการ โรงแรมสดีาวตงัอยู่ใน HCMC พรอ้มหอ้งพกั 175 หอ้ง  

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ห้องครวัทีมีอุปกรณ์ครบครนั โทรทัศน์ LCD เครืองปรบัอากาศ ตู้นิรภัยในห้อง ฝักบัว

อาบนําแบบยนื ไดรเ์ป่าผม เตารดี โต๊ะรองรดี และ Wifi ฟร ี

บริการและสิงอาํนวยความสะดวก

อืนๆ 

สถานออกกําลังกาย ซาวน่า และห้องลอคเกอร์ แผนกต้อนรบั ศูนย์ธุรกิจ Wifi เลานจ์ 

พร้อมจุดทํางาน ทีจอดรถ บริการรถรบัส่งสนามบิน บริการซักรีด และมีพืนทีเช่าเพอื

ประกอบธุรกจิรา้นคา้จํานวน 4 ยนูิต 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลฟิท ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์การระบายสงิปฏกิูล และ

การระบายนํา 

ราคาประเมินทรพัยสิ์น ราคาประเมนิเท่ากบั 23.70 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเมนิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ.

2562 ประเมนิโดย บรษิทั ซาวลิส์ (ประเทศไทย) จํากดั (โดยบรษิัท เน็กซสั พรอพเพอต ี

คอนซลัแทนท ์จํากดั) 
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แผนทีทีตงัโครงการ   

โรงแรม Capri by Fraser 

   

แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานทีสาํคญัโดยรอบ 

 
 

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

รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง พนืทีเฉลียต่อห้อง (ตารางเมตร) 

Studio Deluxe 92 26 

One Bedroom Superior 27 43 

One Bedroom Deluxe 51 53 

Two Bedroom Executive 5 69 

รวม 175 6,601 
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กลุ่มลูกคา้ 

สําหรบัช่วงระยะเวลา 12 เดอืน สนิสุด ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มลูกคา้ของโรงแรม Capri by Fraser สามารถ

จาํแนกตามถนิฐานของลูกคา้ไดด้งันี 

ถินฐานของลูกค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. เกาหลใีต้ 33.09% 

2. เอเชยี (ยกเวน้ประเทศเกาหลใีต ้ญปีุ่ น และไตห้วนั) 27.26% 

3. ไตห้วนั 8.73% 

4. ญปีุ่ น 7.08% 

5. อเมรกิา 3.64% 

6. แคนาดา 2.48% 

7. ออสเตรเลยี 1.73% 

8. อนืๆ 16.00% 

สําหรบัช่วงระยะเวลา  12 เดอืน สนิสุด ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มลูกคา้ของโรงแรม Capri by Fraser 

สามารถจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัและระยะเวลาการเขา้พกัไดด้งันี 

วตัถปุระสงคข์องการเขา้พกั ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. ลูกคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) 50.14% 

2. ลูกคา้กลุ่มนักท่องเทยีว (Leisure) 49.86% 

 

ระยะเวลาการเข้าพกั ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. ระยะยาว 22.25% 

2. ระยะสนั 77.75% 

รายละเอยีดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม Capri by Fraser บรหิารโดยบรษิัท Frasers Hospitality Pte Ltd ซงึเป็นบรษิทัทดีําเนินการบรหิารจดัการ

โรงแรมในกลุ่ม Frasers ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมอีายุสญัญา 10 ปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2556 ถงึปี พ.ศ.2566   ซงึปัจจุบนั

ผู้เช่าหลกัของโรงแรม   Capri by Fraser  ได้แก่  Strategic Hospitality Services Co., Ltd. เป็นคู่สญัญาในสญัญาบรหิาร

โรงแรมดงักล่าวตามผลของสญัญาโอนสิทธิและหน้าท ี(Deed of Novation) ลงวันท ี22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึงทําขนึ

ระหว่าง (ก) บริษัท Luxel APT Company Limited (ข) บริษัท Strategic Hospitality Services Co., Ltd. และ (ค) บริษัท 

Frasers Hospitality Pte Ltd 

 

 

 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

-หน้า 30- 

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในปัจจุบนั บรเิวณททีรพัยส์นิ ตงัอยู่นนัอยู่ภายใต้ขอ้จาํกดัการพฒันาตามกฎหมายชอื Law No. 63/2006/QH11 on 

Real Estate Business ซึงกําหนดเงือนไขการดําเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของประเทศเวียดนาม โดยการ

ก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืแกไ้ขอาคารตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานส่วนทอ้งถิน 

นอกจากนี ทดีนิทเีป็นทตีงัของโรงแรม Capri by Fraser อยู่ภายใตส้ญัญาเช่าช่วงทดีนิระหว่างบรษิทั Phu My Hung 

Development Limited Liability Company (ผู้ให้เช่าช่วงทดีนิ) และบรษิัท Luxel APT Company Limited (ผู้เช่าช่วงทดีนิ) 

บนทดีนิทตีงัอยู่เลขท ี02 ถนน C บลอ็ก A ไซงอ่นใต ้ต๋านฝ ูวาร์ด ดสิทรคิ 7 โดยสญัญาเช่าสนิสุดวนัท ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2586 และการต่ออายุสญัญาต้องได้รบัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าช่วง ทงันี เมอืสนิสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว 

หากเป็นการต่ออายุสญัญา จะต้องไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าช่วง หรอืผู้เช่าช่วงอาจดําเนินการใหไ้ดม้าซึงสทิธกิารเช่า

ในทดีนิโดยตรงจากรฐับาล  

ในส่วนของอาคารสงิปลูกสร้างนัน บรษิัท Luxel APT Company Limited เป็นเจ้าของกรรมสทิธใินอาคารสงิปลูก

สรา้ง  

 

3)  โรงแรม IBIS Saigon South 

 

จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

โรงแรม IBIS Saigon South ตังอยู่บนพืนที 234 ตารางวา (หรือ 936 ตารางเมตร) ประกอบด้วยห้องทีเปิด

ดําเนินการแล้ว 140 ห้อง โดยโรงแรม IBIS Saigon South เป็นโรงแรมทตีงัอยู่ติดกบัโรงแรม Capri by Fraser ซงึโรงแรม

บรหิารงานโดยกลุ่ม Accor โดยโรงแรมแห่งนีตงัอยู่ตรงขา้ม Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) และอยู่ห่าง

จากใจกลางเมอืงดว้ยการเดนิทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาท ีและเป็นโรงแรมในระดบัสากลราคาประหยดั จากโรงแรม

โดยการเดนิสามารถไปยงั สาํนักงานของบรษิทันานาชาต ิโรงพยาบาล ศูนยก์ารแพทย ์และหา้งสรรพสนิคา้  

โรงแรมยงัไดร้บัประโยชน์จากลูกคา้ธุรกจิ เพมิขนึในช่วงของการจดังานแสดงสนิคา้ หรอืการประชุมทสีําคญั รวมถงึ 

ผูท้มีาท่องเทยีวเพอืความบนัเทงิ การเดนิทางแบบกรุ๊ปทวัรจ์ากจนี ฮ่องกง เกาหล ีและยุโรป รวมไปถงึลูกเรอืจากยุโรปดว้ย 

โดยบรษิัททบีรหิาร Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) ยงัมแีผนทจีะขยายศูนย์ประชุมเพอืใหร้องรบังาน

ประชุมไดม้ากขนึต่อไปในอนาคตอกีดว้ย 

ทงันี ไม่มีโรงแรมอืนๆ ทมีีมาตรฐานในระดบัสากล อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ Saigon Exhibition & Convention 

Center (SECC) ซึงตงัอยู่ในเขต 7 ของเมอืงโฮจมิินห์ โดยโรงแรมอืนๆ ทอียู่ใกล้เคยีง IBIS Saigon South เป็นโรงแรมที

บรหิารงานโดยผู้บรหิารโรงแรมทอ้งถนิ นอกจากโรงแรม Capri by Fraser อย่างไรก็ดี ทงั 2 โรงแรม มกีลุ่มลูกค้าหลกัที

ต่างกนั กล่าวคอื โรงแรม Capri by Fraser จะเน้นกลุ่มลูกคา้องค์กร (Corporate) ในขณะทโีรงแรม IBIS Saigon South จะ

เน้นกลุ่มลูกคา้นักท่องเทยีว (Leisure)  
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ข้อมูลทวัไปเกียวกบัทรพัยสิ์นโรงแรม IBIS Saigon South 

รายละเอียด  

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัต์เข้าลงทุน 

ประเภทการลงทุนในทีดิน 

สิทธิการเช่าช่วง (โดยเป็นการเช่าช่วงจาก Phu My Hung Development Limited 

Liability Company ซีงระยะเวลาการเช่าช่วงจะสินสุดในวนัที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2586) 

ประเภทการลงทุนในอาคารและ

สงัหาริมทรพัย ์

กรรมสทิธ ิอย่างไรกด็ ีเมอืสนิสุดระยะเวลาการเช่าช่วงทดีนิ และไมม่กีารต่ออายุสญัญา 

กรรมสทิธใินอาคารจะกลบัไปเป็นของผูใ้หเ้ช่าช่วง ไดแ้ก่ Phu My Hung Development 

Limited Liability Company 

เจ้าของสิทธิการเช่าช่วง Viethan Hotel Corporation 

เจ้าของอาคารและสงัหาริมทรพัย ์ Viethan Hotel Corporation  

ผู้บริหารโรงแรม Accor 

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

City, HCMC ประเทศเวยีดนาม 

การเข้าออกทรพัยสิ์น 
โรงแรมเชือมต่อกับถนน Hong Van Thai ซึงเป็นถนนสาธารณะทีมีความกว้าง 20 

เมตร และมคีวามกวา้งของพนืผวิถนน 12 เมตร 

รายละเอียดของทีดิน - หนังสือรบัรองการใช้ทีดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิในบ้าน และทรัพย์สินอืนๆที

เกยีวขอ้งกบัทดีนิ (สําหรบัอาคาร) เลขท ีCA209336 ลงวนัท ี17 มถิุนายน 2558 โดย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม HCMC หนังสอืรบัรองการใชท้ดีนิ  

- หนังสอืแสดงกรรมสทิธใินบา้น และทรพัยส์นิอนืๆทเีกยีวขอ้งกบัทดีนิ (สาํหรบัอาคาร) 

เลขท ีBD866719 ลงวนัท ี15 กุมภาพนัธ ์2554 และสญัญาฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิ ลงวนัท ี

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

พนืทีดิน 936 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคาร 
ประกอบไปด้วยอาคารหลัก 1 อาคาร พร้อมสงิอํานวยความสะดวกเสริม รวมถึง 

รา้นอาหาร หอ้งประชุม และพนืทสี่วนกลาง 

ปีทีเริมดาํเนินการ 21 มถิุนายน พ.ศ. 2555 

ภาระผกูพนับนทีดิน  -ไม่ม-ี 

รายละเอียดทวัไปของโครงการ โรงแรมสามดาวตงัอยู่ใน HCMC พรอ้มหอ้งพกั 140 หอ้ง1 

สิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ระบบปรบัอากาศ กล่องนิรภยั ระบบโทรศพัท์ Wifi เครอืงชงชา และกาแฟ 

บริการและสิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ 
ทจีอดรถ สงิอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร สงิอํานวยความสะดวกทางกฬีา ศูนย์

ธุรกจิ ซาวน่า จากุซซ ีและมพีนืทเีช่าเพอืประกอบธุรกจิรา้นอาหารจํานวน 1 ยนูิต 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรบัอากาศ ลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบระบายสงิ

ปฏกิูล และระบบระบายนํา  

ราคาประเมินทรพัยสิ์น ราคาประเมินเท่ากับ 14.70 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเมิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2562 ประเมนิโดย บรษิัท ซาวลิส์ (ประเทศไทย) จํากดั (โดยบรษิัท เน็กซสั พรอพ

เพอต ีคอนซลัแทนท ์จํากดั) 

หมายเหตุ: 1. ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์มแีผนการปรบัปรุงหอ้งพกัเพอืใหบ้รกิารเพมิเตมิอกีจาํนวน 20 หอ้ง ทงันี ขนึอยู่กบัภาวะตลาด การศกึษา 

                  ลกัษณะของหอ้งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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แผนทีทีตงัโครงการ   

โรงแรม IBIS Saigon South 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีแสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานทีสาํคญัโดยรอบ 
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รายละเอียดของห้องพกั 

โรงแรม IBIS Saigon South ประกอบไปดว้ยอาคารจาํนวน 1 อาคาร ซงึสงู 13 ชนั มจีํานวนหอ้งพกัทงัสนิ 140 หอ้ง 

สามารถแบ่งออกเป็น 1 ประเภท ดงันี 

หมายเหตุ: . ผูจ้ดัการกองทรสัต์มแีผนการปรบัปรุงห้องพกัเพอืให้บรกิารเพมิเตมิอกีจํานวน  หอ้ง ทงันี ขนึอยู่กบัภาวะตลาด การศกึษาลกัษณะของหอ้ง

ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้ 

สําหรบัช่วงระยะเวลา 12 เดอืนสนิสุดธนัวาคม 2562 กลุ่มลูกคา้ของโรงแรม IBIS Saigon South สามารถจาํแนกได้

ดงันี 

 

 

ถินฐานของลูกค้า ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. เอเชยี (ยกเวน้ประเทศจนี เกาหลใีตแ้ละเวยีดนาม) 42.38% 

2. เกาหลใีต้ 18.99% 

3. จนี 14.76% 

4. เวยีดนาม 8.64% 

5. ยุโรป 6.47% 

6. อเมรกิา 4.07% 

7. อนืๆ 2.09% 

สําหรบัช่วงระยะเวลา 12 เดอืนสนิสุดธนัวาคม 2562 กลุ่มลูกคา้ของโรงแรม IBIS Saigon South สามารถจาํแนก

ตามวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัไดด้งันี 

วตัถปุระสงคข์องการเขา้พกั ร้อยละของจาํนวนห้องทงัหมดทีมีการเข้าพกั 

1. ลูกคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) 61% 

2. ลูกคา้กลุ่มนักท่องเทยีว (Leisure) 39% 

รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม IBIS Saigon South บริหารโดยบริษัท AAPC Thailand Ltd. ซึงเป็นบริษัททีดําเนินการบริหารจัดการ

โรงแรมในกลุ่ม Accor ตามสญัญาบรหิารโรงแรม โดยมอีายุสญัญา 15 ปี นับแต่ปี 2555 ถงึปี 2570 ซงึปัจจุบนั ผูเ้ช่าหลกั

รายละเอียดของห้องพกั 

ประเภทห้องพกั จาํนวนห้อง 
พนืทีเฉลียต่อห้อง  

(ตารางเมตร) 

พนืทีรวมของห้องพกั 

แต่ละประเภท 

Standard Room 1401 18 2,520 

รวม 140  2,520 
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ของโรงแรม IBIS Saigon South ได้แก่ Strategic Hospitality Services Co., Ltd. เป็นคู่สัญญาในสัญญาบริหารโรงแรม

ดังกล่าวตามผลของสัญญาโอนสิทธิและหน้าท ี(Deed of Novation) ลงวันที 22 ธันวาคม 2560 ซึงทําขนึระหว่าง (ก) 

Viethan Hotel Co., Ltd. (ข) Strategic Hospitality Services Co., Ltd. และ (ค) AAPC Thailand Ltd.  

ข้อจาํกดัในการใช้ทรพัยสิ์น 

ในปัจจุบนั บรเิวณททีรพัยส์นิ ตงัอยู่นนัอยู่ภายใต้ขอ้จาํกดัการพฒันาตามกฎหมายชอื Law No. 63/2006/QH11 on 

Real Estate Business ซึงกําหนดเงือนไขการดําเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของประเทศเวียดนาม โดยการ

ก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืแกไ้ขอาคารตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานส่วนทอ้งถิน  

นอกจากนี ทีดินของโครงการ IBIS Saigon South อยู่ภายใต้สัญญาเช่าช่วงทีดิน ระหว่าง Phu My Hung 

Development Limited Liability Company (ผู้ให้เช่าช่วง) และ Viethan Hotel Corporation (ผู้เช่าช่วง) บนทีดินทีตังอยู่

เลขท ี73 ถนนฮวง หวาน ไถ ส่วน A ไซ่งอ่นใต ้ต๋านฝ ูวาร์ด ดสิทรคิ 7  โดยสญัญาเช่าช่วงสนิสุดวนัท ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2586 ทงันี เมอืสนิสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว หากเป็นการต่ออายุสญัญา จะต้องได้รบัความยนิยอมจากผูใ้ห้

เช่าช่วง หรอืผูเ้ช่าช่วงอาจดาํเนินการใหไ้ดม้าซงึสทิธกิารเช่าในทดีนิโดยตรงจากรฐับาล  

ในส่วนของอาคารสงิปลูกสร้างนัน บรษิัท Viethan Hotel Corporation เป็นเจ้าของกรรมสทิธใินอาคารและสงิปลูก

สรา้ง 

รายละเอียดการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

 Pullman Jakarta Central Park Capri By Fraser IBIS Saigon South 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) วธิรีายได ้(Income Approach) 

ประเภท กรรมสทิธ ิ สทิธกิารเช่าประมาณ 24 ปี สทิธกิารเช่าประมาณ 24 ปี  

วนัทปีระเมนิมลูค่า 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

มลูค่าทรพัยส์นิทปีระเมนิ 1,397,850,000,000 รเูปีย 23,700,000 ดอลลารส์หรฐั 14,700,000 ดอลลารส์หรฐั 

สมมติฐาน    

รายไดห้อ้งพกั ประมาณรอ้ยละ 57.7 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 89.5 ของรายได้

รวม 

ประมาณรอ้ยละ 84.5 ของรายได้

รวม 

อตัราราคาหอ้งพกัเฉลยี 1,530,215 รูเปีย ในปี 2563 66 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2563 50 ดอลลารส์หรฐั ในปี 2563 

อตัราการเขา้พกัเฉลยี ประมาณรอ้ยละ 78 ในปี 2563 ประมาณรอ้ยละ 71.5 ในปี 2563 ประมาณรอ้ยละ 60 ในปี 2563 

รายไดค้่าอาหารและ

เครอืงดมื 

ประมาณรอ้ยละ 70.1 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณรอ้ยละ 8.5 ของรายได้

รวม 

ประมาณรอ้ยละ 13.0 ของรายได้

รวม 
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 Pullman Jakarta Central Park Capri By Fraser IBIS Saigon South 

รายไดจ้ากการดําเนินงาน

โดยตรงอนืๆ 

ประมาณรอ้ยละ 3.1 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายได้

รวม 

ประมาณรอ้ยละ 2.5 ของรายได้

รวม 

ค่าใชจ่้ายค่าหอ้งพกั ประมาณรอ้ยละ 17 ของรายได้

หอ้งพกั  

ประมาณรอ้ยละ 10.5 ของรายได้

หอ้งพกั 

ประมาณรอ้ยละ 14.0 ของรายได้

หอ้งพกั 

ค่าใชจ่้ายค่าอาหารและ

เครอืงดมื 

ประมาณรอ้ยละ 48 ของรายไดจ้าก

อาหารและเครอืงดมื  

ประมาณรอ้ยละ 70.0 ของรายได้

จากอาหารและเครอืงดมื  

ประมาณรอ้ยละ 75.0 ของรายได้

จากอาหารและเครอืงดมื  

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน

โดยตรงอนืๆ 

ประมาณรอ้ยละ 415.7 ของรายได้

จากการดําเนินงานอนืๆ   

ประมาณรอ้ยละ 50.0 ของรายได้

จากการดําเนินงานอนืๆ  

ประมาณรอ้ยละ 20.0 ของรายได้

จากการดําเนินงานอนืๆ  

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน

ทไีม่ไดถู้กจดัสรร(1) 

ประมาณรอ้ยละ 16.2 ของรายไดร้วม  ประมาณรอ้ยละ 27.3 ของรายได้

รวม 

ประมาณรอ้ยละ 27.0 ของรายได้

รวม 

ค่าธรรมเนียมพนืฐาน รอ้ยละ 1.75 ของรายไดร้วม  รอ้ยละ 2.1 ของรายไดร้วม รอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 

(Incentive Fee) 

รอ้ยละ 6.5 ของกําไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

รอ้ยละ 6.3 ของกําไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

รอ้ยละ 8.0 ของกําไรจากการ

ดําเนินงานรวม (GOP) 

อตัราคดิลด 11.99% 10% 10% 

 

2.4.3 ทรพัยสิ์นทีเป็นโครงการทียงัก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ 

-ไม่ม-ี 

2.4.4  ทรพัยสิ์นทีกองทรสัต์ไม่สามารถเขา้ลงทุนทางอ้อมในบริษทัผ่านถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงได้ใน

สดัส่วนร้อยละ 99 

-ไม่ม-ี 

2.4.5  รายละเอียดการได้มาซึงทรพัยสิ์นหลกัในรอบบญัชีทีผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

2.4.6  รายละเอียดการจาํหน่ายไปซึงทรพัยสิ์นหลกัในรอบบญัชีทีผ่านมา 

-ไม่ม-ี  
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2.5   การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

การลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ในทรพัย์สินโครงการฯ เป็นการลงทุนเพอืสร้างผลตอบแทนทมีนัคงใหก้บัผู้ถอื

หน่วยทรสัต์และเพอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรสัต์และมมีลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) ของ

กองทรัสต์ทเีติบโตอย่างยงัยืน ในขณะเดียวกันกองทรสัต์จะทําการรักษาโครงสร้างทุนทีเหมาะสมไว้ โดยกองทรสัต์มี

นโยบายทจีะลงทุนแบบกระจายความเสยีงในอสงัหารมิทรพัยท์กี่อใหเ้กดิรายไดซ้งึตงัอยู่ในภูมภิาคอาเซยีน โดยประเทศที

จะใหค้วามสําคญัในการลงทุนครงัแรกจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นําโขงและประเทศอนิโดนีเซยี ในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท

โรงแรม และ/หรือเกียวข้องกับธุรกิจประเภทโรงแรม ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน รวมถึงทรัพย์สินทีเกียวข้องกับ

อสงัหารมิทรพัยต์ามทกีล่าวขา้งต้น ทงันี การลงทุนผ่านบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะเป็นการซอื เช่า เช่าช่วง และ/หรอืการรบั

โอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงในทรพัยส์นิโครงการฯ รวมถงึการแกไ้ขปรบัปรุง การพฒันา และการโอนทรพัย์สนิอืน 

ภายหลงัการลงทุนของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิด้วยการใหเ้ช่าทรพัย์สินโครงการฯ แก่ผู้เช่า

หลกั และดําเนินการอืนๆ ทจีําเป็นเพอืประโยชน์ของกองทรสัต์ เพอืวตัถุประสงค์ในการสร้างรายได้และผลตอบแทนแก่

กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

2.5.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ดงันี 

 ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะแต่งตังบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละบริษัทลงทุนแต่ละบริษัท 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับ

งบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผลประกอบการของบรษิัท

ลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้ผู้จดัการกองทรสัต์จะวเิคราะห์เพอืหาสาเหตุรวมถึงปรบัปรุงและ

พฒันาแผนการดาํเนินงานเพอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทคีาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ กองทรสัตจ์ะปล่อยเช่าทรพัย์สนิโครงการฯใหแ้กผู่้เช่า

หลกั  โดยมกีําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ  ปี กองทรสัต์จะไดร้บัค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัจากผูเ้ช่าหลกั 

ซงึทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าเป็นอตัราค่าเช่าทเีหมาะสมแล้ว 

 สําหรบัทรพัยส์นิในการลงทุนครงัแรก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคุมผูเ้ช่าหลกัใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าผ่านการเขา้ทําสญัญาเช่าหลกั  

 ในกรณทีมีกีารเปลยีนผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ อาจส่งผลใหม้กีารเปลยีนแปลงขอ้กําหนดและเงอืนไข

ของสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั 

 กองทรสัตส์งวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัยส์นิโครงการฯเพอืใหท้รพัยส์นิโครงการฯ ดใูหม่ ทนัสมยั 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดดูใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนือง 

 ในกรณีทผีูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัต์จะดําเนินการสรรหาผูเ้ช่า

หลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัิเบอืงต้นซงึพจิารณาจากประสบการณ์การทําธุรกิจโรงแรม ฐานะทาง

การเงนิ ระบบงาน ความน่าเชอืถอื และประวตัทิางธุรกจิ เพอืเขา้เจรจาและเสนอเงอืนไขและรายละเอยีดในการ

เช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  
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2.5.2 สญัญาเช่าระหว่างบริษทัผู้ให้เช่าทรพัยสิ์นและผู้เช่าหลกั  

 

1.) ทรพัยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย: โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
 

ผู้ให้เช่า PT SHR Hotel Indonesia (INDONESIA) ซงึเป็นบรษิทัทกีองทรสัตล์งทุนโดยการถอืหุน้ทงัหมด 

ผู้เช่า PT Central Persona Palace ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ทรพัยสิ์นทีเช่า (ก) อาคารรวมทงัสงิปลูกสรา้งใดๆ ซงึตงัอยู่ในโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

("อาคารโรงแรม") และ 

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบโทรศพัท ์ ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิ

อํานวยความสะดวกต่างๆ ทเีกยีวเนืองกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิดๆ ทเีกยีวกบัหรอื

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

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

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา  ปี นับจากวนัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี (“วนัทีสญัญาฉบบันีมีผลใช้บงัคบั”) 

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมอืสญัญาเช่า

ครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าผูเ้ช่าจะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าจากผูใ้หเ้ช่าต่อไปอกีคราวละ 

3 ปี โดยอตัโนมตั ิ(automatic renewal) และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผู้ให้เช่า

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทเีช่า ทงันี วธิกีารคํานวณค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั

จะเป็นไปตามวธิทีกีําหนดไวใ้นสญัญา 

วิธีการต่ออายุสญัญาเช่า

เมอืสญัญาเช่าครบกาํหนด 

เมอืมกีารต่ออายุสญัญาเช่าออกไป 

1. คู่สญัญาตกลงใหเ้งอืนไขเกยีวกบัการเช่า รวมทงัเงอืนไขในการต่ออายุสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุ

เหมอืนกนักบัทกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่าฉบบัแรก  

2. ในกรณีทีทรพัย์สนิทีเช่าตงัอยู่บนทีดินอนัมสีทิธิการเช่า คู่สญัญาตกลงว่าข้อตกลงในการต่อ

สญัญาเช่าจะมผีลใชบ้งัคบัไม่เกนิระยะเวลาทสีญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู่ 

3. นอกจากกรณีทรีะบุไวใ้นขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ขา้งตน้ หากผูใ้หเ้ช่าไม่ประสงคท์จีะใหก้ารเช่าดําเนิน

ต่อไป ใหผู้ใ้หเ้ช่าแจ้งใหผู้เ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  

เดือน ก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า หรือระยะเวลาการเช่าทีได้ต่อ

ออกไป 

ในกรณีทมีกีารต่ออายุสญัญาตามสญัญา แต่ผูเ้ช่ามขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอืพน้วสิยัด้วยเหตุขาด

คุณสมบตัติามทกีําหนดไว ้ซงึเป็นเหตุในการเลกิสญัญาของสญัญาฉบบันี และ/หรอื เหตุอนืใดทมีไิด้

เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เช่า อันทําให้ผู้เช่าไม่สามารถเช่า

ทรพัย์สนิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมต่อไปได้ ใหถ้อืว่าผูเ้ช่าไม่มหีน้าททีจีะเช่าทรพัย์สนิทเีช่า

ต่อไป 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทมีกีารต่ออายุสญัญาตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 1 แต่ผูเ้ช่ามขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอื

พน้วสิยั แต่ผูเ้ช่ายงัคงสามารถเช่าทรพัย์สนิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมได้ชวัคราว ผูเ้ช่าและ

ผูใ้หเ้ช่าจะร่วมกนัหาผูเ้ช่ารายอนืมาเช่าทรพัย์สนิทเีช่า เพอืประกอบธุรกจิโรงแรมแทนผูเ้ช่าต่อไป 

ทงันี ผูเ้ช่าตกลงทจีะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าเพอืประกอบธุรกจิโรงแรม ต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผูเ้ช่า

รายอนืมาเช่าทรพัยส์นิทเีช่าต่อไปได ้โดยทผีูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะร่วมกนักําหนดเงอืนไขของการเช่าที

ต่อออกไป แต่ทังนี ระยะเวลาการเช่าทีต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วนั นับจากวนัทีครบ
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กําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผู้เช่าไม่มีหน้าทีทีจะเช่าทรพัย์ส ินทเีช่าต่อไปในระหว่าง

ระยะเวลาดงักล่าว 

การชาํระค่าเช่า 1. เวน้แต่กรณีทมีกีารเลอืนการชําระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่า อนัเนืองมาจากเหตุสุดวสิยัตามที

กําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีตามลําดบั ผูเ้ช่าตกลงชําระค่าเช่าใหแ้ก่ผู้ให้เช่าตามขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของสญัญาฉบบันี โดยค่าเช่าภายใตส้ญัญาฉบบันีประกอบดว้ย ค่าเช่า  ส่วน ไดแ้ก่  

( ) ค่าเช่าคงท ีซงึแบ่งเป็นค่าเช่าพนืฐานและค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิ (หากม)ี โดยการชําระค่า

เช่าพนืฐานจะถูกแบง่จ่ายเป็นรายเดอืน ในขณะทคี่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิ (หากม)ี จะถูกแบ่งจ่าย

เป็นรายปี และ ( ) ค่าเช่าแปรผนั โดยการชําระค่าเช่าแปรผนัจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส 

โดยใช้หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงในระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการ

คาํนวณ ซงึมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1.1  ค่าเช่าคงท ี(Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงทตี่อปี = (ค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอนต่อปี หรอืค่าเช่าคงทตี่อ

ปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดสูงกว่า) + ค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อ

ปี (หากม)ี 

โดยท ี

ค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน คอื จาํนวนทรีะบุในหวัขอ้ "จํานวนค่าเช่า

พนืฐาน" ดา้นล่าง 

ค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปี = (ก x ข) - ค 

โดยท ี 

ก = อตัรารอ้ยละ 67.00 

ข = รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากบักําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) ของทรพัยส์นิโครงการฯ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายทเีกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 

ทยีงัไม่ไดถู้กรวมอยู่ในการคาํนวณกาํไรจากการดําเนินงานรวม (GOP) ไดแ้ก ่

(ก) ค่าธรรมเนียมบรหิารโรงแรม ซึงจ่ายให้กับผู้บรหิารโรงแรม (ค่าธรรมเนียม

พนืฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษ) 

(ข) ค่าเช่าทดีนิและอาคาร 

(ค) เบยีประกนัภยั 

(ง) ภาษทีรพัยส์นิ 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance Expense) 

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

รบัผดิชอบโดยผูเ้ช่า (ถา้ม)ี 

(ช) ค่าใชจ่้ายในการดําเนินการของผูเ้ช่า 

(ซ) ค่าใช้จ่ายอนืๆทยีงัไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานรวม 

(GOP) 

ค = ค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน (ตามทรีะบุในหวัขอ้ "จํานวนค่าเช่า

พนืฐาน" ด้านล่าง) หรอืค่าเช่าคงทีต่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่

จํานวนใดสงูกว่า 

ทงันี ในกรณีทกีารคาํนวณค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งต้น เป็นผลใหค้่า

เช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปีมมีลูค่าน้อยกว่าศูนย ์ผูเ้ช่าจะไมนํ่าผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการคํานวน

ค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิในปีนัน  
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1.2  ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผนั = ง – จ – ฉ  

โดยท ี

ง = รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI) (ตามรายละเอยีดขา้งต้น) 

จ = ค่าเช่าคงทใีนรอบไตรมาสทเีกยีวขอ้ง 

ฉ = รายได้ค่าเช่าคา้งชําระจากการเลอืนการชําระออกไป เนืองจากเหตุสุดวสิยั (หากม)ี 

ตามทีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การชําระค่าเช่าทีมกีารเลือนการชําระออกไป เนืองจากเหตุ

สุดวสิยั” 

ทงันี หากผลการคํานวณค่าเช่าแปรผนัตามสูตรการคํานวณข้างต้นมผีลลพัธต์ํากว่าศูนย์ 

ใหค้่าเช่าแปรผนัมผีลเท่ากบัศูนย ์ 

2. ผูเ้ช่าจะต้องชําระค่าเช่าคงทใีนส่วนค่าเช่าพนืฐานในแต่ละเดอืนตามจํานวนทไีด้ระบุไวข้า้งต้น

ภายใน 30 วนันับจากวนัสนิเดอืนและ/หรอื ค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปี (หากม)ี ภายใน 45 วนั 

นับจากวนัสนิปี และค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจํานวนทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้ภายใน 45 วนั 

นับจากวนัสนิไตรมาส โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงนิทปีรากฏอยู่ในรายงานทางการเงนิที

จดัทําโดยผูเ้ช่า (Management Account) ดงันัน ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่มคีวามสามารถในการชําระ

ค่าเช่าดงักล่าวได้เต็มจํานวน ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนทีผูใ้หเ้ช่าไม่ได้รบัชําระเป็นค่าเช่าคา้ง

ชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผู้เช่าชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่ผูใ้ห้เช่าภายใน  

วนั นับจากวนัทถีงึกําหนดชําระ  

3. การคา้งชําระค่าเช่าดงักล่าว ผูเ้ช่าจะคา้งชําระได้เพยีงปีละ  ครงั เท่านัน หากมากกว่า  ครงั 

ผูเ้ช่าจะต้องชําระดอกเบยีจากการผดินัดในอตัรารอ้ยละ  ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงนิที

คา้งชําระและจํานวนวนันับตงัแต่วนัทถีงึกําหนดชําระจนถงึวนัทชีําระเสรจ็สนิ 

4. ค่าเช่าคงที และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั อาจมกีารเปลยีนแปลงเพอืใหเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้ง รวมถงึในกรณีทสีดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงทแีละค่า

เช่าผนัแปรไม่เป็นไปตามทกีําหนดในกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้ง กองทรสัต์และผูเ้ช่า ตกลง

จะร่วมกนัแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการชําระค่าเช่าคงท ีและหรอืค่าเช่า

แปรผนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้งต่อไป 

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 6,605,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงนิท้องถินของประเทศนัน ทงันี ตาม

อตัราแลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่าเช่า

พนืฐานในการต่ออายุ

สญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทีในช่วงระยะเวลา

การเช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

การเลือนการชาํระค่าเช่า

อนัเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั 

ในกรณีทเีกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนี ในระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่า

เลอืนชําระค่าเช่าในเดอืนทเีกดิเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนันใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยไม่ถอืเป็น

เหตุผดินัดผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า ทงันี ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงทจีะร่วมกนักําหนดระยะเวลาทไีดร้บั

ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1. กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัทมีผีลกระทบต่อทรพัย์สนิทเีช่าโดยตรงหรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัสถานทตีงั

ของทรพัย์สนิทเีช่า เช่น อคัคภียั นําท่วม แผ่นดินไหว ซึงส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม

อย่างมนีัยสาํคญัและทําให ้ RevPar เฉลยีต่อเดอืนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํากว่า
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รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลยีต่อเดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกตทิีไม่มี

เหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 20 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 

2. กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัซงึส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม อย่างมนีัยสาํคญัและทําให้ 

(ก) RevPar ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดอืน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกตทิไีม่มเีหตุการณ์อนัส่งผล

กระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 20 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 และ 

(ข) RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม

ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดอืนสาํหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่ม

ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกตทิไีม่มเีหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที

เช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 15  

ทงันี ในกรณทีทีรพัยส์นิทเีช่าไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า

ดว้ยเช่นกนั ใหนํ้า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่ม

การแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 

เทยีบกบั RevPar ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซงึเป็นปีททีรพัย์สนิที

เช่าไม่ได้รบัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซ่อมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพอื

ประโยชน์ในการพจิารณาตามกรณีต่างๆ ข้างต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีทีทรพัย์สนิทเีช่าได้รบั

ผลกระทบจากเหตุสุดวิส ัยในปีที 2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 

RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่

กรณี) ของปีท ี1 มาเป็นตวัเทยีบ 

นอกจากนี ผูเ้ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถงึทสีุดด้วยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน

ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัทีมีมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรม เพอืประโยชน์ในการ

พจิารณาว่าได้มเีหตุสุดวสิยัเกิดขนึหรอืไม่ โดยในกรณีทไีม่สามารถหาค่า RevPar ต่อเดือนของ

โรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมทสีามารถนํามาใช้ในการอ้างองิ

ได้ ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะตกลงร่วมกนัในการใช้ขอ้มูลทเีป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรอือตัราส่วนอนื

ใดทสีามารถหาไดจ้ากธุรกจิโรงแรมทวัไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาแทน อนึง หากคู่สญัญา

ไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พจิารณาจากรายได้ค่า RevPar ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และใน

กรณีทผีูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่ากําหนดโรงแรมหรอืรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัทีมมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม 

มากกว่า 1 แห่งใหค้ํานวณรายได้เฉลยีต่อหอ้งของโรงแรมหรอืรสีอร์ตดงักล่าว โดยอาศยัค่าเฉลีย 

(Simple Average) ของรายไดเ้ฉลยีต่อหอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุ่มดงักล่าว 

โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนั (Competitive Set) หมายถึง กลุ่มของโรงแรม และ/หรอื    

รสีอร์ต (ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง) ซงึจะถูกกําหนดโดยคู่สญัญาเป็นครงัคราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม 

และ/หรอื รสีอรต์ทมีมีาตรฐาน หรอืระดบัทใีกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัต์มากทสีุด 

โดยจะพจิารณาทงัในดา้นทตีงั กลุ่มลูกคา้ ระดบั และขนาดของโรงแรม 

การชาํระค่าเช่าทีมีการ

เลือนการชาํระออกไป 

เนืองจากเหตสุุดวิสยั 

ในกรณีทมีกีารเลอืนการชําระค่าเช่าออกไปอนัเนืองจากเหตุสุดวสิยั ซงึเกดิขนึในระหว่างไตรมาสใด 

ใหผู้เ้ช่าชําระเงนิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าตามลําดบัการชําระหนีดงัต่อไปน ี

1. ค่าเช่าคงทใีนเดอืนทไีม่ไดเ้กดิเหตุสุดวสิยัในรอบไตรมาสนันๆ 

2. ค่าเช่าแปรผนัในเดอืนทไีม่ไดเ้กดิเหตุสุดวสิยัในรอบไตรมาสนันๆ (ถ้าม)ี 

3. ค่าเช่าคงททีไีดม้กีารเลอืนชําระออกไป 

4. ค่าเช่าแปรผนัทไีดม้กีารเลอืนชําระออกไป (ถา้ม)ี 
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ในการชําระหนีตามขา้งตน้ ผูเ้ช่าตกลงทจีะชําระค่าเช่าทคีา้งชําระ โดยแบ่งชําระเป็นรายไตรมาส 

ไตรมาสละเท่ากนัตามระยะเวลาการเช่าจรงิ จนถงึวนัทสีนิสุดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี 

(รวมถงึระยะเวลาเช่าทไีดต้่อออกไปดว้ย) หรอืระยะเวลาใด ๆ ทคีู่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั อนึง 

ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าไม่ตอ้งชําระดอกเบยีจากการผดินัดชําระค่าเช่าในงวดใด ๆ หรอืค่าเสยีหายใด 

ๆ อนัเกดิจากการคา้งชําระค่าเช่า หรอืการชําระค่าเช่าล่าชา้ใด ๆ อนัเกดิขนึหรอืเป็นผลเกยีว

เนืองมาจากการเลอืนการชําระค่าเช่าอนัเนืองมาจากเหตุสุดวสิยัดงักล่าว 

เหตุสุดวิส ัย คือ เหตุการณ์ทีมีความหมายตามทีได้กําหนดไว้ในสัญญาซึงจะได้มีกล่าวถึง

รายละเอยีดของเหตุสุดวสิยัในลําดบัถดัไป 

การยกเว้นค่าเช่าอนั

เนืองมาจากเหตุสุดวิสยั 

ในกรณีทเีกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนีในระหว่างไตรมาสใดๆ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมยกเวน้

ค่าเช่าในเดอืนทเีกดิเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนันใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าไม่จําต้องชําระค่า

เช่าของระยะเวลาดงักล่าวนัน ทงันี ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงทจีะร่วมกนักําหนดระยะเวลาทเีกิดผล

กระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรและการคํานวณค่าเช่าในเดือนทีไม่ได้เกิด

เหตุการณ์ตามขอ้นี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณค่าเช่าตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี

1. กรณีเกดิเหตุสุดวสิยั (เหตุสุดวสิยั คอื เหตุการณ์ทมีคีวามหมายตามทไีด้กําหนดไวใ้นสญัญาซงึ

จะได้มกีล่าวถึงรายละเอียดของเหตุสุดวสิยัในลําดบัถัดไป) ทีมผีลกระทบต่อทรพัย์สนิทีเช่า

โดยตรง หรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัสถานทตีงัของทรพัย์สนิทีเช่า ซงึส่งผลต่อการดําเนินกจิการ

โรงแรมอย่างมนีัยสําคญัและทําให ้RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํา

กว่า RevPar ต่อเดือนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึงเป็นช่วงปกติทีไม่มี

เหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 50  

2. กรณเีกดิเหตุสุดวสิยัซงึส่งผลต่อการดําเนินกจิการโรงแรม อย่างมนีัยสาํคญัและทําให้ 

(ก) RevPar ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดือน

สําหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซงึเป็นช่วงปกติทีไม่มเีหตุการณ์อนัส่งผล

กระทบต่อทรพัยส์นิทเีช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 50 และ 

(ข) RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแขง่ขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม 

ลดลงตํากว่า RevPar ต่อเดอืนสําหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของโรงแรมและรสีอร์ตกลุ่ม

ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซึงเป็นช่วงปกติทีไม่มเีหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรพัย์สนิที

เช่า) เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 30 (ถา้ม)ี 

ทงันีในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า

ด้วยเช่นกนั ใหนํ้า RevPar ต่อเดอืนของโรงแรม หรอื RevPar ต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่ม

การแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั 

เทยีบกบัค่าเฉลยีในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดงักล่าว ซึงเป็นปีททีรพัยส์นิทเีช่า

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั หรอืการปิดปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพอื

ประโยชน์ในการพจิารณาตามกรณีต่าง ๆ ขา้งต้นแทน (หมายเหตุ ในกรณีททีรพัย์สนิทเีช่าได้รบั

ผลกระทบจากเหตุสุดวิส ัยในปีที 2 และปี 3 จะต้องนําเอา RevPar ต่อเดือนของโรงแรม หรือ 

RevPar ต่อเดอืนของโรงแรมและรสีอรต์กลุ่มการแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่

กรณี) ของปีท ี1 มาเป็นตวัเทยีบ) 

นอกจากนี ผูเ้ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถงึทสีุดด้วยความสุจรติในการหา RevPar ต่อเดอืน

ของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัทีมีมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรม เพอืประโยชน์ในการ

พิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิสยัเกิดขึนหรือไม่ โดยในกรณีทีไม่สามารถหา RevPar ต่อเดือนของ

โรงแรมและรสีอร์ตกลุ่มการแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมได้ หรอืไม่สามารถหา RevPar 
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ต่อเดอืนทนํีามาใชใ้นการอ้างองิได ้ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มลูทเีป็นมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนใดทีสามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทัวไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ

พจิารณาแทน อนึง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พจิารณาจาก RevPar ต่อเดือนของ

โรงแรมเป็นหลกั และในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าและผู้เช่ากําหนดโรงแรมหรอืรสีอร์ตในกลุ่มการแข่งขนัทีมี

มาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมมากกว่า  แห่ง ใหค้ํานวณรายได้เฉลยีต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์

ตกลุ่มการแข่งขนัทมีมีาตรฐานเดยีวกนั โดยอาศยัค่าเฉลยี (Simple Average) ของรายได้เฉลยีต่อ

หอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ในกลุ่มดงักล่าว 

หน้าทีของผู้ให้เช่า  1. ผูใ้หเ้ช่าจะดําเนินการ มอบทรพัย์สนิทเีช่าในสภาพทีเป็นอยู่ ณ วนัเรมิระยะเวลาการเช่า โดย

ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรพัย์ 

อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนทีเกียวกับ

โครงสรา้ง หรอืส่วนประกอบทสีาํคญัของอาคาร  

2. หากผูเ้ช่าประสงค์จะใหม้กีารเบกิค่าใช้จ่ายดงักล่าวขา้งต้นจากผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่าจะต้องแจ้งใหผู้ใ้ห้

เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดทีเกียวขอ้งล่วงหน้าตามสมควรเพอืให้ผู้ใหเ้ช่า

พจิารณาและอนุมตักิารเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทนักําหนดชําระ โดยการอนุมตัคิ่าใช้จ่ายดงักล่าว

เป็นดุลพนิิจของผูใ้หเ้ช่าแต่เพยีงผูเ้ดยีว ทงันี ผูใ้หเ้ช่าจะไม่ปฏเิสธการอนุมตัคิ่าใช้จ่ายดงักล่าว

โดยไม่มเีหตุผลสมควร 

3. ผูใ้หเ้ช่าจะไม่กระทําการใดๆ ใหเ้กดิการรอนสทิธหิรอืกระทําการใดๆ ทีมผีล หรอืจะส่งผลทําให้

ผูเ้ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรพัยส์นิทเีช่าได ้ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน 

หน้าทีของผู้เช่า 1. ผูเ้ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเยยีงผูป้ระกอบกจิการโรงแรมโดยทวัไปใชใ้นการดูแล

ทรพัยส์นิทเีช่าใหอ้ยู่ในสภาพทดีตีลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพอืใหท้รพัยส์นิทเีช่าอยู่ในสภาพทดีแีละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงคด์งัทรีะบุไว้ใน

สญัญาฉบบันี ผู้เช่าจะรบัผดิชอบในการดูแล ซ่อมแซม (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการ

ลงทุนในทรพัย์สิน สงัหาริมทรพัย์ อสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือการดําเนินการปรบัปรุงหรือ

ซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนทเีกยีวกบัโครงสรา้ง หรอืส่วนประกอบทสีาํคญัของอาคาร ซงึเป็นหน้าที

ของผูใ้หเ้ช่า) หรอืการกระทําใๆ ทงัปวงบนทรพัย์สนิทีเช่าในกรณีทจีําเป็น เพอืใหท้รพัย์สนิที

เช่าสามารถใชป้ระกอบกจิการโรงแรมได ้โดยใชเ้งนิสาํรองค่าเฟอรน์ิเจอร ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ 

ทีสะสมไว ้(ถ้าม)ี หากเงนิสํารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ทีสะสมไวไ้ม่เพยีงพอ

สาํหรบัการลงทุนดงักล่าว ผูเ้ช่าตกลงทจีะรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนทเีหลอื โดยใหค้่าใช้จ่าย (ถา้

ม)ี ดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณทผีู้ใหเ้ช่าอนุมตัิ

ตามขอ้กําหนดในสญัญาฉบบันี 

3. ผูเ้ช่าจะตอ้งไม่กระทําการ หรอืยนิยอมใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงกระทําการใดๆ บนทรพัยส์นิทเีช่า 

ซงึเป็นการกระทําทผีดิกฎหมาย หรอืการกระทําดงักล่าวอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้

รบัใบอนุญาตตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง หรอืมลีกัษณะเป็นทน่ีารงัเกยีจ หรอืก่อใหเ้กดิภยนัตราย 

ความเสยีหาย หรอืความเดอืนรอ้นราํคาญแก่บุคคลภายนอกและผูใ้หเ้ช่า และกรณทีีเกดิปัญหา 

หรือความเสียหายดังกล่าว ผู้เช่ามีหน้าทีทีจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทีในการแก้ไข

ปัญหา หรอืความเสยีหายดงักล่าว รวมถงึการทําความตกลงและเยยีวยาความเสยีหายทีเกิดขนึ

จากการกระทําของบุคคลดงักล่าวขา้งต้น 

4. ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ก่อหนีหรอืภาระผูกพนัใด ๆ เวน้แต่เป็นการก่อหนีหรอืภาระผูกพนัอนัเกดิขนึ

ในทางการคา้ปกตขิองผูเ้ช่า หรอืเนืองจากหรอืเพอืวตัถุประสงค์ของการเช่าทรีะบุไวใ้นสญัญา

ฉบบันีและธุรกจิทเีกยีวขอ้ง เช่น ค่าใช ้จา่ยทเีกดิขนึจากการดําเนินการของกจิการโรงแรม หรอื
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การปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีหรอืสญัญาทเีกยีวขอ้ง ทงันี ผูเ้ช่าตกลงจะดํารงสดัส่วนของหนีสนิ

ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผูเ้ช่าไวใ้นอตัราไม่เกนิ  ต่อ  โดยคํานวณเฉพาะการก่อ

หนีซงึเป็นการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ หรอืการออกตราสารหนีโดยไม่รวมถงึการกู้ยมืเงนิ

จากผูถ้อืหุน้ 

5. ผูเ้ช่าตกลงจะจดัใหม้แีละจะดํารงไวซ้งึใบอนุญาตต่าง ๆ ทสีําคญัต่อการประกอบกจิการโรงแรม

ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี 

6. ผูเ้ช่าจะไม่ก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัใด ๆ เหนือทรพัยส์นิทเีช่า 

7. ผู้เช่าจะต้องรบัผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อันเป็นการป้องกันให้ผู้ให้เช่าปลอดจากการ

เรยีกร้องใด ๆ ทเีกิดขนึจากการใช้ทรพัย์สนิทเีช่า เพอืการประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า และ/หรอื 

การละเลยไม่ปฏบิตัติามหน้าทหีรอืภาระผูกพนัในส่วนของผูเ้ช่าตามทรีะบุในสญัญานี รวมถงึ

การกระทําของตวัแทน และ/หรอื บรวิารของผูเ้ช่า ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าถูกฟ้องรอ้ง ถูกเรยีกรอ้งให้

รบัผดิ หรอืถูกดําเนินคดี เนืองจากเหตุดงักล่าว ผู้เช่าจะปลดเปลืองความรบัผดิให้แก่ผูใ้หเ้ช่า

โดยทนัท ีโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ช่าแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

8. การกระทําทสีําคญับางประการ เช่น การขายหรอืโอนกจิการของผูเ้ช่าทงัหมด หรอืบางส่วนที

สําคญัใหแ้ก่บุคคลอนื การก่อหลกัประกนัในทรพัยส์นิของผูเ้ช่า ซงึรวมถงึทรพัย์สนิทใีช้ในการ

ประกอบธุรกจิโรงแรม การใหเ้ช่าทรพัย์สนิทเีช่า ซงึคดิเป็นพนืทเีกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของพนืที

เช่าทงัหมดของทรพัย์สนิทเีช่าแก่บุคคลใดบุคคลหนึงเพยีงคนเดียว เป็นต้น ผู้เช่าจะทําได้ก็

ต่อเมอื (ก) ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า หรอื (ข) เป็นกรณีทไีดร้ะบุไว้

ในงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณค่าใชจ่้ายทเีป็นทุน (Capital 

Expenditure Budget) ประจําปีของโรงแรม ทไีดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หเ้ช่าแลว้ 

9. หน้าทอีนื ๆ ทรีะบุภายใต้สญัญาเช่า เช่น การจดัทําและนําส่งรายงานทางการเงนิ งบประมาณ

การดําเนินการและงบประมาณค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ข้อตกลงกระทาํการของ 

ผู้เช่า 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ประกอบธุรกจิอนืใดนอกเหนือจากธรุกจิโรงแรม และธุรกจิทเีกยีวขอ้ง โดยมี

วตัถุประสงคส์าํหรบัธุรกจิของกองทรสัต์ 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ใหเ้งนิกู ้หลกัประกนั หรอืความช่วยเหลอืทางการเงนิ (หรอืมสีถานะเป็นผูใ้หกู้้

โดยวธิกีารอนืใด นอกเหนือจากเจา้หนีทางการคา้) เพอืประโยชน์ของบคุคลอนื 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กูย้มืเงนิ นอกเหนือจากการกูย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้เพอืการชําระค่าเช่า หรอืเพอื

สนับสนุนการดําเนินงานทจีําเป็นของผูเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าตกลงจะไม่กระทําการใดๆทเีป็นการแขง่ขนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

 

การประกนัภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตกลงจะจดัใหม้กีารทําประกนัภยั ดงัต่อไปนี 

1.1 ผูใ้หเ้ช่าจะทําประกนัความเสยีงภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks Insurance) โดยผูเ้ช่า

จะเป็นผูช้ําระเบยีประกนัภยัทงัหมดแต่เพยีงผูเ้ดยีวตลอดอายุการเช่า  

1.2 ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่ารบัทราบและตก

ลงว่า จํานวนเงนิเอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัจะไม่ตํากว่า

รายได้ทีคาดว่าจะได้รบัจากทรพัย์สนิทเีช่า หกัออกด้วยค่าใช้จ่ายดําเนินงานทเีกยีวขอ้ง 

(GOP) เป็นระยะเวลา  ปี โดยไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบับนี และการ

ประกนัภยัดงักล่าว จะระบุใหผู้ใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าเป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมอืได้รบั

ค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิัทประกนัภยั ผู้ให้เช่าตกลงจะหกัค่าเช่าคงทีทผีูใ้หเ้ช่าควรจะ



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

-หน้า 44- 

ได้รบัตามสดัส่วนระยะเวลาทีบริษัทประกันภยัได้ใช้เป็นฐานในการคํานวณจํานวนค่า

สนิไหมทดแทนทตี้องชําระ และจะนําส่งค่าสนิไหมทดแทนส่วนทเีหลอืใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่

ชักช้า เมือผู้เช่าได้นําค่าสินไหมทดแทนทีได้รบัดังกล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้งในการดําเนินธุรกจิสําหรบัระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และมคี่าสนิไหมทดแทนส่วนที

คงเหลอื ผูเ้ช่าจะชําระคนืค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ให้เช่าในสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที

ผูใ้หเ้ช่าควรจะไดร้บั ทงันี ตามเงอืนไขทกีําหนดในสญัญาฉบบันี 

1.3 ประกันภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพือคุ้มครอง

ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายทีอาจเกิดขนึต่อทรพัย์สินของ

บุคคลภายนอก 

ทงันี ภายใต้จํานวนทุนประกนัภยั ข้อกําหนดและเงอืนไขของกรมธรรม์ประกนัภยัทผีู้ใหเ้ช่า

และผู้เช่าเห็นชอบร่วมกนัภายใต้สญัญาบรหิารโรงแรม โดยผู้เช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบชําระค่า

เบยีประกนัภยัสาํหรบัการประกนัภยัดงักล่าวทงัหมดแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

2. ผูเ้ช่าตกลงทจีะใช้ความพยายามอย่างดทีสีุดในการร่วมดําเนินการใด ๆ ทจีําเป็นเพอืเรยีกรอ้ง

ใหบ้รษิทัประกนัภยัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนอนัพงึไดร้บัโดยเรว็ 

การโอนสิทธิการเช่า 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทภีายใต้สญัญาฉบบันี ไม่ว่า

ทงัหมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอนืใด โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เวน้แต่เป็นการโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทดีงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัในเครอืของผูเ้ช่า ซงึ

มคีุณสมบตัแิละมคีวามสามารถทจีะปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาฉบบันีได ้ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่ายนิยอม

ให้ผู้เช่าโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าทีภายใต้สญัญาฉบับนี ผู้เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้รบัโอน

ยนิยอมเขา้ผกูพนัตามเงอืนไขต่าง ๆ ทกีําหนดในสญัญาฉบบันี โดยระยะเวลาการเช่าทโีอนไป

ยงัผูร้บัโอนจะต้องมกีําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ช่าทเีหลอือยู่

ตามสญัญาฉบบันี 

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

นัน ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอื (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรอืนิตบุิคคลนัน ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยอ้อม หรอื (ค) อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับุคคลหรอืนิตบุิคคลนัน ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยออ้ม และ “ควบคมุ” หมายถงึ การมอีํานาจในการควบคุม กําหนด หรอืชนํีาการบรหิาร

จดัการและนโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะ

กระทําโดยผ่านความเป็นเจ้าของหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเกนิกว่ารอ้ยละ 45 ของหุน้ทอีอก

และจําหน่ายแลว้ทงัหมดของบุคคลหรอืนิตบุิคคลนัน ๆ โดยสญัญา หรอืโดยวธิกีารอนืใด  

2. ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่าสามารถใหเ้ช่าช่วงพนืทใีนทรพัย์สนิทเีช่าตามวตัถุประสงค์ของการเช่า

ตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี 

3. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี ผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทภีายใต้สญัญาฉบบันี

ไม่ว่าบางส่วนหรอืทงัหมดใหแ้ก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูเ้ช่าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

ภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้เช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอืนใดอนัเกยีวกบัการเช่า

ทรพัย์สนิทเีช่าทเีกดิขนึตามสญัญาฉบบันี (ถ้าม)ี สําหรบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี และ

ระยะเวลาการเช่าทขียายออกไป 

2. ผูเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีทรพัยส์นิและทดีนิทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิทเีช่าตามกฎหมาย 

เหตใุนการสินสุดสญัญา สญัญาฉบบันีอาจถูกบอกเลกิได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง หากเกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนงึ
ดงัต่อไปนี 
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1. เหตุผดินัดผดิสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่า 
(ก) ในกรณีทผีูเ้ช่าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามขอ้ตกลงซึงเป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามทรีะบุไว้ใน

สญัญาฉบบันี หรอืผดิคํารบัรองซงึเป็นสาระสําคญัทใีห้ไว้ในสญัญาฉบบันี และผู้เช่าไม่
สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญา ภายใน  วนั นับจากวนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทคีู่สญัญาได้
ตกลงกนั เวน้แต่การผดิสญัญาหรอืคํารบัรองนันเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั    หรอืเหตุการณ์
ใด ๆ ทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของผูเ้ช่า อนึง ในกรณีทผีู้เช่าผดินัดชําระค่าเช่าคงท ี
และ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั จะถอืว่าเป็นเหตุผดินัดผดิสญัญาต่อเมอืผูเ้ช่าคา้งชําระค่าเช่าเป็น
ระยะเวลาเกนิกว่า  วนั นับจากวนัครบกําหนดชําระค่าเช่า เวน้แต่การผดินัดชําระค่าเช่า
ดงักล่าวจะเกิดจากเหตุการณ์ซึงไม่ถอืเป็นความผดิของผู้เช่า ซงึผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลง
ขยายระยะเวลาชําระค่าเช่าออกไป 

(ข) เมือมีการแก้ไขเปลียนแปลง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต หนังสือรบัรอง 
หนังสอืยนิยอม สทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทผีูเ้ช่าได้รบัจากหน่วยงานของรฐั เจ้าหน้าท ีบุคคล
หรอืนิตบุิคคลใด ๆ ซงึผูเ้ช่าจําเป็นตอ้งมไีว ้หรอืใชใ้นการประกอบธรุกจิหลกัของผูเ้ช่า และ
เหตุดงักล่าวเป็นเหตุทไีม่สามารถดําเนินการแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทผีูใ้หเ้ช่า และผูเ้ช่า
จะไดต้กลงร่วมกนั ซงึส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อการดําเนินกจิการโรงแรม  

(ค) เมอืผู้เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรอืคําสงัของรฐั หรอืเพราะกรณีอืนใด อนัมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีของ
ผู้เช่า หรอือํานาจในการดําเนินการหรอืประกอบธุรกิจของผู้เช่าต้องเปลียนแปลง หรอื
สะดุดลง หรอืทรพัย์สนิหรอืรายได้ของผูเ้ช่า ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ต้องถูกยดึ อายดั 
เวนคนื หรอืตกเป็นของรฐั ซึงผู้ให้เช่าเห็นว่ามผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อ
ความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏบิตัติามสญัญานี 

(ง) ในกรณีทผีูเ้ช่าถูกศาลสงัพทิกัษ์ทรพัย์ หรอืถูกศาลสงัใหล้้มละลาย หรอือยู่ในขนัตอนการ
เลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องของให้ฟืนฟูกิจการของผู้เช่าต่อศาลหรือ
หน่วยงานราชการทเีกียวขอ้ง หรอืกระบวนการอนืใดในทํานองเดียวกนั ซงึมผีลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของผูเ้ช่าในการชําระค่าเช่า หรอืปฏบิตัิตาม
สญัญาฉบบันี 

(จ) ในกรณีทผีูเ้ช่าได้หยุดประกอบกิจการทงัหมด หรอืบางส่วนทสีําคญั ซงึทําใหผู้ใ้หเ้ช่าไม่
สามารถหาประโยชน์จากทรพัย์สนิทเีช่าได้ ซงึส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อ
การดําเนินกจิการโรงแรม  

2. เหตุผดินัดผดิสญัญาโดยฝ่ายผูใ้หเ้ช่า 
ในกรณีที ผู้ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทีเป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามทีระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี หรอืผดิคํารบัรองทเีป็นสาระสําคญัใด ๆ ทใีหไ้วใ้นสญัญาฉบบันี และผูใ้หเ้ช่าไม่
สามารถดําเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน  วนั นับจากวนัทไีดร้บัแจ้ง 
หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทคีู่สญัญาได้ตกลงกนั เวน้
แต่การผดิสญัญาหรอืคํารบัรองนันเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ทอียู่นอกเหนือ
ความควบคุมของผูใ้หเ้ช่า 

3. เมือผู้ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของทรพัย์สนิทีเช่า หรือผู้ให้เช่าไม่มสี ิทธิในการใช้ทรพัย์สนิทีเช่า 
(แลว้แต่กรณี) 

4. เมอืครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรพัย์สนิทเีช่าตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี และผูใ้หเ้ช่า 
หรอื ผูเ้ช่ามไิดต้กลงในการต่ออายุสญัญาฉบบันีออกไป ตามขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการ
ต่ออายุสญัญาตามทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี 
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5. เมอืทรพัยส์นิทเีช่าเสยีหายหรอืถูกเวนคนื ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วนทสีําคญั ทําใหผู้เ้ช่าไม่อาจ
ใช้ทรพัย์สนิทีเช่า เพอืประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม และกิจการอืนใดทีเกียวเนืองกบั
กจิการดงักล่าวต่อไปได ้

6. ในกรณีททีรสัตใีชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ใหผู้ใ้ห้
เช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี 

ข้อยกเว้นการสินสุดสญัญา นับจากวนัทกีองทรสัต์ได้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีด้
ครบถ้วน แต่ผู้ถือหุน้ทเีกียวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าได้รบัการชําระเงนิครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงททีี
ผูใ้หเ้ช่าควรได้รบัหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายแล้วจากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปนี ไม่ถอืว่าเป็น
การผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัการสนับสนุน

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

การชําระค่าเช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสํารอง (Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

3. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนับสนุน
อนืๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

การเลิกสญัญาโดยผู้ให้เช่า

โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า

และค่าปรบั 

ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานีโดยไม่ได้มเีหตุมาจากการกระทําผดิสญัญาของผูเ้ช่าตาม
ขอ้กําหนดหรอืเงอืนไขภายใต้สญัญาฉบบันี ผูใ้หเ้ช่าจะชําระเงนิดงัต่อไปนีใหแ้ก่ผูเ้ช่าเพอืเป็นการ
ชดเชยการบอกเลกิสญัญาโดยไม่ใช่ความผดิของผูเ้ช่า 
1. เบยีปรบัจํานวน 500,000 ดอลลาร์สหรฐั  
2. ค่าใช้จ่ายทเีกยีวขอ้งทเีกดิขนึจรงิซึงผู้เช่าต้องชําระให้แก่บุคคลอนือนัเนืองมาจากการถูกบอก

เลิกสญัญาฉบับนี โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงหรอืเป็นผลกระทบโดยตรงอนั
เนืองมาจากการถูกบอกเลกิสญัญาฉบบันี 

ผลอนัเกิดจากเหตุในการ

สินสุดสญัญา 

1. เมอืสญัญาฉบบันีสนิสุดลงโดยไม่มกีารต่ออายุสญัญา ผูเ้ช่าตกลงจะดําเนินการต่อไปนี 
1.1 ส่งมอบทรพัย์สนิทเีช่าคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หรอืบุคคลทผีูใ้หเ้ช่ากําหนดในสภาพทเีหมาะสม

และใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคด์งัทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี 
1.2 ชําระค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑท์กีําหนดในสญัญาฉบบันี โดยคํานวณ

ตามสดัส่วนจากระยะเวลาการเช่าจรงิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ภายใน  วนั นับจากวนัทมีผีลเป็น
การเลกิสญัญาฉบบันี 

1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซงึเป็นผลประโยชน์ทีผู้เช่าได้รบัไว้ล่วงหน้า อาทิ ค่าเช่ารบั
ล่วงหน้า และรายไดร้บัล่วงหน้าอนื ๆ (ถา้ม)ี รวมทงัเงนิประกนัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หรอืบคุคลที
ผูใ้หเ้ช่ากําหนด 

 ทงันี 
(ก) ในกรณีทีผู้เช่าได้รบัประโยชน์ภายหลงัวนัทสีญัญานีสนิสุดลง ผู้เช่าตกลงทจีะมอบ

ประโยชน์ให้ผู้ให้เช่า หรอื บุคคลทีผู้ให้เช่ากําหนดตามทกีําหนดไว้ในข้อสญัญานี 
และ 

(ข) ในกรณีทีผู้ให้เช่าได้รบัประโยชน์ ซึงเป็นผลประโยชน์ทีผู้เช่าควรได้รบัก่อนวนัที
สญัญานีสนิสุดลง ผูใ้หเ้ช่าตกลงทจีะคนืผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
โดยทงัสองกรณีดงักล่าว คู่สญัญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่คู่สญัญา
อกีฝ่ายหนึง ภายใน  วนั นับจากวนัทไีดร้บัผลประโยชน์นัน 

1.4 ให้ความร่วมมอืตามจําเป็นและสมควรเพอืให้บุคคลทีผู้ให้เช่ากําหนด สามารถดําเนิน
กจิการโรงแรมไดอ้ย่างต่อเนืองตามกฎหมาย และ/หรอื ตามทหีน่วยงานอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง
กําหนดภายในเวลาอนัสมควรหลงัไดร้บัคํารอ้งขอจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่
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เรยีกร้องค่าตอบแทน รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ให้เช่า หรอืบุคคลทีผูใ้ห้เช่ากําหนดใน
การโอน หรอืการใหไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม หรอืการโอนสทิธิและหน้าที
ตามสญัญาต่าง ๆ ทงันี ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาเช่าทรพัยส์นิทีเช่า
แทนได ้ผูเ้ช่าตกลงทจีะเช่าทรพัยส์นิทเีช่าเพอืประกอบธุรกจิโรงแรมต่อไปจนกว่า ผูใ้หเ้ช่า
จะสามารถหาผูเ้ช่ารายอนืมาเช่าทรพัย์สนิทเีช่าต่อไปได้ โดยทรีะยะเวลาเช่าทตี่อออกไป
ดงักล่าว จะไม่เกนิ  วนั นับจากวนัทคีรบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ด ีใหถ้อื
ว่าผู้เช่าไม่มหีน้าทจีะเช่าทรพัย์สนิทเีช่าต่อไปในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว หากการต่อ
อายุสญัญาเช่ามขีอ้จาํกดัหรอืพน้วสิยั 

2. ในกรณีทสีญัญานีเลกิกนั คู่สญัญาย่อมไม่สนิสทิธใินการเรยีกค่าใชจ่้าย และค่าเสยีหายใด ๆ ที
ไดม้อียู่ก่อนมกีารเลกิสญัญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสยีหายทีเกดิขนึอนัเนืองจากการเลกิสญัญา และ/
หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ตามทกีฎหมายกําหนด 

อนึง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี และระยะเวลาใด ๆ ทไีด้ขยายออกไป ผูใ้หเ้ช่าไม่มี
สทิธบิอกเลกิสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่า หากไม่มเีหตุผดินัดผดิสญัญาใด ๆ ทเีกดิโดยฝ่ายผูเ้ช่า 

ทรพัยสิ์นเสียหายและการ

ถกูเวนคืน 

1. ในกรณีทีทรพัย์สนิทเีช่าถูกเวนคนืหรอืเสียหาย ไม่ว่าทังหมดหรอืบางส่วนทีสําคญัโดยไม่ใช่
ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด ทําใหผู้เ้ช่าไม่อาจใช้ทรพัยส์นิทเีช่าเพอืประโยชน์ในการดําเนินธรุกจิ
โรงแรมต่อไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันีสนิสุดลงในวนัททีรพัยส์นิทเีช่าไดร้บัความเสยีหายหรอืถูก
เวนคนื โดยทคีู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย เงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน
อนืใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงได้ เวน้แต่ค่าเสยีหายทเีกดิขนึเนืองจากการปฏบิตัผิดิสญัญาก่อน
วนัทสีญัญาฉบบันีสนิสุดลง หรอืค่าใชจ่้ายหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอนืใดทคีา้งชําระหรอืเกดิขนึ
ก่อนวนัทสีญัญาฉบบันีสนิสุดลง 

2. ในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วน และผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่ามคีวามเหน็ร่วมกนั
ว่า ทรพัย์สนิทเีช่าซงึเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนยงัสามารถใช้เพอืประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกจิโรงแรมต่อไปได้ ใหถ้อืว่าสญัญานียงัมผีลใช้บงัคบัต่อไปเฉพาะในส่วนของทรพัย์สนิทีเช่า
ส่วนทไีม่เสยีหาย และยงัอยู่ในสภาพทสีามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรพัย์สนิดงักล่าว 
ยงัคงเป็นทรพัย์สนิทีเช่ากนัตามสญัญาฉบับนีต่อไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกนัพจิารณาถึงความ
เหมาะสมในการปรบัอตัราค่าเช่าและขอ้สญัญาอนืๆใหส้อดคล้องกบัสภาพของทรพัย์สนิทเีช่าที
เสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนตามสมควร 

เหตสุดุวิสยั 1. เพอืวตัถุประสงค์ของสญัญานี นอกจากเหตุการณ์ทกีําหนดไวใ้นสญัญานีแล้วนัน เหตุสุดวสิยัให้
รวมถงึเหตุสุดวสิยัตามทไีด้ใหค้วามหมายไวใ้นสญัญาบรหิารโรงแรมของโรงแรมซงึบงัคบัใช้อยู่
ในขณะนัน 

2. ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลทําใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบั
นีได้ คู่สญัญาฝ่ายนันจะต้องส่งหนังสอืแจ้งใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงทราบถงึเหตุสุดวสิยัดงักล่าว
ในทนัท ีและในกรณีดงักล่าวใหคู้่สญัญาทงัสองฝ่ายมสีทิธเิลอืนการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีไปได้
เท่ากับระยะเวลาทีเกิดเหตุสุดวิสยั โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงร่วมกันกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยไม่ถอืว่าเป็นความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด อย่างไรก็ด ีคู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ยกเอา
เหตุสุดวสิยันันเป็นขอ้อา้งในการชําระหนีเงนิใด ๆ ในจํานวนทตีอ้งชําระตามสญัญาฉบบันี เวน้แต่ 
(ก)  ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิทเีช่าเสยีหายอย่างมนีัยสาํคญั จนถงึขนาดที

ผู้เช่าไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วง
ระยะเวลาใด ผูเ้ช่าไม่มหีน้าทใีนการชําระค่าเช่าสําหรบัช่วงระยะเวลาทไีม่อาจใชป้ระโยชน์
จากทรพัยส์นิทเีช่าไดด้งักล่าว และ/หรอื 

(ข)  ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัทผีูเ้ช่าสามารถขอเลอืนการชําระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่า อนั
เนืองมาจากเหตุสุดวสิยัตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีตามลําดบั 
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3. หากเหตุสุดวิสยัตามทีระบุข้างต้น เป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันีได้ หรอืเป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่ได้รบัประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี 
คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงทจีะทบทวนขอ้กําหนดของสญัญาฉบบันีโดยสุจรติ เพอืใหคู้่สญัญาทงั
สองฝ่ายสามารถดําเนินการใด ๆ เพอืประโยชน์ของคู่สญัญา และ/หรอื กลบัคนืสู่สถานะเดมิ 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี 

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

นอกเหนือจากทรีะบุในตารางดา้นล่าง ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาใหใ้ชท้รพัย์สนิเพอืประกอบธุรกจิโรงแรม 
ของโรงแรม Capri by Fraser จะมสีาระสําคญัเหมอืนขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าของโรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park โดยเปลยีนคาํทอี้างองิถงึโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นโรงแรม Capri by Fraser 

 
ผู้ให้เช่า Luxel APT Company Limited ซึงเป็นบริษัททีกองทรัสต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทังหมดผ่านบริษัท 

BBDM Singapore Pte Ltd    

ผู้เช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด  (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล
เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

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

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
โทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที
เกยีวเนืองกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

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

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมอืสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิทีเช่าจากผู้ให้เช่าต่อไปอีกคราวละ 3 ปี  โดย
อัตโนมตัิ (automatic renewal) ภายใต้เงอืนไขว่าการต่อสญัญาเช่าจะมีผลใช้บังคบัไม่เกินระยะเวลาของ
สญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่าขาดคุณสมบตัใินการ
เป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีช่า  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 1,586,000 ดอลลาร์สหรฐั ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงินท้องถินของประเทศนัน ทังนี ตามอัตรา
แลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายสุญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นับจากวนัทกีองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีดค้รบถว้น แต่ผู้
ถอืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชําระเงนิครบถว้นตามจํานวนค่าเช่าคงททีผีูใ้หเ้ช่าควรไดร้บัหลงัจากหกั
ค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปนี ไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญาเช่า  
1.   กองทรสัต์ และหรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มไดร้บัเงนิสนับสนุนการชําระค่า

เช่าคงทจีากเงนิในบญัชเีงนิสาํรอง   (Reserve Account) ทบีรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ี  
  อนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ีวางไวใ้หแ้ก่ทรสัตขีองกองทรสัต์ 

2.   กองทรสัต์ และ /จากหรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนับสนุนอืนๆ 
บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า          

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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(ค) ทรพัยสิ์นในประเทศเวียดนาม : โรงแรม IBIS Saigon South 

 

นอกเหนือจากทรีะบุในตารางดา้นล่าง ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาใหใ้ชท้รพัย์สนิเพอืประกอบธุรกจิโรงแรม 

ของโรงแรม IBIS Saigon South จะมสีาระสําคญัเหมอืนขอ้กาํหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าของโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park โดยเปลยีนคาํทอี้างองิถงึโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นโรงแรม IBIS Saigon South 

 
ผู้ให้เช่า Viethan Hotel Corporation ซึงเป็นบริษทัทีกองทรสัต์ลงทุนโดยการถือหุ้นทงัหมดผ่านบริษทั BBVN 

Singapore Pte Ltd    

ผู้เช่า Strategic Hospitality Services Co Ltd ซึงมีผู้ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคล

เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

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

(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทเีป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาท ิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

ระบบโทรศพัท ์ลฟิต์ บนัไดเลอืน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม รวมถงึสงิอํานวยความสะดวก

ต่าง ๆ ทเีกยีวเนืองกบัอาคารโรงแรม รวมทงัสทิธใิด ๆ ท ีเกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

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

เงอืนไขในการต่ออายุ

สญัญาเช่าเมอืสญัญา

เช่าครบกาํหนด 

เมอืสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าจะเช่าทรพัย์สนิทีเช่าจากผู้ให้เช่าต่อไปอีกคราวละ  ปี โดย

อตัโนมตัิ (automatic renewal)  ภายใต้เงอืนไขว่าการต่อสญัญาเช่าจะมีผลใช้บังคบัไม่เกินระยะเวลาของ

สญัญาเช่าทดีนิทโีรงแรมตงัอยู่ และขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสนิสุดลงเมอืผูใ้หเ้ช่าขาดคุณสมบตัใินการ

เป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีช่า  

จาํนวนค่าเช่าพืนฐาน 791,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงินท้องถินของประเทศนัน ทังนี ตามอัตรา

แลกเปลยีนทไีดต้กลงกนั 

การคาํนวณจาํนวนค่า

เช่าพนืฐานในการต่อ

อายสุญัญาเช่า 

ค่าเช่าพนืฐานสาํหรบัการต่ออายสุญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตาม

สญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ข้อยกเว้นการสินสุด

สญัญา 

นับจากวนัทกีองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ ในกรณีทผีูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าคงทไีดค้รบถ้วน 

แต่ผูถ้อืหุน้ทเีกยีวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการชําระเงนิครบถว้นตามจาํนวนค่าเช่าคงททีผีูใ้หเ้ช่าควรไดร้บั

หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้จากแหล่งเงนิใดแหล่งเงนิหนึงดงัต่อไปนี ไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญาเช่า  
1. กองทรสัต์ และ/หรอื บรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมไดร้บัเงนิสนับสนุนการชําระคา่เช่าคงที

จากเงนิในบญัชเีงนิสาํรอง  ) Reserve Account) ทบีรษิทัสตราทจีกิ พร๊อพเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอร ์พทีอี ีแอลทดี ี วาง

ไวใ้ห้แก่ทรสัตขีองกองทรสัต ์

2. กองทรสัต์ และ/หรอืบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดร้บัเงนิสนับสนุนอนืๆ จาก

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนักบัผูเ้ช่าและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูเ้ช่า 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
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2.5.3  รายละเอียดของผู้เช่าหลกั และความสมัพนัธต์ามหลกัเกณฑบุ์คคลทีเกียวโยงกนั 

ผู้เช่าหลกัคอืPT Central Persona Palace ซึงเป็นผู้เช่าหลกัของประเทศอินโดนีเซีย และ Strategic Hospitality 

Services Co. Ltd. ซงึเป็นผูเ้ช่าหลกัของประเทศเวยีดนาม และทงั 2 บรษิทัเป็นบรษิทัย่อยของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 

 คณุสมบติัและประสบการณ์ของผู้เช่าหลกั 

ผู้เช่าหลกัจะเป็นบรษิัทลูกของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของผู้จดัการกองทรสัต์ ซึงมีบุคลากรแยกต่างหากจากบุคลากรของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ นอกจากนัน บุคลากรของผูเ้ช่าหลกัมคีวามเชยีวชาญในธุรกจิโรงแรม และมนีโยบายในการจดัหารายได้

จากอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรมและ Hospitality โดยการว่าจ้างผู้บรหิารโรงแรม (Hotel Operator) ทมีชีอืเสยีงและ

มาตรฐานในระดบัสากล และเป็นทยีอมรบัในธุรกจิโรงแรมเพอืมาดาํเนินการบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไป 

 

 ความสมัพนัธใ์นเชิงการถือหุ้นและความสมัพนัธใ์นทางธุรกิจกบัผู้จดัการกองทรสัต์ 

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

Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) และผูจ้ดัการกองทรสัต์ มผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็น

บุคคลเดยีวกนั โดยบริษัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) จะเป็นผู้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 

ของหุน้ทงัหมดในบรษิทั PT Central Pesona Palace และบรษิทั Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ซงึ

เป็นผูเ้ช่าหลกัในประเทศอนิโดนีเซยี และเวยีดนาม ตามลําดบั 

 

 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ผูเ้ช่าหลกัจะดําเนินการว่าจา้งผูบ้รหิารโรงแรม เพอืดําเนินกจิการตามระยะเวลาทมีกีารกําหนดในสญัญาเช่าซงึมี

ระยะเวลา 3 ปีและสามารถต่อสญัญาไดต้ามเงอืนไขทกีําหนด 

 

 ความเห็นของผู้จดัการกองทรสัต์ต่อความสามารถของผู้เช่าหลกัในการดําเนินการตามทีระบุใน

สญัญาเช่า 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทาํหน้าทผี่านผูใ้หเ้ช่าหลกัซงึเป็นคู่สญัญากบัผู้เช่าหลกั  โดยสามารถใชส้ทิธติามสญัญาเช่า

ในการกํากบัดูแลและตดิตามใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงอืนไขในสญัญาเช่า เมอืผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดใ้ชค้วาม

พยายามอย่างเตม็ทใีนการบงัคบัใหผู้เ้ช่าหลกั จงึสามารถเชอืว่าผูใ้หเ้ช่าหลกัจะสามารถควบคุมใหผู้เ้ช่าหลกัจะปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑ์ทกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่าได ้ 

 

การทผีูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และหน้าททีกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่าอาจเป็นเหตุใหส้ญัญาเช่าสนิสุดลง และ

เป็นเหตุให้บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิมสีทิธบิอกเลกิสญัญา และเรยีกร้องค่าเสยีหายซงึเกิดจากการผดิสญัญาของผูเ้ช่าหลกั 

บรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิมสีทิธทิจีะหาผู้เช่ารายอนืมาสวมสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แทนทผีูเ้ช่าหลกั และสามารถตก

ลงกบัคู่สญัญารายใหม่ภายใตส้ญัญาเช่าใหม่ทมีขีอ้กําหนดและเงอืนไขทเีป็นประโยชน์ต่อบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ 
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 กลไกหรือมาตรการทีใช้ในการกาํกบัดูแลผู้เช่าหลกัเพือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

ผู้เช่าหลกัและกองทรสัต์ 
 

ถงึแมว้่าผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยตรง เนืองจากผู้ถอืหุน้ใหญ่ในระดบับนสุด 

(Ultimate shareholder) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูถ้อืหุน้ใหญ่ในระดบับนสุดของผูเ้ช่าหลกัเป็นบุคคลเดยีวกนั อย่างไรก็

ด ีในการจดัทําสญัญาเช่าหลกัสําหรบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์นัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะใช้

ความพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการเจรจาเขา้ทําสญัญาเช่าและจํานวนของค่าเช่า รวมถงึเงอืนไขและขอ้กําหนด

อืนๆ ในสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัเพอืผลประโยชน์ทดีทีสุีดของกองทรสัต์ และผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยอยู่บนหลกัการทผีูเ้ช่า

หลกัและผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นนิตบิุคคลแยกออกต่างหากจากกนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเงอืนไข และขอ้กําหนดใน

สญัญาเช่าทบีรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิเขา้ทํากบัผูเ้ช่าหลกัสําหรบัการใหเ้ช่าทรพัย์สนิหลกัทลีงทุนครงัแรกของกองทรสัต์นัน 

เป็นเงอืนไข และขอ้กําหนดทสีมเหตุสมผล และสอดคล้องกบัเงอืนไขทางการคา้โดยทวัไปเมอืเทยีบกบัการประกอบธุรกจิใน

ลกัษณะเดยีวกนั ซึงสญัญาเช่าดงักล่าวได้รบัการสอบทานโดยทรสัตี เพอืเป็นการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างผู้เช่าหลกัและกองทรสัต์ ในกรณีทจีะมกีารทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้เช่าหลกั กองทรสัต์จะดําเนินการให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์รายการระหว่างกนั ทงัธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์กบัทรสัตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี

 

ทงันี ในกรณีทเีกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงั ทรสัต์ 

และการเขา้ทําสญัญาเช่าหลกัระหว่างบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิกบัผูเ้ช่าหลกันัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหแ้น่ใจว่า

ผู้จดัการกองทรสัต์จะควบคุมดูแลผู้เช่าหลกัเพอืประโยชน์ทดีทีสุีดของกองทรสัต์ และการดําเนินการต่างๆ เกียวกบัการ

ควบคุมผูเ้ช่าหลกั โดยในกรณีทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดั

ใหม้มีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีพยีงพอและเหมาะสม   และอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของทรสัต ี  

เพอืให้การบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้ง รวมถึงสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญา

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทกีฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึ

สญัญาดงักล่าวกําหนด และเป็นไปตามคู่มอืระบบการทาํงานและระบบควบคุมภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนี  ใน

กรณีทกีองทรสัตจ์ะตอ้งเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆ กบัผูเ้ช่าหลกั ทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีสีาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผย

ในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันีแล้ว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าทภีายใต้สญัญาก่อตงัทรสัต์ทรีะบุใหก้ารเขา้ทาํนิติกรรม

ดงักล่าวของกองทรสัตจ์ะตอ้งมสีาระของรายการตามทกีําหนด กล่าวคอื 

 

- เป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

- เป็นไปเพอืประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์ 

- สมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

- ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตอ์ยู่ในอตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม และ 

- ผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษจากการเขา้ทาํธุรกรรมจะไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในการเขา้ทาํธุรกรรม 
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นอกจากนี ในกรณีทกีองทรสัตจ์ะต้องเขา้ทาํรายการหรอืนิตกิรรมใดๆกบัผูเ้ช่าหลกั ทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่า

หลกัทมีสีาระสาํคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี ซงึอาจส่งผลใหส้าระสําคญัของสญัญาเช่าหลกัตามที

ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันีมกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 

 

(ก) การเปลยีนแปลงสาระสําคญัของสญัญาเช่าหลกัททีาํขนึระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูใ้หเ้ช่าหลกั 

(ข) การตดัสนิใจดําเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา และ/หรอืเกดิ

ขอ้พพิาท 

(ค) การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งต้นนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ซงึเป็นนิตบุิคคลทไีด้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ใหป้ฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทตีามพระราชบญัญตัิทรสัต์ 

กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดําเนินธุรกจิ โดยต้องปฏบิตัหิน้าที

ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซอืสตัยสุ์จรติ และต้องปฏบิตัติ่อผู้ถอืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม และเพอื

ประโยชน์ทดีทีสุีดของผู้ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้ง กบัการ

ทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมถงึสญัญาก่อตงัท

รสัต์และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัมหีน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณีทมีคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตี้องดําเนินการให้

มนัใจไดว้่า ผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและเหมาะสม ซงึผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการใหม้นัใจว่า การดาํเนินการ

ตามกลไกหรอืมาตรการทใีช้ในการกํากบัดูแลผู้เช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปเพอืการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต ์และเพอืผลประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต ์

 

นอกจากนี การดําเนินการดงักล่าวของผู้จดัการกองทรสัต ์จะอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของทรสัต ีซึงเป็นนิตบุิคคล

ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึงทรัสตีมีหน้าทีตาม

พระราชบญัญตัทิรสัต์ กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ดําเนิน

การใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ 

หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

2.5.4 การว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

-ไม่ม-ี 

 

2.5.5 ผลการดาํเนินงานของผู้เช่าหลกั 

           ในปี 2562 ผูเ้ช่าหลกัสามารถปฏบิตัติามเงอืนไขในสญัญาเช่า ซงึสามารถดาํเนินการส่งค่าเช่าเป็นจาํนวนเงนิสกุล

ทอ้งถนิ ดงัน ี
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ผู้เช่าหลกั PT Central Pesona Palace Strategic Hospitality Services Pte. Ltd. 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park Capri by Fraser IBIS Saigon South 

สกลุเงิน IDR VND VND 

รายได้คงที 

(Fix Rent) 
80,340,818,184 32,173,264,380 16,046,060,604 

รายได้แปรผนั 

(Variable Rent) 
- 7,169,622,913 1,943,193,906 

รวมรายได ้ 80,340,818,184  39,342,887,293  17,989,254,510  

 

2.5.6 การรบัประกนัรายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์

                 -ไม่ม-ี 

 

2.6    การกู้ยืมเงิน 

 

2.6.1 ข้อมูลเกียวกบัการกู้ยืมเงิน ณ วนัสินรอบบญัชี 

กองทรสัต์มกีารทําสญัญากู้ยมืเงนิจาํนวน 44,670,000 ยูโร (ประมาณ 1,724.43 ล้านบาท) จากสถาบนัการเงนิแห่ง

หนึงในต่างประเทศ เพอืนําเงนิกู้ยมืดงักล่าวมาชําระหนีกูย้มืเดมิในสกุลดอลลารส์หรฐัของกองทรสัตท์มีต่ีอสถาบนัการเงนิใน

ประเทศอกีแห่งหนึง ซงึกองทรสัต์ไดท้ําการกู้เงนิตงัแต่วนัทกีองทรสัต์เรมิลงทุนในทรพัย์สนิหลกัทลีงทุนครงัแรก โดยได้มี

การเบกิใชเ้งนิกูด้งักล่าวในวนัท ี29 มถุินายน 2561 หลงัจากนันไดม้กีารแกไ้ขสญัญากูย้มืเงนิดงักล่าว เพอืขยายวงเงนิเพมิ

จํานวน 1,500,000 ยูโร ณ วนัท ี17 สงิหาคม 2561 เพอืรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมกีารเบกิใชจ้าํนวน 1,165,000 ยูโร ใน

วนัท ี20 สงิหาคม 2561 และไดม้กีารชําระคนืก่อนกําหนดแล้ว 815,000 ยูโร ในวนัท ี2 พฤษภาคม 2562  ขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของการกู้ยมืเงนิดงักล่าวเป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาเงนิกู้ระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้กู้โดยมเีงือนไขทีสําคญั

ดงัต่อไปนี 

สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมเงิน 

ผู้ให้กู้ สถาบนัการเงนิ ซงึไม่ใช่บุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัต ี

ผู้กู้ Strategic Hospitality Holdings Limited ซงึเป็นบรษิยั่อยทกีองทรสัต์ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

จาํนวนเงินกู้  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2562 

เงนิกูร้ะยะยาว 45.02 ลา้นยโูร  

 

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

ในปีท ี1 มอีตัราดอกเบยีเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.25 ต่อปี 

ในปีท ี2 มอีตัราดอกเบยีเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 3.75 ต่อปี 

ในปีท ี3 มอีตัราดอกเบยีเท่ากบั 3M EURIBOR บวกอตัราดอกเบยี 4.25 ต่อปี 
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อายสุญัญาเงินกู้ 3 ปี นับจากวนัทเีบกิเงนิกู ้

การชาํระคืนเงิน

ต้น 

ชําระคนืเงนิตน้ครงัเดยีวเมอืสนิสุดอายุสญัญาเงนิกู ้

การชาํระดอกเบีย ชําระรายไตรมาส 

หลกัประกนั - จํานําหุน้ของบรษิทัย่อยของกองทรสัต์บางบรษิทั 

- จํานองสนิทรพัยใ์นประเทศอนิโดนีเซยี  

- โอนสทิธิการรบัผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งกบัสญัญาหลกัให้กบัผู้ให้กู้ ได้แก่ สญัญาเงนิกู้ระหว่างบรษิัท

ภายใตก้องทรสัต์ สญัญาบรกิาร สญัญาเช่า สญัญาบรหิารสนิทรพัย ์สญัญาประกนัภยั และ/หรอืการสลกั

หลงักรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้  

- คาํประกนัโดยบรษิทัย่อยบางแห่งของกองทรสัต์ 

นอกเหนือจากหลกัประกนัทรีะบุขา้งต้น ขอ้กําหนดและเงอืนไขอนืๆ เกยีวกบัการใหห้ลกัประกนัการกูย้มืนี

ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู้ สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทเีกยีวขอ้งซงึคู่สญัญาจะ

ไดต้กลงกนั 

เงอืนไขทีสาํคญั - อตัราส่วนหนีสนิต่อสนิทรพัยท์งัหมดของกองทรสัต์และบรษิทัลูก (Gearing Ratio) ไม่เกนิรอ้ยละ 45 

- อตัราส่วนเงนิกูซ้งึมหีลกัประกนัต่อมลูค่าหลกัประกนั (Loan to Value Ratio) ไม่เกนิรอ้ยละ 45 

- อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบยีของกองทรสัต์ (Interest Cover Ratio) ไม่ตํากว่า 2.5 เท่า 

- การหา้มจ่ายเงนิปันผลในกรณีทมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

ข้อกาํหนดและ

เงอืนไขอืน 

นอกเหนือจากเงอืนไขทีระบุข้างต้น ข้อกําหนดและเงอืนไขอืนๆ เกียวกบัการให้สนิเชือนีให้เป็นไปตาม

เงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิอนืๆ ซงึคู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

 
 
2.6.2  นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ 

 

ในอนาคตกองทรสัต์อาจกูย้มืเงนิโดยการขอสนิเชอืจากสถาบนัการเงนิ หรอืออกตราสารหรอืหลกัทรพัยห์รอืเขา้ทาํ

สญัญาทมีลีกัษณะเป็นการกูย้มื รวมถงึก่อภาระผกูพนัแกท่รพัยส์นิของกองทรสัต ์ เพอืนําเงนิทไีดม้าลงทุนในทรพัยส์นิ

โครงการฯ ของกองทรสัตเ์พมิเตมิ ปรบัปรุงทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัต์ลงทุน หรอืเพอืวตัถุประสงคอ์นืใดทเีป็น

ประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรสัต ์โดยอยู่ภายใตน้โยบายการกูย้มืเงนิในอนาคต 
 

ทงันี การกูย้มืของกองทรสัต์ ใหห้มายความรวมถงึการกูย้มืเงนิของบรษิทัทกีองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 

1.) วตัถปุระสงคใ์นการกู้ยืมเงิน  

ในการจดัการกองทรสัต์ กองทรสัต์อาจกู้ยมืเงนิได้ ทงันี ไม่ว่าจะมกีารให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรอืไม่ก็ตาม และ

ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อภาระผูกพนัเพอืการบรหิารจดัการกองทรสัต์และทรพัย์สนิของ

กองทรสัต ์ซงึรวมถงึเพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

(1) ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัตม์สีทิธกิารเช่าหรอืสทิธิ

ครอบครอง ใหอ้ยู่ในสภาพดแีละมคีวามพรอ้มทจีะใชห้าผลประโยชน์ รวมถงึการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของอสงัหารมิทรพัย์

ดงักล่าว 
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(2) ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึงสงัหาริมทรพัย์หรืออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับอสงัหาริมทรพัย์ของ

กองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าหรอืสทิธคิรอบครอง ใหอ้ยู่ในสภาพดแีละมคีวามพรอ้มทจีะใช้หา

ผลประโยชน์ 

(3) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียู่แลว้ซงึเป็นของกองทรสัตห์รอืทกีองทรสัตม์สีทิธกิารเช่าหรอื

สทิธคิรอบครอง เพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

(4) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิ 

(5) เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์หรือคําประกนัการดําเนินงานทีเกียวเนืองกบัการประกอบธุรกิจของ

กองทรสัต ์

(6) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มื หรอืการกูย้มืเพอืนําไปชาํระหนีเงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(7) ป้องกนัความเสยีงทางดา้นอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ/หรอื ป้องกนัความเสยีงทางดา้นอตัราดอกเบยีอนั

เนืองมาจากการกูย้มืเงนิหรอืออกตราสารหนี 

(8) เหตุจําเป็นอนืใดทผีูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควรสําหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะพจิารณาถงึความจําเป็นและเหมาะสมเพอืประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ซงึผู้จดัการกองทรสัต์จะบอก

กล่าวแก่ทรสัตใีหท้ราบล่วงหน้า โดยหากเป็นเหตุในการกูย้มืเงนิอนืทจีะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัหรอืสถานะทางการเงนิ

ของกองทรสัต์อย่างมนัียสําคญั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะขอความเหน็ชอบจากทรสัตี และ/หรอืทปีระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ก่อน

การเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

 

เงอืนไขพิเศษ 

กองทรัสต์อาจจะเขา้ทําสญัญาซือขายตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) โดยมีวตัถุประสงค์เพอืป้องกันความเสยีง 

(Hedging) จากอตัราแลกเปลยีน และ/หรืออตัราดอกเบีย ทีเกิดขนึจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทงัจํานวนหรือบางส่วน เช่น 

กองทรสัตอ์าจเขา้ลงทุนทาํสญัญาซอืขายตราสารอนุพนัธก์บัคู่สญัญาทเีป็นธนาคารพาณชิยเ์พอืป้องกนัความเสยีงจากความ

ไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลยีน 

 

2.) วิธีการกู้ยืมเงิน  

กองทรสัต์อาจกําหนดวธิกีารกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรพัย์สนิของกองทรสัตไ์ด ้โดยวธิใีดวธิหีนึงหรอื

หลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึงซึงหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเขา้ทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดทมีี

ความหมายหรอืเนือหาสาระทแีทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ ดงันี 

 

(1) การกู้ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ทังในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ ซึงรวมถึงบรษิัทประกนัภยัซงึจดัตงัขนึตามกฎหมายเกยีวขอ้งกับประกนัภยั และกองทรสัต์อาจพจิารณาให้

หลกัประกนัในการชําระเงินกู้ยมืดงักล่าวด้วย นอกจากนี กองทรสัต์อาจทําสญัญาซือขายล่วงหน้า หรอืซือขายตราสาร

อนุพนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพือป้องกันความเสยีงของกองทรสัต์จากอตัราแลกเปลียน และ/หรือ อตัรา

ดอกเบยีทเีกดิขนึจากการกู้ยมืเงนิไม่ว่าทงัจาํนวนหรอืบางส่วน เช่น สญัญาแลกเปลยีนอตัราแลกเปลยีน (Cross Currency 

Swap) หรอืสญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี (Interest Rate Swap) เป็นตน้ หรอื 
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(2) การออกตราสาร การออกตราสารหนี ไม่ว่าระยะสนัและระยะยาว เพอืจาํหน่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนทงัประเภทบุคคล

และสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทเีกยีวขอ้ง และกองทรสัต์อาจพจิารณาให้

หลกัประกนัทเีกยีวขอ้งกบัการออกตราสารดงักล่าวดว้ย 

(3) ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยมืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อ

ภาระผูกพนัเหนือทรพัย์สนิของกองทรสัต์ เพอืประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อภาระผูกพนัตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

โดยไม่ต้องขอมตอินุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เท่าทไีม่ขดักบักฎหมายและสญัญาก่อตงัทรสัต ์อย่างไรกด็ ีในกรณทีี

กองทรสัต์นําทรพัย์สนิ ของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงนิกู้ยมืซึงรวมถงึการเพมิวงเงนิหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้้

รายเดมิจากหลกัประกนัทมีอียู่แลว้ ตามวธิกีารเกยีวกบัการกูย้มืของกองทรสัตแ์ละการก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรพัยส์นิของ

กองทรสัตต์ามทรีะบุในสญัญาก่อตงัทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 

 

โดยทรสัตจีะเป็นผูล้งนามผกูพนักองทรสัตใ์นการเขา้ทําสญัญาเพอืกูย้มืเงนิ เปลยีนแปลงหรอืก่อภาระผกูพนัเหนือ

ทรพัยส์นิของกองทรสัตห์รอือาจมอบอํานาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตล์งนามผกูพนักองทรสัตต์ามสญัญาดงักล่าวแทนได้ 

 

3.) มูลค่าการกู้ยืมเงิน  

การกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์จะมขีอ้จาํกดัใหม้ลูค่าการกูย้มืไม่เกนิอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึงดงัตอ่ไปนี เวน้แต่การ

เกนิอตัราส่วนดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพมิเตมิ 

 

(1) รอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

(2) รอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ในกรณีทกีองทรสัต์มอีนัดบัความน่าเชอืถืออยู่ในอนัดบัที

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซงึเป็นอนัดบัความน่าเชอืถอืครงัล่าสุดทไีดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบั

ความน่าเชอืถอืทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 

 

การกูย้มืเงนิขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึการออกตราสารหรอืหลกัทรพัย ์หรอืเขา้ทาํสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีมี

ความมุ่งหมายหรอืเนือหาสาระทแีทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 

 

4.) การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 

การก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์ จํากัดเฉพาะกรณีทีจําเป็นและเกียวขอ้งกับการบรหิารจดัการทรพัย์สินของ

กองทรสัตด์งัต่อไปนี 

 

(1) การก่อภาระผูกพนัซงึเกยีวเนืองกบัการทาํขอ้ตกลงหลกัทกีองทรสัต์สามารถกระทําได้ เช่น การนําทรพัย์สนิ

ของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงนิกูย้มืเป็นตน้ 

(2) การก่อภาระผกูพนัทเีป็นเรอืงปกตใินทางพาณชิยห์รอืเป็นเรอืงปกตใินการทําธุรกรรมประเภทนัน 
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3.   ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของประเทศทีเกียวข้องกบัทรพัยสิ์นทีลงทุน 
 
3.1 ภาพรวมของอาเซียน 
 
3.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียน 

เศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซยีนมกีารเตบิโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษผ่านมา โดยผลติภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ (GDP) ของประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2561 อยู่ทรีะดบั 2.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั และคาดการณ์ว่าจะโต

ขนึอยู่ทรีะดบั 3.1 และ 3.3 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรฐั ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดบั  หรอืเตบิโตเฉลยีรอ้ยละ 6.1 ต่อปี โดย 

GDP รวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ของ GDP รวมของโลก ประเทศในกลุ่มอาเซยีนมขีนาดเศรษฐกจิ

ทใีหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก รองจากสหรฐัอเมรกิา จนี ญปีุ่ น และเยอรมนั 

เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยรวมเติบโตได้อย่างแขง็แกร่งจากการส่งออกสนิค้าและบรกิาร โดยในปี 

2561 มูลค่าการส่งออกสนิคา้และบรกิารเท่ากบั 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั โดยมมีูลค่าสูงเป็นอนัดบัสขีองโลกรองจากจนี 

สหรฐัอเมรกิา และเยอรมนันี นอกจากนี มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมภิาคอาเซียนคดิเป็นร้อยละ 12.9 

ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของโลกในปี 2561 โดยภูมภิาคอาเซยีนมกีารไหลเขา้ของการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

 
คาดการณ์อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ) 

 
 ทมีา: International Monetary Fund (IMF) 

3.1.2 ภาพรวมตลาดการท่องเทียวของอาเซียน 

สําหรบัภาพรวมตลาดการท่องเทียวของอาเซียนนัน อ้างอิงจากสภาการเดินทางและการท่องเทียวโลก (World 

Travel and Tourism Council : WTTC) ในปี 2561 ผลติภณัฑ์มวลรวมทางตรงจากการเดนิทางและการท่องเทยีว (Travel 

and Tourism Direct GDP : TTDGDP) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.6 ของ GDP รวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน นอกจากนี 

ภาคการเดนิทางและการท่องเทยีวมสีดัส่วนรอ้ยละ 12.2 ของการจา้งงานรวมในภูมภิาคอาเซยีน ทงันี สดัส่วนการใชจ้่ายใน

ปี 2561 มาจากกลุ่มนักท่องเทียวชาวต่างชาติและกลุ่มนักท่องเทียวภายในประเทศ ร้อยละ 53.0 และ ร้อยละ 47.0 
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

2560 2561 2562F 2563F



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

-หน้า 59- 

การใช้จ่ายในภาคการเดินทางและการท่องเทียวในภมิูภาคอาเซียน (ล้านดอลลารส์หรฐั) 

 

ทมีา: World Travel and Tourism Council  

ในส่วนของจํานวนนักท่องเทยีวในภูมภิาคอาเซยีนนัน มกีารเพมิขนึอย่างต่อเนือง โดยขอ้มูลจากสํานักเลขาธกิาร

อาเซยีนระบุว่า นักท่องเทยีวในภูมภิาคอาเซยีนเพมิขนึจาก 73.9 ลา้นคนในปี 2553 เป็น 135.3 ลา้นคนในปี 2561 หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 7.9 ต่อปี ทงันี คาดการณ์ว่า จํานวนนักท่องเทยีวจะเพมิขนึเป็น 187.0 ล้านคน ในปี 2573 ซงึคดิเป็นอตัราการ

เตบิโตเฉลยีทรีอ้ยละ 2.73 ต่อปี 

จาํนวนนักท่องเทียวขาเข้าในอาเซียน (ล้านคน) 

 ทมีา: Association of Southeast Asian Nations 

 

3.2 ภาพรวมของประเทศเวียดนาม 
  
3.2.1  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

รายงานของศูนย์พยากรณ์และข้อมูลเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติ กระทรวงวางแผนและการลงทุนเวยีดนาม (MPI) 

เปิดเผยว่า GDP ของประเทศเวยีดนามในปี 2562 มีแนวโน้มทีจะขยายตัวร้อยละ 6.6 โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติของ

เวียดนามเปิดเผยว่า ในช่วงครึงแรกของปี 2562 GDP ของเวียดนามเติบโตขึนร้อยละ 6.73 จากการขบัเคลือนของ

ภาคอุตสาหกรรมและก่อสรา้ง และธุรกจิภาคบรกิารเป็นสาํคญั ซงึส่งสญัญาณการเตบิโตตงัแต่ช่วงตน้ปีทผี่านมา  
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นอกจากนี รายงาน Global Economic Prospects ฉบบัเดอืนมถิุนายนปี 2562 โดย World Bank นัน คาดการณ์ว่า 

GDP ของประเทศเวยีดนามมแีนวโน้มทจีะเตบิโตขนึในปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 ทรีอ้ยละ 6.6 รอ้ยละ 6.5 และรอ้ยละ 

6.5 ตามลําดบั 

อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละ) 

 

อตัราการเติบโตของ GDP  

 

 

 

ทมีา: World Bank 

นอกจากนี อตัราเงนิเฟ้อของเวยีดนามในช่วง 1 – 2 ปีหลงัมแีนวโน้มทรงตวัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 3.52 ถงึ รอ้ยละ 3.6 

เมอืเทยีบกับอตัราเงนิเฟ้อเมอื 10 ปีก่อน ซึงมีความผนัผวนสูงมากนัน แสดงให้เห็นถึงความมเีสถียรภาพทมีากขนึของ

ระบบเศรษฐกจิเวยีดนาม โดยทาง FocusEconomics ไดค้าดการณ์ว่า อตัราเงนิเฟ้อของเวยีดนามในปี 2562 และ 2563 จะ

อยู่ทรีอ้ยละ 3.6 และรอ้ยละ 3.4 ตามลําดบั 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank, FocusEconomics 

จํานวนประชากรของเวียดนามมกีารเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 88 ล้านคน ในปี 2553 เป็นเกือบ 97 ล้านคน ในปี 

2561 ส่งผลใหเ้วยีดนามกลายเป็นประเทศทมีคีวามหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัท ี3 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และ

เป็นประเทศทมีจีาํนวนประชากรมากเป็นอนัดบัท ี14 ของโลก โดยประชากรของเวยีดนามเพมิขนึโดยเฉลยีระหว่างปี 2554 

ถงึ 2561 ทปีระมาณ 1 ล้านคนต่อปี และคาดว่าจะเตบิโตต่อเนืองไปถงึ 101 ล้านคนภายในปี 2568  
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จาํนวนประชากร (ล้านคน) และอตัราการเติบโตของจาํนวนประชากร (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 ทมีา: United Nations 

        GDP ต่อประชากรของเวยีดนามมกีารเพมิขนึอย่างมากตลอด 10 ปีทผี่านมา ส่งผลใหก้ําลงัซอืของประชากรสูงขนึ 

ซงึเป็นผลดตี่อภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของเวยีดนาม 
GDP ต่อประชากร (ดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 

ในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของประเทศเวียดนาม มีการ

ขยายตวัอย่างต่อเนืองนับตงัแต่ปี 2554 โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมอีตัราการเตบิโตเฉลยีประมาณรอ้ยละ 8.2 

ต่อปี ตลอด 10 ปีทผี่านมา ซงึเป็นปัจจยัหนึงสาํหรบัการขบัเคลอืนการขยายตวัทางเศรษฐกจิของเวยีดนามต่อไปในอนาคต 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ล้านดอลลารส์หรฐั) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 
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3.2.2 ตลาดการท่องเทียวในประเทศเวียดนาม 

 

1) อปุทาน 

ในปี 2561 ประเทศเวยีดนามมจีํานวนโรงแรมทงัหมด 965 แห่ง ประกอบไปด้วยโรงแรมระดบั 5 ดาว 152 แห่ง 

โรงแรมระดับ 4 ดาว 276 แห่ง และโรงแรมระดับ 3 ดาว 537 แห่ง ในขณะทีมีจํานวนห้องพกัทังหมด 126,734 ห้อง 

ประกอบไปดว้ยโรงแรมระดบั 5 ดาว 51,810 หอ้ง โรงแรมระดบั 4 ดาว 36,754 หอ้ง และโรงแรมระดบั 3 ดาว 38,170 หอ้ง 

จาํนวนโรงแรมและจาํนวนห้องพกัในประเทศเวียดนาม ปี 2561  

  5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว รวม 

จาํนวนโรงแรม ปี 2561 152 276 537 965 

จาํนวนห้องทงัหมด ปี 2561 51,810 36,754 38,170 126,734 

ทมีา: VNAT (Vietnam National Administration of Tourism)  

 

2) อปุสงค ์  

ในปี 2561 ประเทศเวยีดนามมนีักท่องเทยีวชาวต่างชาตปิระมาณ 15.5 ลา้นคน เพมิขนึรอ้ยละ 20 จาก ปี 2560  ซงึ

มจีาํนวนนักท่องเทยีวราว 12.9 ลา้นคน ทงันี Colliers International Research คาดว่าสาเหตุของจาํนวนนักท่องเทยีวทเีพมิ

สูงขนึมาจากการทรีฐับาลเวยีดนามผ่อนปรนเรอืงการทําวซี่าท่องเทยีวมากขนึ  

 
จาํนวนนักท่องเทียวทงัหมดในประเทศเวียดนาม (ล้านคน) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 

  ทมีา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 

ทงันี นักท่องเทยีวส่วนใหญ่มาจากประเทศในภูมภิาคเอเชยี ซึงระหว่างปี 2555-2561 มจีํานวนนักท่องเทยีวจาก

ประเทศจนี และประเทศเกาหลเีป็นอนัดบัท ี1 และอนัดบัท ี2 ตามลําดบั โดยจาํนวนนักท่องเทยีวจากประเทศจนีและเกาหลี

มกีารปรบัตวัสูงขนึอย่างต่อเนือง โดย Colliers International Research วิเคราะห์ว่าสาเหตุหลกัมาจาก การเพมิขนึของ
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เทยีวบนิของสายการบนิตน้ทุนตําทใีหบ้รกิารบนิตรงสู่เมอืงท่องเทยีวต่างๆ ของเวยีดนามเพมิมากขนึ ทงันี โรงแรม Capri 

by Fraser HCMC และ IBIS Saigon South ซึงมีกลุ่มลูกค้าหลักส่วนหนึงเป็นชาวจีน และเกาหลีใต้ ก็คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากแนวโน้มการเพมิขนึของนักท่องเทยีวดงักล่าวดว้ย 

 

จาํนวนนักท่องเทียวแบ่งตามสญัชาติ (ล้านคน) 

 
   ทมีา: Colliers International Research, Vietnam National Administration of Tourism 

 

ในด้านของขอ้มูลประเภทของลูกคา้ตามวตัถุประสงค์ของการเขา้พกันัน กลุ่มผู้เข้าพกัในโรงแรมในเวยีดนามส่วน

ใหญ่เป็นนักท่องเทยีวอสิระ (Free Individual Travelers : FIT) ซงึมสีดัส่วนรอ้ยละ 37.1 รองลงมาเป็นกรุ๊ปทวัร์ ซงึมสีดัส่วน

รอ้ยละ 23.5 ทงันี สดัส่วนของกลุ่มผูเ้ขา้พกัแต่ละประเภทในปี 2560 และ ปี 2561 ไม่ไดม้กีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสาํคญั  

 

สดัส่วนตามวตัถปุระสงค์การเข้าพกัในประเทศเวียดนาม ปี 2561 

 

   ทมีา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2019 
 

ในด้านของจํานวนเงนิทนีักท่องเทยีวใช้จ่าย (Tourist Spending) ในประเทศเวยีดนามนัน มกีารเติบโตเพมิสูงขนึ

สอดคล้องกบัจํานวนนักท่องเทยีวทเีพมิขนึ โดยในปี 2561 จํานวนเงนิทนีักท่องเทยีวใชจ้่ายเท่ากบั 27.4 พนัล้านดอลลาร์

สหรฐั ซงึเพมิขนึรอ้ยละ 24.7 จากในปี 2560 ซงึจาํนวนเงนิทนีักท่องเทยีวใชจ้่ายเท่ากบั 22.0 พนัลา้นดอลลาร์สหรฐั 
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จาํนวนเงินทีนักท่องเทียวใช้จ่ายในประเทศเวียดนาม (พนัล้านดอลลารส์หรฐั) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 
   ทมีา: Vietnam National Administration of Tourism, CEIC data 

 

3.2.3 ผลการดาํเนินงาน 
 

1.) อตัราค่าห้องพกัเฉลีย (Average Room Rate) 

ในปี 2561 อตัราค่าหอ้งพกัเฉลยีต่อปีของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว อยู่ท ี73.4 และ 112.0 ดอลลาร์สหรฐั โดยโรม

แรมระดบั 4 ดาว ปรบัตวัลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 2.4 ในทางกลบักันโรงแรม 5 ดาว ปรบัตวัเพมิขนึ ร้อยละ 4.1 โดยที

อตัราค่าห้องพกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึงเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน ตํากว่าอตัราค่าหอ้งพกัเฉลยี

ของโรงแรมระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศเวยีดนาม โดยอตัราค่าหอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึ

ค่อนขา้งตําส่วนหนึงเป็นผลมาจาก กลุ่มลูกคา้ของโรงแรมซงึประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ Long Stay เป็นส่วนใหญ่ ซงึมอีตัรา

ค่าหอ้งพกัโดยเฉลยีตํากว่าอตัราค่าหอ้งพกัของกลุ่มลูกคา้ Short Stay อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารโรงแรมมนีโยบายในการเพมิ

ลูกคา้กลุ่ม Short Stay ใหม้ากขนึ (ลูกคา้ Long Stay หมายถงึลูกคา้ทพีกัอาศยัตดิต่อกนั 1 เดอืนขนึไป) 

อตัราค่าห้องพกัเฉลียของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรยีบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คนื) 

 

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

Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2019  
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2.)  อตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) 

อตัราการเข้าพกัเฉลียในช่วงปี 2558 ถึง 2560 ของโรงแรมระดบั 4 ดาวและโรงแรมระดบั 5 ดาว เพมิขนึอย่าง

ต่อเนือง ในปี 2561 อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวเท่ากบัรอ้ยละ 71.2 ซงึปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 72.2 ใน

ปี 2560  และในปี 2561 อตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 5 ดาวเท่ากบัรอ้ยละ 75.7 ซงึปรบัขนึจากรอ้ยละ 75.2 ในปี 

2560 จะเห็นไดว้่าทผี่านมาอตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน สูง

กว่าอตัราการเขา้พกัเฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศเวยีดนาม แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการแขง่ขนั

ทดีขีองโรงแรม Capri by Fraser HCMC เมอืเทยีบกบัโรงแรมในระดบัเดยีวกนัโดยเฉลยี 

อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรยีบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์เข้าลงทุน (ร้อยละ) 

 
ทมีา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018 ,Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2019 

3.) Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวของประเทศเวยีดนามม ีRevPAR เฉลยีในปี 2561 เท่ากบั 52.0 ดอลลาร์สหรฐั และ 83.4 

ดอลลาร์สหรฐั ตามลําดบั โดยโรมแรงระดบั  ดาวปรบัตวัลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 2.0 ในทางกลบักนัโรงแรมระดบั 5 ดาว 

มกีารปรบัตวัเพมิขนึ ร้อยละ 10.2 โดย RevPAR ของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน ตํา

กว่า RevPAR เฉลยีของโรงแรมระดบั 4 ดาวโดยรวมในประเทศเวยีดนาม เนืองจากอตัราค่าหอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม Capri 

by Fraser HCMC มาจากกลุ่มลูกค้า Long Stay เป็นส่วนใหญ่ แต่ได้มกีารปรบัตวัทเีพมิขนึเนืองจากการลดสดัส่วนกลุ่ม

ลูกคา้ Long Stay ดงัรายละเอยีดทกีล่าวมาแล้วใน หวัขอ้ 3.1 อตัราค่าหอ้งพกัเฉลยี 
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รายได้เฉลียต่อห้องพกัของโรงแรม 4 และ 5 ดาวในประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั) 

 

ทมีา: Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2018 ,Grant Thornton: Executive Summary Hotel Survey 2019 

 

3.2.4 ภาคการท่องเทียวของโฮจิมินห ์

 จากรายงาน Hotel Market Snapshot โดย JLL Vietnam ฉบบัเดอืน กนัยายน พ.ศ. 2562 ไดก้ล่าวไวว้่า นับจากต้น

ปีมาถึงสนิเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ศกัยภาพของตลาดโรงแรม ในโฮจมินิห์ นัน ยงัคงมกีารเติบโตทงัอตัราค่า

หอ้งพกัเฉลยี โดยอยู่ท ี118.0 ดอลลาร์สหรฐั และ RevPAR ขนึมาอยู่ท ี81.0 ดอลลาร์สหรฐั หรอืเตบิโตขนึ รอ้ยละ 

5.8 และ 0.7 ตามลําดบั นอกจากนี ยงัประมาณการณ์ไวว้่า เนืองดว้ย อุปทานทเีกดิขนึใหม่ในปี พ.ศ.2563 ยงัมไีม่

มากนัก และประสทิธภิาพของตลาด ณ ตอนนี จะส่งผลใหม้กีารเตบิโตในระยะสนัถงึกลาง 

 

1.) อปุทาน 

CBRE Research คาดการณ์ว่าในปี 2561 - 2563 โฮจิมนิหจ์ะยงัไม่มโีรงแรมระดบั 4 ดาวทจีะเรมิเปิดดําเนินการ

ขนึมาใหม่ อย่างไรกด็จีะมโีรงแรมระดบั 5 ดาว ทจีะเรมิเปิดดําเนินการขนึมาใหม่จํานวน 8 โรงแรม และมจีาํนวนหอ้งพกั

ของโรงแรมระดบั 5 ดาวเพมิขนึประมาณ 1,840 หอ้ง ซงึเพมิขนึประมาณรอ้ยละ 32.0 เมอืเทยีบกบัจาํนวนหอ้งพกัโรงแรม

ระดบั 5 ดาวในปี 2560 โดยโรงแรมระดบั 5 ดาวทคีาดว่าจะเรมิเปิดดาํเนินการใหม่ประกอบไปดว้ยแบรนดร์ะดบัสากลต่างๆ 

เช่น Mandarin Oriental และ Hilton Saigon ทงันี โรงแรมใหม่ 7 แห่งจากทงัหมด 8 แห่งนัน จะตงัอยู่ทใีจกลางย่านธุรกิจ

ของโฮจมินิห ์ยกเวน้ Movenpick Hotel ทจีะตงัอยู่ใน District 7 ซงึอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัโรงแรมทงั 2 แห่งทกีองทรสัต์

ไดเ้ขา้ลงทุน 

ภาพรวมอปุทานโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวในโฮจิมินห์  

โรงแรมระดบั 5 ดาว 4 ดาว 

จาํนวนโรงแรมในปัจจบุนั 19 26 

จาํนวนห้องในปัจจบุนั 5,750 3,677 
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โรงแรมระดบั 5 ดาว 4 ดาว 

จาํนวนโรงแรมใหม่ (ทีจะเริมดาํเนินการภายในปี 2561-2563) 8 0 

จาํนวนห้องใหม่ (ทีจะเริมดาํเนินการภายในปี 2561-2563) 1,840 0 

ทมีา: Colliers International Research 

2.) อปุสงค ์

ในปี 2561 โฮจมินิหม์นัีกท่องเทยีวต่างชาตจิาํนวน 7.5 ลา้นคน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.5 ของจาํนวนนักท่องเทยีว

ทงัหมด และนักท่องเทยีวชาวเวยีดนามจํานวน 29.0 ล้านคน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.5 โดยนักท่องเทยีวรวมของทงั

ต่างชาตแิละในประเทศ มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 16.7 เมอืเทยีบกบัปี 2560 ทงันี กระทรวงการท่องเทยีว คาดว่าจํานวน

นักท่องเทยีวของเมอืงโฮจมินิหจ์ะแตะระดบั 41.3 ล้านคนในปี 2562 โดยแบ่งเป็นนักท่องเทยีวต่างชาติ 8.5 ล้านคน และ

นักท่องเทยีวชาวเวยีดนาม 32.8 ล้านคน 

จาํนวนนักท่องเทียวในโฮจิมินห์ (ล้านคน) 

 

ทมีา: Ho Chi Minh City Ministry of Tourism, Colliers International Research 

 

3.) ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

 

3.1)  อตัราคา่ห้องพกัเฉลีย (Average Room Rate) 

โดยโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซงึเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน มอีตัราค่าหอ้งพกัเฉลยีตํากว่าอตัราค่าหอ้งพกั

เฉลยีของตลาด อยู่พอสมควร ทงันี อตัราค่าหอ้งพกัเฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ทอียู่ในระดบัตํากว่าตลาด

โดยเฉลยี นันมปัีจจยัมาจากสดัส่วนของลูกคา้เป็นลูกคา้ประเภท Long Stay ทยีงัคงทถีงึรอ้ยละ 23 ทําใหอ้ตัราค่าหอ้งพกั

เฉลยีตํากว่าอตัราปกต ิซงึจากการทมีลูีกคา้ประเภท Long Stay นนั จะทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัเฉลยีไม่ผนัผวนมากจนเกนิไป 

(ลูกคา้ Long-Stay หมายถงึลูกคา้ทพีกัอาศยัตดิต่อกนัมากกว่า 1 เดอืน) 
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ในขณะทโีรงแรม IBIS Saigon South ซงึเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวนัน ปัจจุบนัยงัไม่มคีู่แขง่ทางตรงในระดบัเดยีวกนั 

อนัเนืองมาจากไม่มโีรมแรมระดบัเดยีวกนัในบรเิวณใกล้เคยีง    จงึทําใหอ้ตัราค่าหอ้งพกัตํากว่าตลาดทส่ีวนใหญ่ตงัอยู่ใน

เขต    

อตัราค่าห้องพกัเฉลียของโรงแรม 3 ถึง 5 ดาว ในโฮจิมินห์เปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐัต่อคืน)(1) 

 

ทมีา: Savills Research and Consultancy 

หมายเหตุ : (1) อา้งองิอตัราแลกเปลยีน 23,800 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก State Bank of Vietnam ณ วนัท ี31 ธ.ค. 2562 

 

3.2)  อตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) 

โดยในปี 2562 อตัราการเข้าพกัเฉลยีของโรมแรมทกีองทรสัต์ได้เขา้ลงทุนในโฮจมินิห ์มกีารปรบัตวัลดลงจากปีที

แลว้ เลก็น้อย ซงึเป็นไปในทางเดยีวกนักบัอตัราการเขา้พกัเฉลยีของตลาดโรงแรม ในโฮจมินิห ์ 

ทงันี ทงัสองโรงแรมทกีองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนนัน มอีตัราการเขา้พกัทตีํากว่าตลาดเลก็น้อย อนัเนืองมาจากความต่าง

ของสถานทตีังของข้อมูลโรงแรมในตลาดทีส่วนใหญ่นันตังอยู่ในเขต 1 ทมีีความเป็นศูนย์กลางของเมืองทีมากกว่าซึง

เป้าหมายกลุ่มลูกคา้ไดม้คีวามแตกต่างจากโรงแรมทกีองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุน อย่างชดัเจน 
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อตัราการเข้าพกัของโรงแรม 3 ถึง 5 ดาว ในโฮจิมินห์เปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน (ร้อยละ) 

 

ทมีา: Savills Research and Consultancy 

หมายเหตุ : (1) อา้งองิอตัราแลกเปลยีน 23,800 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก State Bank of Vietnam ณ วนัท ี31 ธ.ค. 2562 

 

3.3)  Revenue per Available Room (RevPAR) 

โรงแรมระดบั 3 ดาว ถงึ 5 ดาวในโฮจมินิหม์ ีRevPAR เฉลยีในไตรมาส 2562 เท่ากบั 57 ดอลลาร์สหรฐั ซงึปรบัตวั

เพมิขนึจาก ปี 2561 รอ้ยละ 1.8 จากกราฟสามารถสรุปไดว้่าตลาดโรงแรม 3 ถงึ 5 ดาวในโฮจมินิห ์ตงัแต่ปี 2559 ถงึ 2562 

อยู่ในภาวะททีรงตวั   

โดย RevPAR เฉลยีของโรงแรม Capri by Fraser HCMC ซึงเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวนัน ตํากว่า RevPAR เฉลยี

ของโรงแรมระดบั 3 ถงึ 5 ดาวของโฮจมินิหอ์ยู่เลก็น้อย  

 
รายได้เฉลียต่อห้องพกัของโรงแรม 3 ถึง 5 ดาวในโฮจิมินห์เปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั)(1) 

 

ทมีา: Savills Research and Consultancy 

หมายเหตุ : (1) อา้งองิอตัราแลกเปลยีน 23,800 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จาก State Bank of Vietnam ณ วนัท ี31 ธ.ค. 2562 
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3.4) มุมมองในอนาคต 

ภาพรวมการท่องเทยีวของเวียดนามนันมแีนวโน้มเติบโต จากจํานวนนักท่องเทยีวทเีพิมมากขนึอย่างต่อเนือง 

นอกจากนี เวยีดนามยงัได้รบัอานิสงค์จากสงครามทางการคา้จากสหรฐัและจนีทําใหม้กีารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เป็นจาํนวนมาก โดยการลงทุนจะกระจุกตวัอยู่รอบๆเมอืงโฮจมินิหเ์ป็นหลกั ทงันีทางรฐับาลยงัใหก้ารสนับสนุนในการพฒันา

ระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพนืฐานเพอืเพมิประสทิธภิาพการรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และความสามารถใน

การรองรบันักท่องเทยีว เช่นโครงการขยายสนามบนินานาชาต ิTan Son Nhat เพอืใหส้ามารถรองรบัผู้โดยสารได ้50 ล้าน

คนต่อปี ซงึเพมิขนึจากเดมิ 35 ล้านคนต่อปี (ทมีา : globthailand, Prachachat) แผนสรา้งรถไฟความเรว็สงูเหนือ-ใต้ ซงึจะ

เชอืมต่อ 4 เมอืงใหญ่ของเวยีดนาม (ฮานอย-วีง-ญาจาง-โฮจมินิห์) เพอืรองรบัการเดนิทางระหว่างเมอืงทเีพมิมากขนึใน

อนาคต โดยคาดว่าจะเรมิดําเนินการก่อสรา้งระหว่างปี 2564 ถงึปี 2573 แผนสําหรบัโครงการสรา้งถนนเพอืเชอืมต่อไปยงั

เมอืงสําคญัต่างๆ ระหว่างเวยีดนาม ลาว และไทย (ทมีา : ผูจ้ดัการออนไลน์)  

นอกจากนี คาดว่าจะมีการพฒันาโครงการรถไฟฟ้า Monorail No.2 ซึงมีเส้นทางรถไฟฟ้าตงัอยู่บนถนน Nguyen 

Van Linh ซงึอยู่ใกล้กบัทรพัยส์นิของโครงการคอืโรงแรม Capri by Fraser HCMC และ IBIS Saigon South อย่างไรกต็าม

โครงการ Monorail No.2 ปัจจุบนัอยู่ในช่วงของการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และยงัไม่มกีารเปิดเผยทตีงัของ

สถานีอย่างเป็นทางการว่าจะอยู่ตําแหน่งใด โดยทมีแีผนทจีะเชอืมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้า Metro Line 3a ในอนาคต (ทมีา 

: Management Authority for Urban Railways Ho Chi Minh City) 

 
 

3.3 ภาพรวมของประเทศอินโดนีเซีย 
 

3.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

 

นับตงัแต่พน้วกิฤตการณ์ทางการเงนิในช่วงปี 2533 อนิโดนีเซยีมกีารเตบิโตของ GDP อย่างต่อเนือง โดยในปัจจุบนั 

ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศต่อประชากร (Gross Domestic Product per Capita) เท่ากบัประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรฐั 

และคาดว่าจะเพมิขนึอย่างต่อเนืองในอกี 2 ปีขา้งหน้า ขณะนีอนิโดนีเซยีอยู่ในระยะท ี3 ของแผนพฒันาเศรษฐกจิ 20 ปีโดย

มุ่งเน้นไปยงัการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเป็นหลกั  

ในปี 2561 อนิโดนีเซยีมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิทแีขง็แกร่งขนึ โดยอตัราการเตบิโตทงัปีของ GDP เท่ากบัรอ้ยละ 

5.2 ในปี 2561 เพมิขนึจากรอ้ยละ 5.1 ในปี 2560 ซงึอตัราการเตบิโตของ GDP ในปี 2561 นนั สงูทสุีดในรอบกว่า 4 ปี โดย

คาดการณ์ว่าในปี 2562 อตัราการเตบิโตของ GDP จะเพมิเป็นรอ้ยละ 5.2 และอตัราเงนิเฟ้อจะอยู่ทรีะดบัรอ้ยละ 3.2 
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อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 
    ทมีา: International Monetary Fund (IMF) 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: Economist Intelligent Unit (EIU), Statista 

อนิโดนีเซยีมจีํานวนประชากรประมาณ 270 ล้านคน โดยคาดว่ารอ้ยละ 42.4 ของจํานวนประชากรอยู่ในวยัทํางาน 

ซงึมอีายุระหว่าง 25 ถงึ 54 ปี และประชากรของประเทศมอีายุเฉลยีท ี29 ปี ซงึการทมีปีระชากรวยัทํางานในสดัส่วนทสีูง 

และประชากรมอีายุเฉลยีทคี่อนขา้งตําดงักล่าว จะส่งผลดใีนการขบัเคลอืนเศรษฐกจิของอินโดนีเซยี นอกจากนี GDP ต่อ

ประชากรของอนิโดนีเซยีมแีนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนืองในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา เฉลยีทรีอ้ยละ 6.6 ซงึแสดงให้

เหน็ถงึความมงัคงัและการเตบิโตของประชากรทมีรีายไดท้เีพมิสงูขนึ ส่งผลใหก้ําลงัซอืของประชากรสูงขนึ 
 

GDP ต่อประชากร (ดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 
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ในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ในช่วงไตรมาสท ี3 ปี 2562 มี

การลงทุนเพมิขนึ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอืโตขนึรอ้ยละ 17.8 เมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2561 โดยนักลงทุน

ทมีสีดัส่วนการลงทุนทสีูง ไดแ้ก่ สงิคโปร ์เนเธอรแ์ลนด ์และจนี ทงันี ภาคการขนส่ง โกดงั และ การสอืสาร เป็นภาคทไีดร้บั

การลงทุนมากทสุีด ซงึการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นปัจจยัหนึงสําหรบัการขบัเคลอืนการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ของอนิโดนีเซยีต่อไปในอนาคต 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (พนัล้านดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: World Bank 

 

3.3.2 ตลาดการท่องเทียวในอินโดนีเซีย 

ในปี 2561 ประเทศอนิโดนีเซยีมนีักท่องเทยีวชาวต่างชาตปิระมาณ 15.8 ล้านคน  เพมิขนึรอ้ยละ 13 จาก ปี 2560  

ซงึมจีํานวนนักท่องเทยีว 11.5 ล้านคน มากกว่า 2.5 ล้านคน เป็นชาวมาเลเซยี ในขณะทนีักท่องเทยีวจนีตามมาเป็นอนัดบั

ท ี2 ท ี2.14 ล้านคน โดยเป้าหมายทตีงัไวใ้นปี 2562 นนัอยู่ท ี20 ล้านคน (ทมีา: Bloomberg) 

 
จาํนวนนักท่องเทียวทงัหมดในประเทศอินโดนีเซีย (ล้านคน) และอตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

 

ทมีา: Colliers International Research, Ministry of Tourism Republic of Indonesia 
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ทงันี นักท่องเทยีวต่างชาติ 3 อนัดบัแรกทเีขา้มาท่องเทยีวในประเทศอินโดนีเซียมากทสุีด คอืนักท่องเทยีวชาว

มาเลเซยี จนี และ สงิคโปร์  
จาํนวนนักท่องเทียวแบ่งตามสญัชาติ (ล้านคน)  

 

  ทมีา: Aseanstats  

ภาคการท่องเทียวในจาการต์า 

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมระดบั 3 ถึง 5 ดาวในจาการต์า ปี 2561 

โรงแรมระดบั 3 4 5 

จาํนวนโรงแรมปัจจบุนัโดยประมาณ 87 76 39 

จาํนวนห้องปัจจบุนั 11,855 16,248 13,070 

จาํนวนโรงแรมทีคาดว่าจะเพิมขนึทงัหมดในปี 2562 - 2565 10 6 7 

จาํนวนห้องทีคาดว่าจะเพิมขนึทงัหมดในปี 2562 – 2565 1,506 1,251 1,519 

อตัราค่าห้องพกัเฉลียโรงแรม 3 ถึง 5 ดาว (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คืน) 78 

อตัราการเข้าพกัเฉลียโรงแรม 3 ถึง 5 ดาว (ร้อยละ) 69 

RevPAR เฉลียโรงแรม 3 ถึง 5 ดาว (ดอลลารส์หรฐั/ห้อง/คนื) 46.8(1) 

      ทมีา: Colliers International Research 

      หมายเหตุ : (1)  RevPAR เป็นการคํานวณจากข้อมูลอัตราค่าห้องพักเฉลีย และอัตราการเข้าพักเฉลีย ทีอ้างอิงจาก Colliers  

                             International Research 

(1) อปุทาน 

ในปี 2560 ทผี่านมา จาํนวนหอ้งพกัของโรงแรมระดบั 3 ถงึ 5 ดาวในจาการต์ามอีตัราการเพมิขนึ แต่เป็นการเพมิขนึ

ในลกัษณะทชีะลอตวัลง เมอืเทยีบกบัการเพมิขนึในอดตีทผี่านมา โดยทาง Colliers International Research คาดการณ์ว่า

การเพมิขนึของจาํนวนหอ้งพกัโรงแรมจะเรมิฟืนตวัในปี 2562 โดยในปัจจุบนัจาํนวนหอ้งพกัส่วนใหญ่ในจาการ์ตายงัคงเป็น

ของโรงแรมระดบั 4 ดาว ทงันี คาดว่าจะมจีาํนวนหอ้งพกัรวมเพมิขนึในปี 2562 อกีจาํนวน 3,213 หอ้ง  
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จาํนวนอปุทานโรงแรมระดบั 3 ถึง 5 ดาว ในจาการต์า  

 
ทมีา: Colliers International Research 

(2) อปุสงค ์

จาการ์ตาเป็นหนึงในเมืองสําคญัทีรองรบันักท่องเทยีวจากต่างประเทศของอินโดนีเซีย ในช่วงปี 2560 ถึง 2561 

จาํนวนนักท่องเทยีวต่างชาตทิเีขา้มาในจาการต์าคดิเป็นรอ้ยละ 18.9 และ 17.8 ตามลําดบั ของจาํนวนนักท่องเทยีวต่างชาติ

ทงัหมดทเีดนิทางเขา้มาในประเทศอนิโดนีเซยี โดยตงัแต่ปี 2557 ถงึปี 2561 จํานวนนักท่องเทยีวในจาการ์ตาเพมิขนึเฉลยี

รอ้ยละ 4.9 ต่อปี ทงันี ในปี 2561 มนัีกท่องเทยีวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาในจาการ์ตาทงัสนิ 2.8 ล้านคน  

นอกจากนีอตัราการเขา้พกัโรงแรมในจาการ์ตาในปี 2559 ถึง 2561 มกีารโตขนึอย่างต่อเนือง โดยมคี่าเฉลยีการ

เตบิโตอยู่ทรีอ้ยละ 7.1 ต่อปี และคาดว่าจะเตบิโตอย่างต่อเนืองในปี 2562 และ 2563 อนัเนืองมาจากนโยบายของภาครฐัที

ตอ้งการสนับสนุนการท่องเทยีวเพอืดงึนักท่องทยีวชาวต่างชาต ิใหเ้ขา้มาใชจ้่ายในประเทศมากยงิขนึ 

จาํนวนนักท่องเทียวขาเข้าในจาการต์า (ล้านคน) 

 

ทมีา: Jakarta Central Bureau of Statistics 
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(3) ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

(3.1) อตัราค่าห้องพกัเฉลีย (Average Room Rate) 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลยีของคู่แข่งโรงแรมทกีองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุน ในจาการ์ตา ในปี 2561 และ 2562 เท่ากบั  133.7 

ดอลลาร์สหรฐัต่อคืน และ 130.6 ดอลลาร์สหรฐัต่อคนืตามลําดบั ซึงคดิเป็นการปรบัตวัลดลงร้อยละ 2.3 ในขณะเดยีวกนั

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park กม็กีารปรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกนั โดยคดิเป็นการปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4.1 

อตัราค่าห้องพกัเฉลียของคู่แข่งโรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐัต่อคืน) 

 

ทมีา: STR 

(3.2) อตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) 

  ในปี 2562 อตัราการเขา้พกัเฉลยีของคู่แข่งโรงแรมทกีองทรสัต์ได้เขา้ลงทุน ในจาการ์ตามแีนวโน้มทลีดลง โดย

ลดลงมาอยู่ทรีอ้ยละ 61.1 จากเดมิในปี 2561 ทรีอ้ยละ 62.5 ในขณะทโีรงแรม Pullman Jakarta Central Park กม็อีตัราการ

เขา้พกัเฉลยีทลีงลดเช่นเดยีวกนั แต่ยงัคงอยู่มคี่าเฉลยีทอียู่เหนือคู่แขง่อยู่มาก 

อตัราการเข้าพกัเฉลียของคู่แขง่โรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน (ร้อยละ) 

 

ทมีา: STR  
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(3.3) Revenue per Available Room (RevPAR) 

คู่แขง่โรงแรมทกีองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุน ในจาการต์าม ีRevPAR เฉลยีในปี 2562 เท่ากบั 79.8 ดอลลาร์สหรฐั ซงึลดลง

รอ้ยละ 4.4 จากปี 2561 ทเีท่ากบั 83.5 ดอลลาร์สหรฐั ขณะทโีรงแรม Pullman Jakarta Central Park ม ีRevPAR ทลีดลง 

แต่ยงัคงเอาชนะค่าเฉลยีของคู่แข่งได้อนัเนืองมากจากอตัราค่าห้องพกัเฉลยีทตีํากว่าคู่แข่งและอตัราการเขา้พกัทสีูงกว่า

คู่แขง่เป็นอย่างมาก 

รายได้เฉลียต่อห้องพกัของคู่แข่งโรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน ในจาการต์าเปรียบเทียบกบั 

โรงแรมทีกองทรสัต์ได้เข้าลงทุน (ดอลลารส์หรฐั)  

 

ทมีา: STR 

 

(4) มุมมองในอนาคต 

จํานวนโรงแรมในจาการ์ตาทเีพมิขนึทําให้การแข่งขนัในตลาดโรงแรมเพมิสูงขนึเช่นกนั ธุรกิจโรงแรมโดยรวมมผีล

การดาํเนินงานทคี่อนขา้งถดถอยในปี 2562 เนืองจากสถานะการณ์การประทว้งการเลอืกตงั ทงันีการท่องเทยีวจะเรมิฟืนตวั

ขนึตงัแต่ปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี ทางการอนิโดนีเซยีไดม้แีผนการพฒันาโครงการรถไฟฟ้า หรอื MRT ในจาการ์ตา 

โดยมีการเดินรถใน 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ สายเหนือ-ใต้ และสายตะวันออก-ตะวันตก (ทีมา: Indonesia-investment 

website) ซึงทรพัย์สนิของโครงการคอืโรงแรม Pullman Jakarta Central Park คาดว่าตงัอยู่ใกล้กบัเส้นทางรถไฟฟ้าสาย

ตะวนัออก-ตะวนัตก ทงันี ส่วนแรกของรถไฟฟ้า MRT สายเหนือ-ใต้ ไดม้กีารเปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการแล้ว เมอืวนัท ี

24 มนีาคม 2562 (ทมีา: Jakarta MRT website) และรถไฟฟ้า MRT สายตะวนัออก-ตะวนัตก ยงัอยู่ในระหว่างการศกึษา 

และจะเรมิก่อสรา้งในปี 2565 (ทมีา: Wikipedia) 

 

ทงันี ทําเลทตีงั ผู้บรหิารโรงแรม และกลยุทธ์ทางการตลาดจะเป็นปัจจยัสําคญัของการดําเนินธุรกิจโรงแรมทจีะ

สามารถสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั เมอืเทยีบกบัคู่แขง่รายอนืๆ ในตลาดได ้ 
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โรงแรมระดบั 4 ดาวและ 5 ดาว Pullman Jakarta Central Park (5 ดาว)
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4.    ปัจจยัความเสียงทีเกียวข้องกบัการลงทุน 

 

4.1  ความเสียงทีเกียวกบักองทรสัต์หรือการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

 

(1) ความสาํเรจ็ของกองทรสัต์ขึนอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้เช่าหลกั และผู้บริหารโรงแรมใน

การจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ  ซึงหากไม่สามารถดาํเนินการหรือจดัการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อมูลค่าของทรพัย์สิน

โครงการฯ  ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 

 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะบรหิารกองทรสัต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ การทผีู้จดัการกองทรสัต์ ผู้เช่าหลกั และ

ผูบ้รหิารโรงแรม บรหิารโรงแรมอย่างไม่มปีระสทิธภิาพจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรพัย์สนิโครงการฯ ผลการ

ดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนของกองทรสัต์ โดยผลการดําเนินงานของกองทรสัต์จะขนึอยู่กบั

ค่าตอบแทนทไีด้รบัจากบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิซงึไดร้บัค่าเช่ามาจากผู้เช่าหลกั ทงันี ผูเ้ช่าหลกัไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารโรงแรม

โดยตรง แต่ได้เข้าทําสัญญาการบริหารโรงแรมกับผู้บริหารโรงแรม ซึงกําหนดให้ผู้บริหารโรงแรมรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานต่างๆ ทเีกยีวกบัการบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ภายใต้การกํากบัดูแลของผูเ้ช่าหลกั รวมถงึความรบัผดิชอบใน

การใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ การรบัจองหอ้งพกั การบรหิารจดัการ การทําการตลาด การบํารุงรกัษา การรกัษาความมนัคงและ

ความปลอดภยัของอาคาร และการบรหิารจดัการทางการเงนิ 

 

ทงันี หากผูบ้รหิารโรงแรมไม่สามารถดาํเนินงานตามกลยุทธใ์หป้ระสบความสําเรจ็ได ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

มูลค่าของทรพัย์สนิโครงการฯ  และ/หรอื รายไดค้่าเช่าแปรผนัทบีรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิควรจะไดร้บั ซงึจะมผีลต่อผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตลอดจนการชาํระคนืหนี

ทถีงึกําหนดชําระ นอกจากนี การเปลยีนแปลงในทางลบใดๆ ทมีผีลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของผูเ้ช่าหลกัและบรษิัทผู้ให้

เช่าทรพัยส์นิ หรอื ของผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรม อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูบ้รหิารโรงแรมในการบรหิาร

จดัการทรพัย์สนิโครงการฯ ได้ นอกจากนี หากผู้เช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทใีนฐานะผู้เช่าหลกัภายใต้สญัญาเช่าได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ และ/หรอื ผู้บรหิารโรงแรมซงึแต่งตงัโดยผู้เช่าหลกัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูบ้รหิารโรงแรมได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของกองทรสัต์ 

 

(2) รายได้ของกองทรสัต์ขึนอยู่กบัฐานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้เช่าหลกั และการตดัสินใจต่ออายุ

สญัญาเช่าเมอืสญัญาเช่าของผู้เช่าหลกัสินสุดลง 

 

ฐานะการเงนิและผลประกอบการของกองทรสัต์ขนึอยู่กบัค่าเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ ซงึบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ ให้

เช่าแก่ผูเ้ช่าหลกั (ซงึมผีูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate 

Shareholder) ของผู้จ ัดการกองทรัสต์) โดยเงินทีให้แก่กองทรัสต์ส่วนใหญ่จะมาจากเงินปันผลทีส่งขึนมาจากบริษัท 
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Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) และบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ และการจ่ายเงนิโดยวธิทีเีป็นไปตามสญัญาและ

ไม่ขดัแยง้กบัประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี รายไดข้องบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึจะถูกจ่ายไปทกีองทรสัตนั์น มี

ทมีาจากค่าเช่าคงท ีค่าเช่าแปรผนั ดงันัน ในขณะใดขณะหนึง หากผู้เช่าหลกัมฐีานะการเงนิทดีอ้ยลง อาจทําใหผู้เ้ช่าหลกั

ชําระเงนิล่าชา้หรอืเกดิการผดินัดชําระเงนิค่าเช่าของผู้เช่าหลกัและทาํใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถชาํระหนีได้ และ/หรอื บรษิทั

ผู้ให้เช่าทรัพย์สินอาจไม่ได้รับค่าเช่าตามทีประมาณการไว้ ซึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินและ

ผลประโยชน์ทจีะสามารถจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้ 

 

รายได้ของกองทรสัต์ขนึกบัการได้รบัค่าเช่าคงท ีค่าเช่าแปรผนั ภายใต้สญัญาเช่าระหว่างบรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ

และผูเ้ช่าหลกัเป็นอย่างมาก ดงันัน หากมกีารผดิสญัญาเช่าโดยบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิหรอืผู้เช่าหลกั อาจจะส่งผลกระทบ

ในทางลบอย่างมนัียสาํคญัต่อผลดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต์ 

 

นอกจากนี ถึงแม้ว่าสญัญาเช่าหลกัทผีูเ้ช่าหลกัเขา้ทํากับผู้ให้เช่าหลกัจะกําหนดใหเ้มอืมกีารครบกําหนดอายุของ

สญัญาเช่าหลกัในแต่ละคราว (ทุกๆ สามปี) คู่สญัญาตกลงจะเช่าทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวต่อไปจนกว่าผูใ้หเ้ช่าหลกัจะไม่ได้

เป็นเจา้ของทรพัยส์นิทเีช่าภายใต้เงอืนไขและขอ้กําหนดเดมิของสญัญาเช่าหลกั เว้นแต่วธิกีารคาํนวณอตัราค่าเช่าคงทแีละ

ค่าเช่าแปรผนัซงึจะเป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาเช่าหลกั กองทรสัต์ยงัอาจมคีวามเสยีงจากการทผีูเ้ช่าหลกัอาจไม่ปฏบิตัิ

ตามขอ้ตกลงในสญัญาเช่าหลกัเรอืงการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าหลกัและผู้บรหิารโรงแรมยงัคง

ดําเนินกจิการไดต้ามปกตแิละไม่มเีหตุการณ์ความผนัผวนทางเศรษฐกจิหรอืการแขง่ขนัทสีูงขนึ รวมทงัความจําเป็นทตีอ้ง

ปิดโครงการบางส่วนหรอืทงัหมด เพอืปรบัปรุงทรพัย์สนิ จนกระทบกบัการดําเนินกิจการตามปกติของผู้เช่าหลกัอย่างมี

นัยสําคญั รวมทงั หากผูเ้ช่าหลกัไม่มเีจตนาทผีดินัดการชาํระค่าเช่าคงท ีและ/หรอื ค่าเช่าแปรผนั บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะ

ได้รบัค่าเช่าคงทตีามทรีะบุไว้ในสญัญาเช่า นอกจากนี ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าททีจีะต้องควบคุมและดูแลให้ผู้เช่าหลกั

ปฏบิตัติามเงอืนไขของสญัญาเช่า ซงึรวมถงึการตดิตามการจ่ายค่าเช่าใหต้รงตามเวลาทกีําหนด เพอืประโยชน์สูงสุดของ

กองทรสัต์ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และด้วยเหตุผลดงักล่าวจะช่วยลดความเสยีงทผีูเ้ช่าหลกัจะไม่ต่อสญัญาเช่า หรอืไม่

ปฏบิตัติามเงอืนไขทกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่าได ้

 

(3) ผู้ให้เช่าทรพัย์สินอาจไม่ได้รบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สินอนัเนืองมาจากเหตุสุดวิสยัภายใต้สญัญาเช่า

ทรพัยสิ์น 

 

ภายใต้สญัญาเช่าทรพัย์สนิระหว่างผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิและผู้เช่าหลกัประกอบไปด้วยค่าเช่า  ส่วน ไดแ้ก่ ( ) ค่าเช่า

คงที ซึงแบ่งเป็นค่าเช่าพืนฐานและค่าเช่าพนืฐานส่วนเพิม (หากมี) และ ( ) ค่าเช่าแปรผนั  โดยฐานะการเงินและผล

ประกอบการของกองทรสัต์จะขนึอยู่กบัค่าเช่าทจีะไดร้บัชาํระจากการใหเ้ช่าทรพัย์สนิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกั (ซงึมผีูถ้อืหุน้

ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกบัผู้ถอืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) ของผู้จดัการ

กองทรสัต์) อย่างไรก็ด ีเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทอียู่นอกเหนือการควบคุมอนืๆ ซงึส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกจิโรงแรมตามเงอืนไขทกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่าทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้งเป็นขอ้ยกเวน้ในการชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่า

หลกั ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิซงึการยกเวน้การชาํระค่าเช่าอนัเนืองมาจากเหตุสุดวสิยันันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้
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ของผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัต์ได ้

 

(4) ค่าเช่าพืนฐานในการต่ออายุสญัญาเช่าอาจแตกต่างจากประมาณการคา่เช่าพืนฐาน 

 

ค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าระหว่างผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัประกอบไปดว้ยค่าเช่า 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ค่าเช่าคงท ีซงึ

แบ่งเป็นค่าเช่าพนืฐานและค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิ (หากม)ี และ (2) ค่าเช่าแปรผนั สาํหรบัค่าเช่าพนืฐานในระยะเวลาการเชา่

ตามสญัญาเช่าฉบบัแรกซงึมรีะยะเวลา 3 ปีนัน ไดม้กีารกําหนดจาํนวนทแีน่นอนต่อปีไวใ้นสญัญาเช่าทรพัย์สนิแล้ว อย่างไร

กด็ ีสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว ค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน จะเท่ากบัค่าเฉลยีของค่าเช่าคงที

ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้า (3 ปี) ในการนี ดว้ยวธิกีารคาํนวณค่าเช่าพนืฐานสําหรบัการ

ต่ออายุสญัญาเช่าออกไปตามทไีด้กล่าวมานัน หากผลการดําเนินงานของช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิ

ฉบบัก่อนหน้านันแตกต่างจากทปีระมาณการไว้จะส่งผลใหค้่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าต่ออายุนัน

แตกต่างจากทปีระมาณการไวด้ว้ย ทงันี เนืองจากค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิซงึเป็นส่วนหนึงในการคํานวณค่าเช่าคงทีนันจะ

แปรผันตามรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ด้วยเหตุนี ค่าเช่าพืนฐานสําหรับระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า

ทรพัย์สนิฉบบัทมีกีารต่ออายุมานันจะแตกต่างจากทปีระมาณการไว้ด้วยเช่นกนั โดยเป็นผลอนัเนืองมาจากการคํานวณ

ค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัก่อนหน้านัน 

 

ทงันี หากค่าเฉลียของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินฉบบัก่อนหน้านันตํากว่าที

ประมาณการไว ้จะส่งผลใหค้่าเช่าพนืฐานในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิทมีกีารต่ออายุมานันตํากว่าค่าเช่า

พนืฐานทปีระมาณการไว้สําหรบัระยะเวลาการเช่านันๆ ซงึจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรสัต์ และ

กองทรัสต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือได้ผลตอบแทนตามทีประมาณการไว้ได้ ซึงอาจส่งผลให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทไีดป้ระมาณการไวเ้ช่นกนั 

 

ในทางกลบักนั หากค่าเฉลยีของค่าเช่าคงทใีนช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิฉบบัก่อนหน้านันสงูกว่า

ทปีระมาณการไว ้จะส่งผลใหค้่าเช่าพนืฐานในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัต่อมาสูงกว่าค่าเช่าพนืฐานทปีระมาณ

การไวส้ําหรบัระยะเวลาการเช่านันๆ ดว้ยเหตุนี ผูเ้ช่าหลกัมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งทาํใหผ้ลประกอบการสูงกว่าทปีระมาณการ

ไวเ้พอืจะสามารถชาํระค่าเช่าพนืฐานทสีูงขนึได ้ซงึหากเหตุททีาํใหผ้ลประกอบการของช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า

ทรพัย์สนิฉบบัก่อนหน้านันเป็นเพยีงเหตุชวัคราวหรอืไม่ได้ส่งผลต่อการเตบิโตในเชงิรายไดข้องทรพัย์สนิโครงการฯ นันๆ 

ในระยะยาว ย่อมอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผูเ้ช่าหลกัต่อไปในอนาคต ซึงอาจรวมถงึการคา้งชําระ

ค่าเช่าหรอืการไม่ต่ออายุสญัญาเช่า ซงึหากกองทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ทสีามารถจ่ายค่าเช่าไดเ้ท่ากบัผูเ้ช่า

หลกัรายเดิม อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของกองทรสัต์และการได้รบัผลตอบแทนของผู้ถือ

หน่วยทรสัตไ์ดเ้ช่นกนั 
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(5) ความเสียงในการทีกองทรสัต์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมในการเปลียนผู้จดัการกองทรสัต์โดยมิได้เกิดจาก

ความผิดโดยตรงของผู้จดัการกองทรสัต ์

 

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ทกีองทรสัตโ์ดยทรสัต ีเขา้ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายหลงัจากการก่อตงั ทรสัต์จะ

มขีอ้กําหนดและเหตุในการเปลยีนผูจ้ดัการกองทรสัต์ไว้ เช่น (1) กรณีทกีองทรสัต์สนิสุดลงและได้เลกิโครงการตามทไีด้

กําหนดไว้ในหนังสือชีชวนของกองทรสัต์และได้มีการดําเนินการชําระบญัชีกองทรสัต์ ตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง (2) 

สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์หรือสงัพกัการปฏิบัติหน้าทขีองผู้จดัการ

กองทรสัต์เป็นเวลาเกนิ 90 วนั (3) การใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิอายุ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ยนืคาํขอ

ต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบ (4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์นิสภาพความเป็นนิตบุิคคล หรอืชาํระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย์ ไม่ว่า

จะเป็นคําสงัพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาดหรอืไม่ก็ตาม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟูกจิการของผู้จดัการกองทรสัต์ (5) ทรสัตบีอกเลกิ

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัตจ์งใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง มไิดจ้ดัการกองทรสัต์

ตามหน้าทใีหถู้กต้องและครบถว้น โดยทรสัตเีหน็ว่าการไม่ปฏบิตัหิน้าทนีันเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อ

กองทรสัต์และ/หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์ และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนันได้ภายในระยะเวลา 90 วนั หรอืในกรณีที

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกําหนด หรอืในกรณีทปีรากฏ

ขอ้เทจ็จรงิว่าการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. สนิสุดลงและผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัการ

ต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. (6) ผู้จดัการกองทรสัต์ใช้สิทธลิาออกตามวธิกีารทกีําหนดในสัญญา

แต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ ซึงในกรณีดงักล่าวล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้มกีารเปลยีนผู้จดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ ซึง

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ไดร้บัค่าชดเชยใดๆจากกองทรสัต ์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมทคีรบกาํหนดชาํระ และค่าใชจ้่ายที

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดช้าํระแทนกองทรสัต ์ทงันีตามเงอืนไขและขอ้ตกลงทกีําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์  

 

อย่างไรกด็ ีสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดม้ขีอ้กําหนดว่า ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ดว้ย

สาเหตุใด อนัมไิด้เนืองมาจากสาเหตุในขอ้ (1) ถึง (6) ขา้งต้น และมไิด้เกิดจากความผดิโดยตรงของผู้จดัการกองทรสัต์ 

ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัทเีขา้ทาํสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัต ี(โดยทรพัย์สนิของกองทรสัต์) ตก

ลงจะชําระค่าชดเชยการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมพนืฐาน และ

ค่าธรรมเนียมพิเศษของผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคํานวณจากอัตราค่าธรรมเนียมพืนฐานและ

ค่าธรรมเนียมพิเศษเฉลียทผีู้จดัการกองทรสัต์ได้รับในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้า หรือตามสดัส่วนทเีทยีบเท่า) โดย

กําหนดชําระในวนัทกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์มผีลใชบ้งัคบั ดงันัน ในกรณีทมีกีารเปลยีนผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดย

สาเหตุอนืซงึมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ภายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว จะส่งผลใหก้องทรสัตจ์ะมี

ค่าใช้จ่ายเพมิเติมในการชําระค่าชดเชยการเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์ในอตัราตามทีระบุ

ขา้งต้น  

 

(6) ความเสียงทีเกิดขึนเมือต้องมีการปรบัปรุงทรพัยสิ์นโครงการฯ และความเพียงพอของเงินสาํรองสาํหรบัการ

ปรบัปรงุ 

 

ทรพัย์สนิโครงการฯ แต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรบัปรุงให้ดูใหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของ
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ลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนือง ทงันี โดยปกตกิารปรบัปรุง หรอืการซ่อมแซมบํารุงรกัษา

ประจําปี จะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงแรมมากนัก ยกเวน้ในกรณีทเีป็นการปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ 

เช่น การปรบัปรุงเพอืเปลยีนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเปลยีนแปลงงานระบบทสีําคญั 

ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ลฟิต์ เป็นต้น โดยค่าใชจ้่ายในการบํารุงรกัษาทรพัยส์นิโครงการฯ และความเสยีงจากการ

บํารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมทไีม่อาจคาดการณ์ไดม้แีนวโน้มทจีะเพมิขนึเมอืทรพัยส์นิโครงการฯ มรีะยะเวลาดาํเนินการเพมิขนึ

เรอืยๆ นอกจากนี ทรพัยส์นิอาจจะตอ้งมกีารปรบัปรุง หรอืการซ่อมแซมบํารุงรกัษานอกเหนือจากตามแผนทวีางไว ้ในกรณี

ทมีปัีญหาทอีาจจะเกดิขนึเนืองจากมกีารบงัคบัใชข้องกฎเกณฑห์รอืกฎหมายใหม่ ซงึอาจทาํใหต้อ้งมกีารลงทุนเพมิเตมิเกนิ

กว่าทคีาดการณ์ไว ้อนึง การดาํเนินธุรกจิของทรพัยส์นิโครงการฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการซ่อมแซมบํารุงรกัษา และยงั

อาจส่งผลกระทบกบัผลการดําเนินงานของผูเ้ช่าหลกัของทรพัยส์นิโครงการฯ นัน ซงึส่งผลต่อความสามารถทจีะจ่ายค่าเช่า

ไดภ้ายในระยะเวลาทกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่า หรอือาจทาํใหบ้รษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไม่ไดร้บัรายไดค้่าเช่าอย่างเตม็ทสีําหรบั

พนืททีอียู่ระหว่างการซ่อมบํารุงรกัษา 

 

ทงันี สญัญาบรหิารโรงแรมของทรพัย์สนิโครงการฯ มขี้อกําหนดให้ผู้เช่าหลกัจดัสรรเงนิสํารองเพอืการซ่อมแซม

บํารุงรกัษาเฟอร์นิเจอร ์ตกแต่ง และอุปกรณ์ (FF&E Reserve) (ถา้ม)ี และผูใ้หเ้ช่าจะกนัสํารองไวเ้พอืเป็นค่าใชจ้่ายเพมิเตมิ

จากการลงทุน (Capital Expenditure Sinking Fund) อย่างไรกต็าม เงนิสํารองดงักล่าวอาจจะไม่เพยีงพอต่อการซ่อมแซม 

บํารุงรกัษา หรอืการต่อเตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ ในอนาคตเพอืเพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนั ในกรณีทเีงนิสํารอง

ไม่เพยีงพอ กองทรสัต์จะตอ้งพจิารณาแหล่งเงนิทุนอืนๆ เพอืใชใ้นการปรบัปรุงและต่อเตมิของทรพัยส์นิโครงการฯ เพอืไม่ให้

การทเีงนิสาํรองไม่เพยีงพอส่งผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้โดยการทเีงนิสาํรองไม่เพยีงพอนันอาจส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้

 

การดําเนินการปรบัปรุงและซ่อมแซมจะเป็นไปตามระยะเวลาทผีู้บรหิารทรพัย์สินโครงการฯ หรอืบรษิัทผู้ให้เช่า

ทรพัย์สิน หรือผู้เช่าหลกัเห็นสมควร และได้รบัความเห็นชอบจากผู้จดัการกองทรสัต์ ซึงโดยปกติ การดําเนินงานของ

ทรพัย์สนิโครงการฯ จะต้องไม่หยุดชะงกัในระหว่างการซ่อมแซมบํารุงรกัษา นอกจากนี การปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย์จะ

ดําเนินงานเฉพาะส่วนพนืททีตี้องการปรบัปรุง โดยพนืทส่ีวนอนื ยงัคงเปิดใหด้ําเนินการปกต ิเวน้แต่หากจําเป็นทจีะต้อง

ซ่อมแซมหรอืปรบัปรุงใหญ่ ซงึหากเปิดดาํเนินการแลว้ลูกคา้ทเีขา้พกัอาจไม่ไดร้บัความสะดวก และอาจทาํใหม้กีารรอ้งเรยีน

หรือไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการเปิดให้บริการ ณ ขณะนัน ผู้เช่าหลกัหรือผู้บริหารโรงแรมอาจพิจารณาทจีะหยุดการ

ใหบ้รกิารชวัคราวเพอืทําการปรบัปรุงครงัใหญ ่

  

(7) การพึงพิงผู้บริหารโรงแรม และการใช้เครืองหมายการค้า หรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรมสาํหรบัทรพัย์สิน

โครงการฯ 

 

ผู้บริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารทรพัย์สินโครงการฯ ภายใต้สญัญาบริหารโรงแรมระหว่างผู้เช่าหลกัและผู้บริหาร

โรงแรม ซงึผูบ้รหิารโรงแรมหรอืบุคคลทสีามจะใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าหลกัในการใชเ้ครอืงหมายการคา้หรอืเครอืงหมายบรกิารของ

ผู้บรหิารโรงแรมเพอืหรอือนัเกยีวเนืองกบัการดําเนินงานของทรพัย์สนิโครงการฯ ในกรณีทสีญัญาระหว่างผู้เช่าหลกัและ

ผู้บริหารโรงแรม หรือบุคคลทสีามทใีห้สิทธิดงักล่าว ได้สินสุดลง โดยไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม การใช้เครอืงหมายการค้า 



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

-หน้า 82- 

เครืองหมายบริการทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินโครงการฯจะสินสุดลง เครืองหมายหรือวัตถุใดๆ ทีมีเครืองหมาย หรือ

เครอืงบ่งชทีแีสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างทรพัย์สนิโครงการฯกบัผู้บรหิารโรงแรม หรอืบุคคลทสีามนัน จะต้องถูก

ถอดออกไปจากโรงแรม และผูบ้รหิารโรงแรมหรอืบุคคลทสีามนันจะไม่ใหก้ารบรกิารอีกต่อไป นอกจากนี เมอืสญัญาบรหิาร

โรงแรมระหว่างผู้เช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมสนิสุดลง อาจทําใหสู้ญเสยีช่องทางการจาํหน่ายหอ้งพกั และการเขา้ถงึระบบ

การจองส่วนกลางได ้รวมไปถงึการสูญเสยีฐานลูกคา้ประจาํของผูบ้รหิารโรงแรมและสมาชกิดว้ย  

 

นอกจากนี หากเกดิความเสอืมเสยีต่อชอืหรอืแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรม หรอืแบรนด์ของเครอืเดยีวกนั  อาจส่งผล

ต่อชอืเสยีงของทรพัย์สนิโครงการฯ และความสามารถในการดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาพกั ซึงอาจเกิดผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน ทงัในปัจจุบนัและในอนาคตของกองทรสัต์ 

 

อย่างไรก็ดี ทรพัย์สนิโครงการฯตงัอยู่ในทําเลทตีงัทดี ีและได้รบัการปรบัปรุงและดูแลรกัษาให้อยู่ในสภาพดีอย่าง

อย่างสมําเสมอ ดงันัน หากสญัญาบรหิารโรงแรมระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมปัจจุบนัสนิสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็

ตาม ผูบ้รหิารโรงแรมใหม่กจ็ะสามารถบรหิารทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไปได ้ 

 

นอกจากนี เนืองจากทรพัย์สนิโครงการฯ แต่ละแห่งจะมกีารบรหิารจดัการโดยผูบ้รหิารโรงแรมทตี่างกนัไปและอยู่

ในหลายประเทศ ในกรณีเกดิความเสอืมเสยีต่อแบรนด์ของผูบ้รหิารโรงแรมรายใดรายหนึง ความเสยีงทคีวามเสอืมเสยีต่อ

แบรนด์ของผูบ้รหิารโรงแรมหนึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรสัต์โดยรวมอย่างมนัียสําคญัจงึเป็นไปได้

น้อย ทงันี ผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละราย เป็นผูบ้รหิารโรงแรมทมีกีารประกอบธุรกจิภายใตแ้บรนดข์องตนมาเป็นระยะเวลานาน

ในตลาดของการบรหิารจดัการโรงแรม อีกทงัผูบ้รหิารโรงแรมแต่ละรายมมีาตรฐานการบรกิาร หรอื Brand Standards ที

เป็นสากลและเป็นทยีอมรบัในแวดวงธุรกิจโรงแรมและสามารถสร้างเสรมิและดํารงชอืเสยีงของแบรนด์ของตนได้อย่าง

สมําเสมอซงึเป็นทรีูจ้กัทวัโลก ซงึแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้รหิารโรงแรมเหล่านีมคีวามสามารถและมาตรการในการดูแลชอืเสยีง

และมาตรฐานของแบรนดข์องตนไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน ความเสยีงทจีะเกิดความเสอืมเสยีต่อแบรนด์ของผูบ้รหิารโรงแรมจงึ

เป็นไปไดน้้อย 

 

(8) ความเสียงทีอาจเกิดขนึอนัเป็นผลจากการทีกองทรสัตก์ู้ยืมเงิน 

 

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

การเงนิแห่งหนึงในต่างประเทศ เพอืนําเงนิกู้ยืมดงักล่าวมาชําระหนีกู้ยมืเดมิในสกุลดอลลาร์สหรฐัของกองทรสัต์ทีมีต่อ

สถาบนัการเงนิในประเทศอกีแห่งหนึง ซงึกองทรสัต์ไดท้ําการกู้เงนิตงัแต่วนัทกีองทรสัต์เรมิลงทนุในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุน

ครงัแรก ทงันีเงนิกูปั้จจุบนักําหนดอตัราดอกเบยีของเงนิกู้อ้างองิอตัราดอกเบยีลอยตวั (EURIBOR + รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ใน

ปีแรก โดยตลอดอายุสญัญา อตัราดอกเบยีจะไม่เกนิ EURIBOR + รอ้ยละ 4.25 ต่อปี) และมภีาระในการชาํระคนืเงนิตน้ครงั

เดยีวทงัจํานวนเมอืสนิสุดระยะเวลาเงนิกู้ 3 ปี โดยไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกู้ดงักล่าวในวนัท ี29 มถุินายน 2561 ซงึเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงตามสญัญาเงนิกูท้บีรษิทัย่อยของกองทรสัต์เขา้ทาํกบัสถาบนัการเงนิดงักล่าว หลงัจากนันไดม้กีารแกไ้ขสญัญากูย้มื
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เงนิดงักล่าว เพอืขยายวงเงนิเพมิจาํนวน   1,500,000 ยโูร ณ วนัท ี17 สงิหาคม 2561 เพอืรองรบัการขยายธุรกจิ โดยมกีาร

เบกิใชจ้าํนวน 1,165,000 ยโูร ในวนัท ี20 สงิหาคม 2561 

 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงจากการปรบัตวัของอตัราดอกเบยีในช่วงอายุสญัญาเงนิกู้ ตลอดจนภาระในการชําระคนื

เงนิต้น ซงึอาจจะกระทบกบัผลการดําเนินงานของกองทรสัต์และความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายเงนิผลประโยชน์

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

 

นอกจากนี สญัญาเงนิกู้สาํหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกอาจมเีงอืนไขบางประการสําหรบักองทรสัต์ 

โดยหากกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายดอกเบยีหรอืเงนิตน้ และปฏบิตัติามเงอืนไขทรีะบุในสญัญาเงนิกู้ได ้อาจเป็นเหตุใหผู้ใ้หกู้้

ดําเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัต์หรอืบงัคบัตามสทิธขิองตนภายใตส้ญัญากู้ยมืเงนิ เช่น ผูใ้หกู้้อาจเรยีกใหช้าํระเงนิตน้

คนืในทนัทไีม่ว่าจะทงัหมดหรอืเพยีงบางส่วน หรอือาจบงัคบัเอาหลกัประกนัภายใต้สญัญากูย้มืเงนิ อย่างไรกด็ ีเมอืเงนิกู้ยมื

ของกองทรสัต์ครบกําหนดการชําระคนืเงนิต้น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนอืน ซงึอาจรวมถงึการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนเพมิเตมิ การออกหุ้นกู้ หรอืการกู้ยมืเงนิจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรอื สถาบนัการเงนิ และ/หรอื บรษิัท

ประกันชีวิต และ/หรือ บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือ นิติบุคคลประเภทอืนซึงได้รับอนุญาตในการให้เงินกู้ยืมแก่

กองทรสัต์ได ้เพอืนํามาชาํระหนีเงนิกู้ยมืเดมิ ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัหาแหล่งเงนิทุนทดีทีสุีดสําหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน

และกองทรสัต์ โดยจะคาํนึงถงึหลกัประกนัและความสามารถในการคนืเงนิต้นของกองทรสัต์ประกอบการพจิารณา อย่างไรก็

ด ีในกรณีทมีกีารกู้ยมืเงนิใหม่เพอืมาชําระหนีเงนิกู้ยมืเดมิ (Refinancing) กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงทขีอ้ตกลงในสญัญา

กูย้มืเงนิฉบบัใหม่อาจมคีวามแตกต่างจากขอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิฉบบัเดมิ หรอืในกรณีทมีกีารกูย้มืเงนิเพมิเตมิอาจมขีอ้

สญัญาบางประการซงึแตกต่างจากเดมิ และอาจจาํกดัการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

 

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยคาํนึงถงึความเสยีงดงักล่าวโดยจะมมีาตรการในการตดิตาม

ผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ละปัจจยัภายนอกต่างๆ รวมถงึแนวโน้มอตัราดอกเบยีอย่างสมาํเสมอ นอกจากนี ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์อาจพจิารณาใชเ้ครอืงมอืทางการเงนิเพอืลดความเสยีงดงักล่าว เช่น การทําธุรกรรมเพอืป้องกนัความเสยีงจาก

ความผนัผวนของอตัราดอกเบยีหรอืการดําเนินการใดๆ กบัเจา้หนี เช่น การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี หรอืการผ่อน

ผนัเงอืนไขทเีป็นอุปสรรคต่อการบรหิารจดัการกองทรสัตเ์ป็นตน้ โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถงึ

กฎหมายทเีกยีวขอ้งและประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นสําคญั 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าความเสยีงทกีองทรสัตจ์ะไม่สามารถจ่ายชําระดอกเบยี และ/หรอืคนืเงนิตน้ไดน้นัมี

น้อย เนืองจากอตัราส่วนหนีต่อทุนของกองทรสัต์จะยงัอยู่ในระดบัทสีามารถบรหิารจดัการได้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที

สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  อกีทงั สญัญาเงนิกู้ดงักล่าวมกีําหนดระยะเวลาคนืเงนิกูค้รงัเดยีวเมอืสนิสุดระยะเวลาเงนิกู้ โดย

ตลอดระยะเวลากู้ยมื กองทรสัต์มภีาระในการชาํระดอกเบยีเท่านัน ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่า เมอืถงึกําหนดเวลาชาํระ

เงนิกู้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่เพอืชําระคนืเงนิกู้ดงักล่าว นอกจากนี ทรพัย์สนิโครงการฯ มี

ศกัยภาพทจีะสรา้งรายไดใ้หก้บักองทรสัต์ ทําใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เชอืว่ากองทรสัต์จะมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบยี

อย่างต่อเนือง  
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ทงันี ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต์ ในกรณทีมีกีารผดิสญัญาภายใต้สญัญากูย้มืเงนิ 

 

(9) กองทรสัตต้์องพึงพาบุคคลภายนอกสาํหรบัการให้บริการบางประการ 

 

เนืองจากผู้เช่าหลกัจะมกีารว่าจา้งบุคคลภายนอกเพอืใหบ้รกิารบางประการต่อทรพัย์สนิโครงการฯ  อาทเิช่น การ

ให้บรกิารนําประปา ไฟฟ้า ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และการบรกิารกําจดัขยะ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า

บุคคลภายนอกนันจะปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนตามสญัญาในการให้บริการใดๆ ได้อย่างสมบูรณ์ อนึง ถึงแม้จะมี

ขอ้กําหนดในสญัญาในกรณีทคีู่สญัญาปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุแห่งการเลกิหรอืผดิสญัญา ซึงให้

สทิธแิก่ผูเ้ช่าหลกัทจีะบอกเลกิสญัญาหรอืเรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาฝ่ายทปีฏบิตัผิดิสญัญาได ้แต่เหตุการณ์ทคีู่สญัญาผดิ

สญัญาดงักล่าว อาจทาํใหก้ารใหบ้รกิารใดๆ ต่อทรพัยส์นิโครงการฯ หยุดชะงกั อนัอาจเป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิ และ

มผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อกจิการ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตไ์ด ้  

 

อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรสัต์เห็นว่า บรกิารจากบุคคลภายนอกทตี้องให้บรกิารต่อทรพัย์สนิโครงการฯ นันเป็น

บริการทีสามารถหาผู้ให้บริการรายอืนในตลาดมาทดแทนได้โดยไม่ลําบากมากนัก เนืองจากเป็นบริการทตี้องมีการ

ดาํเนินการในโรงแรมเป็นการทวัไป ดงันัน ความเสยีงทกีารหยุดชะงกัของบรกิารบางประการทจีะเป็นอุปสรรคในการดาํเนิน

ธุรกิจ และมผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อกิจการ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานของทรพัย์สนิโครงการฯ นัน

น่าจะมคีวามเป็นไดค้่อนขา้งน้อย 

 

(10) กองทรสัตไ์ม่มีอาํนาจควบคุมผู้บริหารโรงแรมได้โดยตรง 

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิของกองทรสัต ์ซงึรวมถงึการจ่ายเงนิปันส่วนใหก้บัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ขนึกบัการจ่ายค่า

เช่าของผู้เช่าหลัก ทงันี ความสามารถของผู้เช่าหลกัในการจ่ายค่าเช่าขนึกับกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ของแต่ละ

ทรพัย์สนิโครงการฯ โดยบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิเขา้ทําสญัญาเช่ากบัผู้เช่าหลกัซึงมอํีานาจเต็มทใีนการบรหิารทรพัย์สนิ

โครงการฯ ซงึผู้เช่าหลกัแต่ละรายจะเขา้ทําสญัญาบริหารโรงแรมกบัผู้บรหิารโรงแรม โดยทกีองทรสัต์ไม่ได้เป็นคู่สญัญา

โดยตรงกบัผู้บริหารโรงแรมเหล่านี แต่ผลประกอบการของกองทรสัต์ จะยงัขนึอยู่กับการดําเนินงานของผู้เช่าหลกัและ

ผู้บรหิารโรงแรมอยู่ ดงันัน จงึอาจไม่สามารถรบัรองได้ว่าทรพัย์สนิโครงการฯ จะยงัคงดําเนินการ บรหิาร และได้รบัการ

บํารุงรกัษา ตามทคีาดไวต่้อไปในอนาคต ซงึอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์

ได ้ 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงแรมของทรพัย์สินโครงการฯ ซึงได้รบัการว่าจ้างจากผู้เช่าหลักเหล่านีถือได้ว่าเป็น

ผูบ้รหิารโรงแรมทมีคีวามเชยีวชาญ มชีอืเสยีง และมปีระสบการณ์ในการบรหิารโรงแรมเป็นอย่างด ีนอกจากนัน ผู้บรหิาร

โรงแรมยังมีหน้าทีในการปฏิบัติตามเงือนไขและข้อกําหนดตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management 

Agreement) โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ผ่านผูใ้หเ้ช่า

ทรพัยส์นิและสญัญาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ ต่อไป 
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(11) ความเสียงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าหลกัได้ในอนาคต 

 

ภายใต้สญัญาเช่า บริษัทผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิมแีละผู้เช่าหลกัตกลงทําสญัญาเช่าซงึมรีะยะเวลาการเช่า  ปี และเมอื

สญัญาเช่าครบกําหนด บรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิและผู้เช่าหลกัตกลงจะใหผู้เ้ช่าหลกัเช่าทรพัย์สนิต่อไปอกีคราวละ  ปีโดย

อตัโนมตั ิ(automatic renewal) จนกว่าบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิจะขาดคุณสมบตัใินการเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธใินทรพัยส์นิท ี

 

ในกรณีทสีญัญาเช่าของทรพัย์สนิโครงการฯ สนิสุดลงโดยมกีารบอกเลกิสญัญาเช่าดงักล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าตามสญัญา บรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิอาจต้องใชเ้วลาหาบุคคลอนืเพอืเขา้มาเป็นผูเ้ช่าหลกัของทรพัย์สนิโครงการฯ ราย

ใหม่แทนผู้เช่าหลกัเดมิ ซงึบุคคลดงักล่าวอาจมคีุณสมบตัหิรอืความสามารถไม่เทยีบเท่ากบัผู้เช่าหลกัเดมิ หรอือาจไม่สามารถ

หาผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ทสีามารถจ่ายค่าเช่าไดเ้ท่ากบัผูเ้ช่าหลกัรายเดมิได ้ซงึอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต์

และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามลําดบั 

 

นอกจากนี หากผูเ้ช่าหลกัมขีอ้จํากดัทางกฎหมายหรอืขาดคุณสมบตัิบางประการทกีฎหมายกําหนดไวซ้งึไม่ไดเ้กดิ

จากความผดิหรอืความประมาทเลนิเล่อของผูเ้ช่าหลกั อนัทาํใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถต่อสญัญาเช่านีได ้ผูเ้ช่าหลกัไม่มหีน้าที

รบัผดิตามสญัญา แต่จะถอืว่าเป็นเหตุผดินัดทอีาจเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญา ซงึจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต์

และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เช่นกนั  

 

อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าหลกัยงัสามารถเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ นัน เพอืบรหิารต่อไปได้อีกระยะเวลาหนึงเป็นการ

ชวัคราว ผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะตอ้งร่วมกนัหาแนวทางเพอืใหม้ผีูเ้ช่ารายอนืเขา้มาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯ 

เพอืบรหิารแทนผูเ้ช่าหลกั ในกรณีนี ผูเ้ช่าหลกัตกลงทจีะต่อระยะเวลาการเช่าเพอืบรหิารต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผูเ้ช่าอนื

เขา้มาเช่าทรพัยส์นิโครงการฯได ้ทงันี บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกัจะร่วมกนักําหนดเงอืนไขของสญัญาเช่าทขียาย

ระยะเวลาออกไป 

 

ทงันี เนืองจากทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นทรพัย์สนิทไีด้รบัการดูแลและปรบัปรุงใหอ้ยู่ในสภาพทดี ีและจากขอ้มูลใน

อดตีนันทรพัย์สนิโครงการฯ มลูีกค้าเขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนือง สถานทตีงันันตงัอยู่ในบรเิวณทมีคีวามสามารถในการ

ดงึดูดผู้มาใช้บรกิาร ประกอบกบัทรพัย์สนิโครงการฯ แต่ละแห่งมผีูบ้รหิารโรงแรมทมีคีวามเชยีวชาญในการประกอบธุรกจิ

โรงแรมดาํเนินการบรหิารจดัการโรงแรมอยู่และมชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้กัเป็นอย่างดใีนบรเิวณนันๆ ดว้ยเหตุดงักล่าว ความเสยีง

ทจีะไม่สามารถหาผู้เช่าหลกัรายใหม่เพอืมาเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ ได้นันน่าจะมคีวามเป็นไปค่อนขา้งตํา นอกจากนี ใน

กรณีทไีม่สามารถหาผู้เช่าหลกัมาเช่าทรพัย์สนิโครงการฯ ได้นัน ยงัสามารถพจิารณาทางเลอืกอืนโดยการนําทรพัย์สิน

โครงการฯ ออกขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกได้ เนืองดว้ยลกัษณะ สภาพ จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร และทตีงัของทรพัยส์นิโครงการฯ 

นันน่าจะสามารถดงึดูดความสนใจจากนักลงทุนอสังหาริมทรพัย์ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ดี ในกรณีทีเป็นการขายทรพัย์สนิ

โครงการฯ อนัเนืองมาจากเหตุดงักล่าวขา้งต้น ซงึจะต้องดําเนินการขายในระยะเวลาทจีํากดั อาจส่งผลให้ราคาซอืขาย

ทรพัยส์นิโครงการฯตํากว่ามลูค่าการเขา้ลงทุนของทรพัยส์นิโครงการฯทกีองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในตอนแรก 
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(12) กองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทผู้ขายฯ ในการดําเนินงานของ       

ทรพัยสิ์นโครงการฯ ภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาห้ามขายหน่วยทรสัต์  

 

 ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงัแรกเสรจ็สนิ บรษิทัผูข้ายทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง

ซึง ได้แก่ บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. และบริษัท Leebro Holding Pte Ltd ได้เข้าถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรสัตนี์ ในสดัส่วนตามทไีดต้กลงกนัไว ้ซงึเท่ากบั 63,928,100 หน่วย (หรอืรอ้ยละ 18.12 ของจํานวนหน่ายทรสัตท์อีอก

และเสนอขายในครงัแรก) และ 4,417,200 หน่วย (หรอืรอ้ยละ 1.25 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์อีอกและเสนอขายในครงัแรก) 

ตามลําดบั โดยบรษิัทดงักล่าวตกลงทจีะไม่ขายหน่วยทรสัต์ของตนทไีดจ้องซอืตามสญัญาซอืขายหุน้ในระยะเวลา 2 ปี นับ

จากวนัแรกทมีกีารซอืขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย ์(วนัท ี27 ธนัวาคม 2560) 

 

การทบีรษิัทผู้ขายฯ เขา้มาถอืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์จะทาํใหผ้ลประโยชน์ของบรษิทัผู้ขายฯ ดงักล่าวสอดคล้อง

กบัผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์จากการมสี่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนของหน่วยทรสัต์ทถีอืโดย

ผูข้ายฯ นอกจากนี ภายในระยะเวลาทบีรษิทัผูข้ายฯ ดงักล่าวตกลงทจีะไม่ขายหน่วยทรสัตท์ตีนจองซอืตามสญัญา ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะตดิตามความครบถ้วนของจํานวนหน่วยทรสัตท์ถีอืโดยบรษิัทผู้ขายฯ ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทรีะบุไว้

ในสญัญา โดยจะตรวจสอบรายชอืจากทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีอียู่ทงัหมดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครงั ทงันีหากพบว่า 

ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการตามความเหมาะสม และ/หรอื ตามสทิธทิมีตีามกฎหมาย 

อย่างไรกต็าม ไม่มสีงิใดรบัประกนัไดว้่าบรษิทัผูข้ายฯ ดงักล่าวจะไม่จาํหน่าย หรอืโอนหน่วยทรสัตท์ตีนถอือยู่ดงักล่าวไม่ว่า

ทงัหมดหรอืแต่บางส่วนภายหลงัสนิระยะเวลาหา้มขายหน่วยทรสัตข์องบรษิทัผู้ขายฯ ทจีองซอืตามสญัญา ในกรณีทบีรษิทั

ผูข้ายฯ ดงักล่าวตดัสนิใจโอนหรอืขายหน่วยทรสัต์ ทําใหบ้รษิทัผูข้ายฯ ไม่มสี่วนไดส่้วนเสยีในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และ

อาจขาดแรงจงูใจในการใชป้ระสบการณ์ของบรษิทัผูข้ายฯ ให้เป็นประโยชน์แก่กองทรสัต์ในการจดัการทรพัย์สนิโครงการฯ 

เช่น การให้คําแนะนําต่อกองทรสัต์ในด้านกฎหมาย แนวปฏิบตัิและขนัตอนการดําเนินการต่างๆ ในประเทศททีรพัย์สนิ

ตังอยู่ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการจดัการทรพัย์สินโครงการฯ และอาจจะส่งผลถึงผลการดําเนินงานของกองทรสัต์และ

ความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายผลประโยชน์ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 

อย่างไรกด็ ีเนืองจากทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัตจ์ะยงัคงบรหิารโดยผูบ้รหิารโรงแรมผูม้ปีระสบการณ์ในระดบั

สากลและมปีระสบการณ์ในประเทศทเีกยีวขอ้งนันๆ จงึน่าจะสามารถลดความเสยีงจากผลกระทบต่อการดําเนินงานและ

สภาพทางการเงนิของทรพัย์สนิโครงการฯ ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ไดภ้ายหลงัจากทพีนัธมติรทางธุรกิจ

ตดัสนิใจโอนหรอืขายหน่วยทรสัตแ์ลว้  

 

(13) กองทรสัต์อาจเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสียงจากอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงินตรา ซึงอาจจะ

จาํกดัผลประโยชน์ทีกองทรสัต์จะได้รบัจากทรพัย์สินโครงการฯ และการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถ

คุ้มครองความเสียงจากอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงินตราทงัหมด 

 

การลงทุนของกองทรสัต์ประกอบด้วยการลงทุนในหลายประเทศ ซึงรายได้ทกีองทรสัต์จะได้รบันันเป็นสกุลเงนิ
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ต่างประเทศ เช่น เงินสกุลดอลลาร์สหรฐั นอกจากนี รายได้และรายจ่ายของบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สินและบริษัทโฮลดงิ

ต่างประเทศจะเป็นสกุลเงินของประเทศทเีกยีวขอ้งนันๆ ในขณะทเีงนิทไีด้รบัจากการระดมทุนและการจ่ายผลประโยชน์

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะเป็นสกุลเงนิบาท ทาํใหก้องทรสัตต์อ้งรบัความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีน 

 

โดยรายไดท้เีกดิจากทรพัยส์นิโครงการฯ ในประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยี จะอยู่ในรปูของเงนิสกุลดองเวยีดนาม

และรูเปียอนิโดนีเซยี แต่จะเทยีบเคยีง (benchmark) จากเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐั โดยผู้เช่าหลกัจะชาํระเงนิใหก้บับรษิทัผูใ้ห้

เช่าทรัพย์สินในรูปของเงินสกุลเวียดนามดอง และ รูเปียอินโดนีเซีย ตามลําดับ และบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สินจะจ่าย

ผลประโยชน์ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัทโฮลดิงต่างประเทศ และให้กับบริษัท Strategic Hospitality 

Holding Limited (BVI) ต่อไป ด้วยลกัษณะรายรบัทอียู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรฐั ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะพจิารณา

ดาํเนินการใหก้องทรสัตเ์ขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความเสยีง หรอืเขา้ทําสญัญาซอืขายล่วงหน้าสาํหรบัอตัราแลกเปลยีนระหว่าง

เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัและเงนิบาท โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึความเหมาะสมของกลไกและเครอืงมอืในการลด

ความเสยีง รวมถงึพจิารณาปัจจยัอนื ๆ ประกอบ เช่น กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเีกยีวขอ้ง อตัราดอกเบยี และค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินการ เป็นตน้ นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะคอยตรวจสอบอตัราแลกเปลยีน (Swap Point Rate) ทุก ๆ 3 เดอืน

เพอืพจิารณาความเหมาะสมในการเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีง  

 

อย่างไรกด็ ีกองทรสัต์อาจจะไม่สามารถเขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความเสยีงไดเ้สมอไป และการป้องกนัความเสยีงอาจ

ไม่ให้ผลตอบแทนตามทีคาดหวังต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ หรือต่อสถานภาพทางการเงินของกองทรัสต์ 

นอกจากนี ไม่มกีารป้องกนัความเสยีงใดทจีะป้องกันกองทรสัต์ จากความเสยีงทเีกยีวขอ้งกับการเปลยีนแปลงในอตัรา

ดอกเบยี และอตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศทงัหมดได้ ซึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทรพัย์สินของ

กองทรัสต์ได้ อนึง การทําธุรกรรมป้องกันความเสยีงอาจไม่สามารถคุ้มครองกองทรสัต์จากความเสียงทอีาจเกิดขนึได้

ทงัหมด หรอือาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทรสัตเ์นืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี  

 

 ธุรกรรมป้องกนัความเสยีงทมีอียู่อาจไม่สอดคลอ้งโดยตรงกบัความเสยีงทตีอ้งการไดร้บัความคุม้ครอง  

 ระยะเวลา หรอืจํานวนเงนิทตีงัไวส้ําหรบัการป้องกนัความเสยีงอาจไม่สมัพนัธ์กบัระยะเวลาของความต้องการ

ใชท้เีกยีวขอ้ง  

 คู่สญัญาภายใต้ธุรกรรมป้องกนัความเสยีงอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญาในหน้าททีตีอ้งชาํระ  

 ความน่าเชอืถอืของคู่สญัญาทคีา้งชําระเงนิตามธุรกรรมป้องกนัความเสยีงอาจถูกลดระดบัลงจนถงึระดบัททีาํ

ใหก้องทรสัต์ไม่สามารถขายใชห้รอืโอนสทิธใินฝังของตนในธุรกรรมป้องกนัความเสยีงนีได ้

 มูลค่าของตราสารอนุพันธ์สําหรับการป้องกันความเสียงอาจถูกปรับปรุงในอนาคตเพือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางบญัชใีนการสะทอ้นการเปลยีนแปลงของมลูค่ายุตธิรรม  

 การปรบัลดลงของมลูค่าของตราสารป้องกนัความเสยีงอย่างมนีัยสําคญั อนัเกดิจากการลดมลูค่าเพอืใหเ้ท่ากบั

มูลค่ายุตธิรรม จะส่งผลใหม้ลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์ลดลงได ้และการทําธุรกรรมป้องกนัความ

เสยีงโดยทวัไปจะมคี่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ซึงอาจจะส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมลดลง โดยค่าใช้จ่าย

เหล่านีอาจจะเพมิขนึเมอืระยะเวลาของการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีงเพมิขนึ หรือในช่วงเวลาทีอตัรา
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ดอกเบยีปรบัตวัขนึและมคีวามผนัผวน ซงึค่าใชจ่้ายเหล่านีอาจจะจํากดัจํานวนผลตอบแทนทจีะสามารถจ่าย

ให้กบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาประโยชน์การเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสยีง

ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการทาํธุรกรรม 

 

(14) การจ่ายผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของทรพัยสิ์นโครงการฯ แก่กองทรสัต์ขึนอยู่กบัรปูแบบในการส่งเงิน 

ซึงอาจมีการเปลียนแปลง และอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการควบคุม การเคลือนย้าย

เงินทุน หลกัเกณฑเ์กียวกบัการส่งเงิน และการควบคมุการแลกเปลียนเงินในแต่ละประเทศทีกองทรสัต์ลงทุน 

 

การเขา้ลงทุนเพอืใหไ้ดม้าซงึทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ประกอบดว้ยการลงทุนทงัทางตรงและทางอ้อมในทรพัยส์นิใน

หลายประเทศ รวมถงึการใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ ดงันัน การทบีรษิทัทกีองทรสัตล์งทุนตงัอยู่ในแต่ละประเทศ 

จงึมรีปูแบบในการส่งเงนิระหว่างบรษิทัทแีตกต่างกนั โดยมรีปูแบบในการส่งเงนิต่างๆ ดงันี 1) การชาํระเงนิตน้ของเงนิกูย้มื

ผูถ้อืหุน้ 2) การชาํระดอกเบยีของเงนิกู้ยมืผูถ้อืหุน้ 3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารและค่าบรกิาร และ 4) เงนิปันผล เป็นตน้ ซงึ

รูปแบบในการส่งเงนิแต่ละวธิมีผีลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทแีตกต่างกนั นอกจากนี การลงทุนจงึต้องปฏบิตัติาม

มาตรฐานการควบคุมการเคลือนย้ายเงินทุน กฎเกณฑ์เกียวกบัการส่งเงนิ และการควบคุมการแลกเปลยีนเงินในแต่ละ

ประเทศ ซงึทําใหก้องทรสัต์อาจจะไดร้บัผลกระทบจากความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนและกฎเกณฑ์ทเีกยีวขอ้งกบัการส่ง

เงนิแก่กองทรสัต ์

 

ยกตวัอย่างเช่น 1) การส่งเงนิโดยการจ่ายเงนิปันผลในบางประเทศ เช่น ในประเทศอนิโดนีเซยี บรษิัทจะสามารถ

จ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม และสามารถจ่ายไดใ้นกรณทีมีกีําไรสุทธหิลงัหกัภาษีและหกัค่าเสอืมราคา (ซงึเป็นค่าใชจ้่ายที

ไม่ใช่เงนิสด) แล้วเท่านัน และเนืองจากบรษิทัมคี่าใชจ้่ายทไีม่ใช่เงนิสดเหล่านีจงึทาํใหบ้รษิทัอาจมสีภาพคล่องส่วนเกนิทไีม่

สามารถจ่ายออกมาในรูปของเงนิปันผลได ้2) การส่งเงนิในรูปของการชาํระเงนิต้นของเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้นันมขีอ้จาํกดั โดยจะ

สามารถกระทาํไดใ้นกรณีทมีกีารกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทั และมยีอดเงนิตน้คงเหลอืเท่านัน โดยหากมกีารชาํระเงนิต้นของเงนิ

กู้ยมืครบตามจํานวน กองทรสัต์อาจมคีวามจําเป็นในการเปลยีนรูปแบบในการส่งเงนิระหว่างบรษิทัทเีขา้ลงทุน ซึงอาจมี

ผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทแีตกต่างจากเดมิ และอาจมผีลกระทบต่อการจ่ายผลประโยชน์จากการดําเนินงาน

ของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัต์  

รายละเอยีดตามแผนภาพผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทเีกยีวขอ้งของทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นดงันี 
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แผนภาพผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

โครงสร้างการถือหุ้นของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

 

 

 

ชนัที 1 ประเทศอินโดนีเซีย 

 
 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia 

รายไดค้่าเช่า ภาษสีุดทา้ย (Final Tax) รอ้ยละ 

10 (4) 

หกั : ค่าใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิ  

หกั : ค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนียมในการบรหิารและค่าบรกิาร

ให ้บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd   

ภาษหีกั ณ ทจี่ายรอ้ยละ  

หกั : ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ บรษิทั SHR 

Indonesia Pte.Ltd  

ภาษหีกั ณ ทจี่ายรอ้ยละ  

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ( )  -ไม่ม ี 

รายการอืน 

จ่ายชําระคนืเงนิตน้ให ้บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd (1) -ไม่ม-ี 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธ ิ(ถา้ม)ี  ให ้บรษิทั SHR 

Indonesia Pte.Ltd (3)  

ภาษหีกั ณ ทจี่ายรอ้ยละ   
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หมายเหตุ :   

(1) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  มเีงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเหลอือยู่จํานวนประมาณ 1,054,556 ลา้นรูเปียอนิโดนเีซยี 

(ประมาณ 75.86 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ซงึคาดว่าเงนิกูย้มืดงักล่าวจะถกูชําระคนืทงัหมดในระยะเวลาประมาณ 11 ปี (โดยคํานวณจากรายไดท้ไีดร้บัจาก

ค่าเชา่พนืฐานในปัจจบุนั) ยกเวน้ในกรณทีผีูถ้อืหุน้จะใหเ้งนิกูย้มืเพมิเตมิ ทงันีระยะเวลาชําระคนืเงนิกูด้งักลา่วจะขนึอยูก่บัผลการดําเนินงานของ

โรงแรมทจีะเกดิขนึจรงิในอนาคตและความเหมาะสมในการชําระคนืเงนิกูเ้พอืส่งเงนิกลบัใหม้ปีระสทิธภิาพมากทสีุด โดยเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเป็น

ส่วนหนึงในวธิกีารส่งเงนิกลบั นอกเหนือไปจากการส่งเงนิกลบัโดยวธิอีนื เช่น เงนิปันผล ดอกเบยี รายไดใ้นการบรหิารและการบรกิาร เป็นตน้ ซงึแต่

ละวธิจีะมภีาระภาษีทแีตกต่างกนั 

(2) ไม่เสยีภาษนิีตบุิคคล หากเป็นกจิการทไีดร้บัรายไดค้่าเช่าทตีอ้งเสยีภาษสีดุทา้ย (Final Tax) ไปแลว้ 

(3) เงนิปันผลจะถูกใชเ้มอืบรษิทัมกีําไรในอนาคต 

(4) ภาษมีลูค่าเพมิจะคดิในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเช่า ในกรณีของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษซีอืทเีกดิจาก

การซอืทรพัยส์นิโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เพอืมาหกัภาษขีาย โดยภาษซีอื ณ 31 ธนัวาคม 2562 ของบรษิทั PT SHR Hotel Indonesia 

อยู่ทปีระมาณ 111,475 ล้านรูเปียอนิโดนีเซยี (ประมาณ 8.02 ล้านดอลลาร์สหรฐั) ซงึคาดว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษซีอืดงักล่าวไดป้ระมาณ 

13 ปี (โดยคํานวณจากรายได้ทีได้รบัจากค่าเช่าพนืฐานในปัจจุบนั) ทงันีขนึอยู่กบัผลการดําเนินงานทจีะเกดิขนึจริงของโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park ในอนาคต โดยหากภาษซีอืดงักล่าวหมดลง โรงแรมจะมภีาระภาษมีลูค่าเพมิในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่า  

 

ชนัที 2 บีวีไอ 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd  

รายไดด้อกเบยีรบัจาก บรษิทั PT SHR Hotel 

Indonesia 

 

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั PT SHR Hotel 

Indonesia 

 

รายไดใ้นการบรหิารและการบรกิารจาก บรษิทั PT 

SHR Hotel Indonesia 

 

หกั : รายจ่ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไม่ม-ี 

รายการอืน 

รบัคนืเงนิกูจ้าก บรษิทั PT SHR Hotel Indonesia  

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธใิห ้บรษิทั Strategic 

Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไม่ม-ี 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเว้นภาษนิีตบิุคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายเงนิปันผลสามารถทําไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัยส์นิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝังทรพัยส์นิยงัมากกว่าหนสีนิ จะ

สามารถจ่ายเงนิสดสว่นเกนิออกมาจากกาํไรสุทธใินรูปการจา่ยเงนิปันผลได ้ 
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ชนัที 3 บีวีไอ 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั Strategic Hospitality 

Holdings Limited  

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั SHR Indonesia Pte.Ltd   

หกั : รายจ่ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ )  -ไม่ม-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธใิหก้องทรสัต์ ( ) -ไม่ม-ี 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเว้นภาษนิีตบิุคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายเงนิปันผลสามารถทําไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัยส์นิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝังทรพัยส์นิยงัมากกว่าหนสีนิ จะ

สามารถจ่ายเงนิสดสว่นเกนิออกมาจากกาํไรสุทธใินรูปการจา่ยเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ทีจ่ายจากเงนิปันผล 

 

ชนัที 4 ประเทศไทย 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

กองทรสัต ์

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Strategic Hospitality 

Holdings Limited  

หกั : รายจ่ายทเีกยีวกบัการบรหิารกองทรสัต์  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไม่ม-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธใิหผู้ถ้อืหน่วย   

หมายเหตุ : กองทรสัต์ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 
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แผนภาพผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon 

South 
 
โครงสร้างการถือหุ้นของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

 

 

ชนัที 1 ประเทศเวียดนาม 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั Luxel APT Company Limited 

และ บรษิทั Viethan Hotel Corporation 

รายไดค้่าเช่า  

หกั : ค่าใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิ  

หกั : ค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนียมในการบรหิารและการ

บรกิารให ้บรษิทั BBDM Singapore Pte Ltd และ 

บรษิทั BBVN Pte Ltd 

ภาษหีกั ณ ทจี่ายรอ้ยละ 10 

หกั : ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ บรษิทั 

SHR Finco Pte Ltd และ บรษิทั SHR IBIS Pte 

Ltd  

ภาษหีกั ณ ทจี่ายรอ้ยละ 5 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ ภาษนีิตบุิคคลรอ้ยละ 20 

รายการอืน 

จ่ายชําระคนืเงนิตน้ให ้บรษิทั SHR Finco Pte Ltd 

และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd (1) 

-ไม่ม-ี 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธ ิ(ถา้ม)ี  ให ้บรษิทั 

BBDM Singapore Pte Ltd และ บรษิทั BBVN 

Pte Ltd (2) 

-ไม่ม-ี 
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หมายเหตุ :  

(1) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั Luxel APT Company Limited และ บรษิทั Viethan Hotel Corporation มเีงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเหลอือยู่ จํานวน

ประมาณ 8.12  ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 3.04 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามลําดบั ซงึคาดว่าเงนิกูย้มืดงักล่าวจะถูกชําระคนืทงัหมดในระยะเวลาประมาณ 6  

ปี (โดยคํานวณจากรายไดท้ไีดร้บัจากคา่เช่าพนืฐานในปัจจบุนั) ยกเวน้ในกรณีทผีูถ้อืหุน้จะใหเ้งนิกูย้มืเพมิเตมิ ทงันีระยะเวลาชําระคนืเงนิกูด้งักล่าวจะ

ขนึอยู่กบัผลการดําเนินงานของโรงแรมทจีะเกดิขนึจรงิในอนาคตและความเหมาะสมในการชําระคนืเงนิกูเ้พอืส่งเงนิกลบัให้มปีระสทิธภิาพมากทสีุด 

โดยเงนิกู้ยมืผูถ้อืหุ้นดงักล่าวเป็นส่วนหนึงในวธิกีารส่งเงนิกลบั นอกเหนือไปจากการส่งเงนิกลบัโดยวธิอีืน เช่น เงนิปันผล ดอกเบยี รายได้ในการ

บรหิารและการบรกิาร เป็นตน้ ซงึแต่ละวธิจีะมภีาระภาษทีแีตกต่างกนั 

(2) เงนิปันผลจะถูกใชเ้มอืบรษิทัมกีําไรในอนาคต 
 
ชนัที 2.1 บวีีไอ 
 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั SHR Finco Pte Ltd. 

 และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd. 

รายไดด้อกเบยีรบัจาก บรษิทั Luxel APT 

Company Limited และ บรษิทั Viethan Hotel 

Corporation 

 

หกั : ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ  

กําไรสุทธ ิ( ) -ไม่ม-ี 

รายการอืน 

รบัคนืเงนิกูจ้าก บรษิทั Luxel APT Company 

Limited และ บรษิทั Viethan Hotel Corporation 

 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธใิห ้บรษิทั Strategic 

Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไม่ม-ี 

 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ใน บวีไีอ ไดร้บัการยกเว้นภาษนิีตบิุคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายปันผลโดยวธิ ีSolvency Test ซงึจะทดสอบจากฝังทรพัยส์นิ และฝังหนสีนิ ซงึหากฝังทรพัยส์นิยงัมากกว่าหนีสนิ จะสามารถจ่ายเงนิสด

ส่วนเกนิออกมาจากกาํไรสุทธใินรปูการจา่ยเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ทจี่ายจากเงนิปันผล 

 

ชนัที 2.2 ประเทศสิงคโปร ์
 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั BBDM Singapore Pte Ltd. และ 

บรษิทั BBVN Pte Ltd. 

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Luxel APT 

Company Limited และ บรษิทั Viethan Hotel 

Corporation 

 

รายไดใ้นการบรหิารและค่าบรกิารจาก บรษิทั 

Luxel APT Company Limited และ บรษิทั 

Viethan Hotel Corporation 

 

หกั : ค่าใชจ่้ายอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไม่ม-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธใิห ้บรษิทั Strategic 

Hospitality Holdings Limited (2) 

-ไม่ม-ี 
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หมายเหตุ :  

(1) ไม่มเีนืองจากเป็นรายไดป้ระเภททไีดร้บัการยกเวน้ภาษ ีเช่นรายไดเ้งนิปันผลทไีดร้บัจากการลงทุนในต่างประเทศ เป็นตน้ 

(2) ประเทศสงิคโปร ์ยกเวน้ภาษหีกั ณ ทจี่ายจากเงนิปันผล 

 

ชนัที 3 บีวีไอ 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

บรษิทั Strategic Hospitality Holdings 

Limited  

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั SHR Finco Pte Ltd 

และ บรษิทั SHR IBIS Pte Ltd  และ บรษิทั 

BBDM Singapore Pte Ltd และ บรษิทั BBVN 

Pte Ltd  

หกั : ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไม่ม-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธใิหก้องทรสัต์ ( ) -ไม่ม-ี 

หมายเหตุ :  

(1) บรษิทัทตีงัอยู่ในบวีไีอ ไดร้บัการยกเวน้ภาษนิีตบุิคคล 

(2) บวีไีอ จ่ายเงนิปันผลสามารถทําไดภ้ายใตก้ารทดสอบความเพยีงพอของทรพัยส์นิสุทธ ิ(Solvency Test) โดยหากฝังทรพัยส์นิยงัมากกว่าหนสีนิ จะ

สามารถจ่ายเงนิสดสว่นเกนิออกมาจากกาํไรสุทธใินรูปการจา่ยเงนิปันผลได ้และ ยกเวน้ภาษหีกั ณ ทีจ่ายจากเงนิปันผล 

 

ชนัที 4 ประเทศไทย 

 

บริษทั รายการ ภาษีทีเกียวข้อง 

กองทรสัต ์

รายไดเ้งนิปันผลจาก บรษิทั Strategic 

Hospitality Holdings Limited   

หกั : รายจ่ายทเีกยีวกบัการบรหิารกองทรสัต์  

กําไรสุทธ(ิ ) -ไม่ม-ี 

รายการอืน 

เงนิปันผลจา่ยจากกําไรสุทธใิหผู้ถ้อืหน่วย   

หมายเหตุ : กองทรสัต์ไดร้บัการยกเวน้ภาษนีิตบิุคคล 

 

(15) อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ อาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนในปีแรกทีกองทรสัต์เข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินโครงการฯ เนืองจากการสินสุดเงือนไขการสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI 

Support)  

สําหรับโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park ได้แก่ บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk ตกลงทีจะให้การสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธ ิ
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(NOI Support) แก่กองทรสัต์ ในกรณีทรีายได้จากการดําเนินงานสุทธติามทกีําหนดไว้ในขอ้ตกลงสนับสนุนรายได้ รวม

ระยะเวลา 12 เดอืนน้อยกว่า 8.25 ลา้นดอลลารส์หรฐั เป็นระยะเวลา 3 ปี เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2561 โดยบรษิทัผูข้าย

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตกลงชาํระส่วนขาดในแต่ละปีไม่เกนิ 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ดังกล่าว ดงันัน ตลอดระยะเวลาการสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI Support) จากบริษัทผู้ขายโรงแรม 

Pullman Jakarta Central Park หากรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธทิเีกิดขนึจรงิจากการดําเนินงานตํากว่ารายไดจ้ากการ

ดําเนินงานสุทธทิไีดร้บัการสนับสนุน บรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตกลงทจีะชาํระส่วนต่างดงักล่าว 

ทงันี การสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI Support) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนันจะช่วยให้ผลตอบแทนของ

กองทรสัต์ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการผนัผวนหรอืความเสยีงในการดําเนินธุรกจิมากนักเนืองจาก

มีการสนับสนุนจากบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เพอืให้รายได้จากการดําเนินการเป็นไปตามที

ประมาณไว ้

 

นอกจากนี บริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตกลงว่าในระหว่างระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัที

หน่วยทรสัตข์องบรษิทัผูข้ายฯ  ทจีองซอืตามสญัญาซอืขายหุน้เรมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัยเ์มอืวนัท ี 

27 ธนัวาคม 2560 บรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta Central Park หรอืบรษิทัในเครอืหรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งของบรษิทั

ดงักล่าว ซงึถือครองหน่วยทรสัต์ จะไม่ได้รบัสทิธใินการได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจี่ายจากการลดทุนของ

กองทรสัต ์สําหรบัหน่วยทรสัตข์องบรษิทัผูข้ายฯ ทจีองซอืตามสญัญาซอืขายหุน้ นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์มขีอ้ตกลงใน

ลกัษณะเดยีวกนันีกบับรษิัทผู้ขายโรงแรม Capri by Fraser และ IBIS Saigon South ในประเทศเวยีดนาม เช่นกนั ดงันัน 

ตลอดระยะเวลาทีบริษัทดังกล่าวไม่ได้รบัสิทธิในการได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนและเงินสดทีจ่ายจากการลดทุนของ

กองทรสัต์ดงักล่าว ผลประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักล่าวจะถูกนํามาจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายอืน ซงึจะทาํใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนของผูถ้ือหน่วยทรสัต์รายอนืนันสูงขนึ เมอืเทยีบกบักรณีทบีรษิัทดงักล่าวมสีทิธใินการไดร้บัผลประโยชน์ตอบ

แทนและเงินสดทีจ่ายจากการลดทุนสําหรับหน่วยทรสัต์ของบริษัทผู้ขายฯ ทีจองซือตามสัญญาซือขายหุ้น ทงันี เมือ

ระยะเวลาดงักล่าวสนิสุดลง อาจส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์เนืองจากผลประโยชน์ตอบแทนและ

เงินสดทีจ่ายจากการลดทุนจะต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกราย รวมถึงบริษัทผู้ขายโรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park และบรษิทัผูข้ายโรงแรม Capri by Fraser และ IBIS Saigon South ดว้ย 

 

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าความเสยีงทอีตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะลดตําลงอย่าง

มนัียสาํคญันันมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งน้อย เนืองจาก อตัราส่วนหนีต่อทุนของกองทรสัตจ์ะยงัอยู่ในระดบัทสีามารถบรหิาร

จดัการได ้และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทสีํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  อกีทงั สญัญาเงนิกู้ดงักล่าวมกีําหนดระยะเวลาคนืเงนิกู้

ครงัเดยีวเมอืสนิสุดระยะเวลาเงนิกู้ โดยตลอดระยะเวลากู้ยมื กองทรสัต์มภีาระในการชําระดอกเบยีเท่านัน ทงันี ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์คาดว่า เมอืถึงกําหนดเวลาชําระเงนิกู้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนใหม่เพอืชําระคนืเงนิกู้

ดงักล่าว นอกจากนี ทรพัย์สนิหลกัทลีงทุนครงัแรก มศีกัยภาพทจีะสรา้งรายไดใ้หก้บักองทรสัต ์ทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชอื

ว่ากองทรสัตจ์ะมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบยีอย่างต่อเนือง 
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(16) ผู้ถือหน่วยทรสัต์ลงทุนหรือบุคคลอืน ๆ อาจไม่ได้รบัค่าเสียหายซึงตนเรียกร้องจากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ 

เนืองจากผู้จดัการกองทรสัตม์ีความรบัผิดแบบมีข้อจาํกดัในบางกรณี 

 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลอืนๆ อาจมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องจากผู้จดัการกองทรสัต์ในการกระทําใดๆ ซึง

เกยีวเนืองกบัหน้าทใีนการดําเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ ในอนาคต ภายใต้ขอ้สญัญาของสญัญาก่อตงัทรสัต์ ใน

กรณีทผีู้จดัการกองทรสัต์บริหารจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการ

กองทรสัต์ หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์ หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามทรีะบุไวใ้น

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความประมาทเลนิเล่อ หรอืจงใจกระทําผดิหน้าท ีผูจ้ดัการกองทรสัต์

ตอ้งรบัผดิต่อค่าปรบัหรอืค่าเสยีหายใดๆทเีกดิขนึแก่กองทรสัตแ์ละตอ้งรบัผดิอย่างไม่มขีอ้จาํกดั  

 

อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรสัต์อาจไม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทเีกิดขนึแก่กองทรสัต์หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์หรอื

บุคคลใด ๆ จากการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัยสุ์จรติและ

ระมดัระวงัเยยีงผูม้วีชิาชพี รวมทงัดว้ยความชาํนาญ โดยปฏบิตัติ่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพอืประโยชน์สงูสุดของผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอ้

ผกูพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ถา้ม)ี รวมถงึไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หากการกระทําหรอืงดเวน้การ

กระทําของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) เป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอื คาํสงัศาล คาํ

พพิากษาของศาล หรอื คาํสงัอนืใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมผีลบงัคบัเป็นกฎหมายหรอืไม ่และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่

ตอ้งรบัผดิในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้สญัญาขอ้ใดขอ้หนึงตามสญัญานีไดเ้นืองจากเหตุสุดวสิยั 

 

4.2 ความเสียงทีเกียวกบัทรพัยสิ์นโครงการฯ  

 

(1) กองทรสัต์มีความเสียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเทียวในประเทศทีอสงัหาริมทรพัย์

ของกองทรสัตต์งัอยู ่
 

ทรัพย์สินโครงการฯ ทีกองทรสัต์จะลงทุนมีความเสียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ท่องเทยีว ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอยหรอืชะงกังนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา ซงึอาจส่งผล

ต่อรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของนักท่องเทยีวในประเทศต่าง ๆ ทเีป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทงั การชะลอตวัของธุรกจิขา้มชาตใิน

ประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู่ ตลอดจนปรมิาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ กต็าม

อาจทาํใหจ้าํนวนนักธุรกจิทเีป็นลูกคา้ของโรงแรมและนักท่องเทยีวทเีดนิทางเขา้มาในประเทศททีรพัย์สนิโครงการฯ ตงัอยู่มี

จาํนวนลดลงจากภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิทถีดถอย 
 
เนืองด้วยปริมาณลูกค้าส่วนใหญ่ทีมาเข้าพักในทรพัย์สินโครงการฯ เป็นนักธุรกิจ และ/หรือ นักท่องเทยีวชาว

ต่างประเทศ ดงันัน การดาํเนินกจิการของผูเ้ช่าหลกั หรอื ผูบ้รหิารโรงแรมอาจไดร้บัผลกระทบจากความแปรผนัของจํานวน

และประเภทของผู้เขา้พกัตามการเปลยีนของฤดูกาลท่องเทยีว และจากภาพพจน์ในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ทกีระทบ

ความน่าสนใจของประเทศททีรพัย์สนิโครงการฯ ตงัอยู่ อาท ิเหตุการณ์ทอีาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การประกอบ
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กจิการ สถานทที่องเทยีวสาํหรบัชาวต่างประเทศ รวมถงึกําลงัซอืของชาวต่างชาต ิความนิยม และ/หรอื ความเชอืมนัในการ

ท่องเทยีวในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู่ ซงึจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ดว้ย  

 

อย่างไรกต็าม ความเสยีงดงักล่าว ผู้เช่าหลกั และ/หรอื ผูบ้รหิารโรงแรม อาจบรรเทาไดจ้ากการกระจายกลุ่มลูกคา้

โดยไม่จํากดัเพยีงภูมภิาคใดภูมภิาคหนึง หรอืสญัชาตใิดสญัชาตหินึง สําหรบันํามาทดแทนซงึกนัและกนั ในแต่ละฤดูกาล

ท่องเทยีวอย่างสอดคลอ้งกนั หากกรณีทเีกดิปัญหากบัภูมภิาคหรอืกลุ่มลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึงกย็งัมอีกีกลุ่มลูกคา้ทสีามารถ

มาทดแทนได ้นอกจากนี การทกีองทรสัต์จะลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯ ทตีงัอยู่ในหลายประเทศกจ็ะช่วยลดความเสยีง

ดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 

 

(2) ทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจต้องเผชิญกบัความเสียงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทียวที

สูงขนึ 
 

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทยีว อาทิ การเพิมขนึของจํานวนผู้ประกอบการในตลาด 

อุปทานของหอ้งพกัทมีมีากขนึทงัในทาํเลเดยีวกนั และ/หรอื ในแหล่งท่องเทยีวอนืๆ ซงึอาจเป็นทางเลอืกทดแทนการเขา้พกั

ในทรพัย์สนิโครงการฯ ซงึอาจทําใหเ้กิดการแข่งขนัมากขนึ ทงัในด้านราคาและคุณภาพการใหบ้รกิาร รูปลกัษณ์ และสงิ

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทงักําลงัซอื การใชจ้่ายเฉลยีสําหรบัการเขา้พกั และความผนัผวนของจํานวนนักท่องเทยีว

และนักธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย ซึงจะมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผู้เช่าหลักอนัจะส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่า ทงัส่วนทีเป็นค่าเช่าคงที และ/หรือ ค่าเช่าแปรผัน ของผู้เช่าหลักอย่างมีนัยสําคญั 

โดยเฉพาะอย่างยิงหากคู่แข่งมีการพัฒนาปรับปรุงตกแต่งโรงแรมของตน รวมทังคุณภาพในการให้บริการ ให้มีข ีด

ความสามารถทเีหนือกว่าและสามารถดงึดดูผูเ้ขา้พกัไดม้ากกว่า ซงึมผีลต่อศกัยภาพในการดงึดดูผูเ้ขา้พกัของโรงแรม 
 
อย่างไรก็ตาม ความเสียงดงักล่าว อาจบรรเทาได้เนืองจากทรพัย์สินโครงการฯ โดยทวัไปตังอยู่ในทําเลทีเป็น

ศูนย์กลางการเดนิทางของผู้เขา้พกัต่างชาต ิทสีะดวกสบาย และแวดล้อมด้วยสถานทที่องเทยีวสําคญั ศูนย์การค้า อาคาร

สํานักงาน การคมนาคม รวมทงัการออกแบบหอ้งพกัทสีวยงามและมสีงิอํานวยความสะดวกพนืฐาน เพอืตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กประเภท 

  

(3) ความเสียหายหรือความสูญเสียทีอาจเกิดขึนต่อทรพัย์สินโครงการฯ อาจไม่ได้รบัความคุ้มครองเต็มจาํนวน

จากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

จํานวนเงนิทสีามารถเอาประกนัภยัไดห้รอืจาํนวนเงนิทไีด้รบัเป็นค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัอาจไม่

เพียงพอต่อความเสียหายทอีาจเกิดขนึต่อทรพัย์สนิโครงการฯ ในการนีกองทรสัต์จะจดัหาคําปรกึษาจากทปีรกึษาในดา้น

ประกันภัยเพือจดัให้มีกรมธรรม์ประกันภัยทีครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินและความรบัผิดทเีกียวกับทรัพย์สนิ

โครงการฯ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ชอืว่าเงอืนไขความคุม้ครองและจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัของกองทรสัต์เป็นไปตามแนว

ปฏิบตัิทวัไปในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ทงันี ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทเีกียวข้องอาจมเีงอืนไขการรบัประกันภยัทอียู่

นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต ์หรอือาจมกีารจาํกดัขอบเขตความคุม้ครองภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืมขีอ้จาํกดั
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เกียวกับการจดัหากรมธรรม์ทีมีอตัราเบียประกันภัยทเีหมาะสม นอกจากนี ความชํารุดบกพร่องในการออกแบบ การ

ก่อสรา้ง หรอืความชาํรุดบกพร่องทมีองไม่เหน็ของทรพัย์สนิหรอือุปกรณ์ หรอืความบกพร่องในทรพัย์สนิโครงการฯ อาจทาํ

ใหก้องทรสัต์ตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการลงทุนเพมิเตมิ มคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรกัษาเป็นพเิศษ หรอืตอ้งมกีารชดใช้

ค่าเสยีหาย หรอืภาระหน้าทอีนื ๆ ต่อบุคคลภายนอก และอาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองเต็มจาํนวนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัที

เกยีวขอ้ง นอกจากนี กองทรสัต์มคีวามเสยีงในการถูกดาํเนินคดหีรอืถูกเรยีกร้องโดยลูกคา้ ผูร้บัเหมา หรอืผูม้าใชบ้รกิารใน

ทรพัย์สนิโครงการฯ ซึงอาจเกิดขนึจากหลายสาเหตุ เช่น การเกิดอุบตัิเหตุหรือการบาดเจ็บทีอาจได้รบัในขณะทอียู่ ณ 

ทรพัย์สนิโครงการฯ การทผีูเ้ช่าหลกัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิโครงการฯ ตามเงอืนไขการเช่าหลกัได ้และการที

กองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทขีองตนตามสญัญาเช่า สญัญาก่อสร้าง หรอืสญัญาอืน ๆ ททีํากบัผู้รบัเหมา ผู้เช่าหลกั 

หรอืบุคคลภายนอกได ้อนึง ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายบางอย่าง เช่น ภยัธรรมชาต ิการก่อการรา้ย การระบาดของ

โรคตดิต่อ หรอืความสูญเสยีใด ๆ ทเีป็นผลมาจากเรอืงดงักล่าว อาจไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้หรอืเบยีประกนัภยัอาจสงู

เกนิกว่าความเหมาะสมทจีะเอาประกนัภยันัน เป็นเหตุใหก้องทรสัตอ์าจต้องเอาประกนัภยัโดยจ่ายค่าเบยีประกนัภยัเพมิขนึ

หรอืลดความคุม้ครองลง นอกจากนี เมอืเกิดความเสยีหายทรีา้ยแรง ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทกีองทรสัตม์ี

อยู่อาจไม่เพยีงพอทจีะชดเชยความเสยีหายตามทไีด้มกีารเรยีกร้อง หรอืครบถ้วนตามมูลค่าตลาด หรอืเต็มมูลค่าทดแทน 

(Replacement Cost) ให้เท่ากบัเงนิลงทุนของกองทรสัต์ หรอืของผู้เช่าหลกัทเีสยีไป ยงิไปกว่านัน การสูญเสยีหรือความ

เสยีหายบางอย่างอาจไม่สามารถเอาประกนัภยัทงัหมด ดงันัน กองทรสัต์อาจสูญเสยีเงนิทุนบางส่วนหรอืทงัหมดทไีดล้งทุน

ในทรพัย์สนิโครงการฯ รวมถงึรายไดใ้นอนาคตทคีาดว่าจะได้รบัจากทรพัย์สนิโครงการฯ  แต่ทงันี กองทรสัตอ์าจยงัมหีน้าที

ปฏบิตัติามภาระหนีสนิ หรอืภาระทางการเงนิอนืทเีกยีวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ  
 

นอกจากนี กรมธรรม์ประกนัภยัของกองทรสัต์และเงอืนไขความคุม้ครองจะอยู่ภายใต้การต่ออายุและการเจรจาใน

อนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า กองทรสัตจ์ะไดร้บัความคุม้ครองภายใตเ้งอืนไขทางธรุกจิเดมิ และ/

หรอื ทเีหมาะสมในอนาคต ค่าเบยีประกนัภยัทเีพมิขนึหรอืความคุม้ครองทลีดลงอย่างมนีัยสําคญั อาจส่งผลกระทบในทาง

ลบต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 

(4) ทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจมีความชาํรดุบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบติัทีผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมี

ความบกพรอ่งอืน 
 

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) รวมถึงจดัให้มผีู้เชยีวชาญทเีกยีวขอ้งในการตรวจ

สภาพทรพัย์สนิโครงการฯ และส่วนต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งในประเทศททีรพัย์สนิโครงการฯ ตงัอยู่ ก่อนการเขา้ลงทุน เพอืให้

มนัใจว่าทรพัยส์นิโครงการฯอยู่ในสภาพทดี ีมคีวามพรอ้มทจีะลงทนุ และไม่พบว่าทรพัยส์นิโครงการฯ มคีวามชาํรุดบกพร่อง 

หรือขาดตกบกพร่องอย่างมนีัยสําคญัทตี้องได้รบัการซ่อมแซมหรือบํารุงรกัษา (นอกเหนือจากเรืองการออกแบบ การ

ก่อสรา้ง หรอืความชํารุดบกพร่องหรอืขาดตกบกพร่องทมีองไมเ่หน็อนื ๆ ของทรพัยส์นิหรอือุปกรณ์ของทรพัยส์นิโครงการฯ 

ซงึอาจต้องมคี่าใชจ้่ายเพอืการลงทุนเพมิขนึ หรอืต้องมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม หรอืบํารุงรกัษาพเิศษหากพบเหน็ภายหลงั

จากทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน) 
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อย่างไรก็ตาม ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) จะ

สามารถแสดงให้เห็นถึงความชํารุดบกพร่องเกยีวกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ในทุกกรณี  อนัรวมถึงความชํารุดบกพร่องที

ต้องการการซ่อมแซมและดูแลรกัษา หรอืสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และกฎหมายทีเกยีวข้องกบั

ทรพัย์สนิโครงการฯ หรอืนิติบุคคลทถีือทรพัย์สนิโครงการฯ นันอยู่  และอาจจะมกีารปฏิบตัผิิดกฎหมาย และกฎระเบยีบ

ต่างๆ หรอืความขาดตกบกพร่องอนื ๆ ทเีกยีวกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ทไีม่ไดต้รวจพบ รวมทงัรายงานของบรษิทัประเมนิ

ค่าทรพัย์สนิทผีูก้่อตงัทรสัต์ใชใ้นการประเมนิค่าทรพัย์สนิโครงการฯ  รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และรายงานการ

ประเมนิค่าทรพัยส์นิอาจมขีอ้จํากดัในการตรวจสอบ ซงึอาจทาํใหเ้กดิความคลาดเคลอืนได ้ 

 

ทงันี ความชํารุดบกพร่องหรอืการขาดตกบกพร่องทยีงัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจทําใหก้องทรสัต์ต้องลงทุนเพมิเตมิ

อย่างมนีัยสําคญั หรอืมภีาระหน้าทตี่อบุคคลภายนอกททีาํใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในลกัษณะและจาํนวนทมีไิดค้าดการณ์ไว ้ซงึอาจ

มผีลกระทบในทางลบต่อรายได ้และกระแสเงนิสดของกองทรสัตอ์ย่างมนีัยสําคญัในกรณีทีทรพัยส์นิโครงการฯ และส่วนต่าง 

ๆ ทเีกยีวขอ้ง ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืกฎหมาย กองทรสัตอ์าจจะตอ้งรบัภาระในดา้นการเงนิและดา้นอืน ๆ ซงึเกดิจาก

การละเมดิหรอืไม่ปฏบิตัติามนัน ๆ 

 

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

หรอืเอกสารใด ๆ ทถีูกเปิดเผยระหว่างการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) นี (2) ขอ้มูลทเีปิดเผยต่อสาธารณชน 

และ (3) การลงพนืทสีํารวจสภาพทรพัยส์นิ (Physical Due Diligence) ดงันัน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่สามารถรบัประกนัได้

ว่าเอกสารทสีําคญัทงัหมดและขอ้มลูทเีกยีวขอ้งทงัหมดไดถู้กเปิดเผยเพอืตรวจสอบหรอืสอบทานระหว่างการตรวจสอบหรอื

สอบทาน (Due Diligence) อีกทงั การตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ด้านกฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงให้

เหน็ถงึการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืขอ้สญัญาของสญัญาทงัหมดของทรพัยส์นิโครงการฯ ได ้

 

เพอืบรรเทาความเสยีง ผูเ้ช่าหลกัจะมกีารสํารองเงนิสดไวส่้วนหนึงเพอืใชส้าํหรบัค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถคาดการณ์ได้ 

เพอืใหแ้น่ใจว่าทรพัยส์นิโครงการฯจะยงัคงอยู่ในสภาพทดี ีนอกจากนี โรงแรมซงึบรหิารโดยผูบ้รหิารโรงแรม จะมขีอ้กําหนด

ให้ต้องมกีารตรวจสอบทางโครงสรา้งและอาคารว่าไดม้กีารดําเนินการตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งและอยู่ในสภาพทดี ีตามที

กําหนดไวใ้นสญัญาบรหิารโรงแรม อกีทงั ในการเจรจาสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้าํการเจรจา

กบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารใหค้าํรบัรองและคาํรบัประกนัโดยทวัไป ซงึรวมถงึคาํรบัรองและคาํ

รับประกันเกียวกับสภาพทรัพย์สิน ดังนัน ในกรณีทีทรัพย์สินโครงการฯ มีข้อชํารุดบกพร่องหรือมีการไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย และการมขีอ้ชาํรุดบกพร่องหรอืมกีารไม่ปฏบิตัติามกฎหมายของทรพัยส์นิโครงการฯ ดงักล่าวอยู่ภายใตข้อบเขต

ความรบัผิดชอบของบริษัทผู้ขายฯ ทรพัย์สินโครงการฯ ภายใต้เงือนไขสญัญาซือขายทรพัย์สินโครงการฯ ทีเกียวขอ้ง 

กองทรสัตย์งัอาจมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิคํารบัรองและคาํรบัประกนัของบรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิ

โครงการฯ ภายใตเ้งอืนไขสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง 
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(5) ความรบัผิดของบริษทัโฮลดิงต่างประเทศ และผู้ให้เช่าหลกัทีมีอยู่ก่อนทีกองทรสัตจ์ะเข้าไปลงทุน 
 

ในการได้มาซึงทรพัย์สินของกองทรัสต์ กองทรสัต์จะลงทุนทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สิน 

เนืองจาก บรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิได้มกีารดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหนึง ดงันัน จงึอาจมคีวามรบัผดิทเีกิดขนึก่อนที

กองทรสัต์จะเขา้ไปลงทุน นอกจากนี ไม่มสีงิใดรบัประกนัไดว้่าเอกสารทสีําคญัทงัหมดและขอ้มูลทเีกยีวขอ้งทงัหมดไดถู้ก

เปิดเผยเพอืตรวจสอบหรอืสอบทานระหว่างการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) อีกทงั การตรวจสอบหรอืสอบ

ทาน (Due Diligence) ด้านกฎหมายอาจจะไม่สามารถแสดงให้เหน็ถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืข้อสญัญาของ

สญัญาทงัหมดของทรพัยส์นิโครงการฯได ้อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดว้่าจา้งทปีรกึษาทมีคีวามเชยีวชาญในการเขา้

ทําการตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) บรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ ก่อนการเขา้ลงทุนในหุน้ เพอืตรวจสอบความรบั

ผดิต่างๆของนิตบุิคคลเหล่านี นอกจากนี ในการเจรจาสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้าํการเจรจา

กบับรษิทัผูข้ายฯ ทรพัยส์นิโครงการฯ แต่ละราย ใหม้กีารใหค้าํรบัรองและคาํรบัประกนัโดยทวัไป ซงึรวมถงึคาํรบัรองและคาํ

รบัประกนัเกยีวกบัความรบัผดิของบรษิัทโฮลดงิต่างประเทศ และบรษิัทผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิทมีอียู่ก่อนทกีองทรสัต์จะเขา้ไป

ลงทุน ดงันัน ในกรณีทบีรษิัทโฮลดงิต่างประเทศ และบรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สนิมคีวามรบัผดิอยู่ก่อนทกีองทรสัต์จะเขา้ไป

ลงทุน และการมคีวามรบัผดิดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิัทผู้ขายฯ ทรพัย์สนิโครงการฯ ภายใต้

เงอืนไขสญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง กองทรสัตย์งัอาจมสีทิธใินการเรยีกร้องค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิ

คํารบัรองและคํารบัประกนัของบรษิัทผู้ขายฯ ทรพัย์สนิโครงการฯ ภายใต้เงอืนไขสญัญาซือขายทรพัย์สินโครงการฯ ที

เกยีวขอ้ง 

 

(6) การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัทผู้ขายฯ นันอยู่ภายใต้ขอบเขต จาํนวน และ

ระยะเวลาจาํกดั 
 

การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายโดยบรษิัทผู้ขายฯ ใหก้บักองทรสัต์นัน อยู่ภายใต้ขอ้จํากดัของ

ขอบเขต จํานวน และเวลาทสีามารถจะทําการเรยีกรอ้งนันได ้โดยขอบเขต จํานวน และเวลาทสีามารถจะทําการเรยีกรอ้ง

นันแบ่งแยกได้ตามความสําคญัของการรบัรอง และการรบัประกนัในแต่ละเรอืง ซึงอยู่ภายใต้เงอืนไขของสญัญาซือขาย

ทรพัย์สนิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง ซงึตามนโยบายในการเจรจาสญัญาซอืขายทรพัย์สนิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้งนัน ผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์บ่งแยกการจาํกดัความรบัผดิของผูข้ายออกเป็นสามประเภทหลกั คอื (1) การรบัรอง และการรบัประกนัเกยีวกบั

กรรมสทิธเิหนือทรพัยส์นิทซีอืขาย ซงึหมายถงึการทผีูข้ายรบัรองว่าตนมกีรรมสทิธใินทรพัย์สนิทซีอืขาย เช่น หุน้ในบรษิทั 

หรอืทดีนิและสงิปลูกสร้าง ในเวลาททีําการซือขาย (2) การรบัรอง และการรบัประกนัเกียวกับความรบัผดิทางภาษี ซึง

หมายถงึการทผีูข้ายรบัรองว่าทรพัยส์นิททีาํการซอืขายไม่มคีวามรบัผดิดา้นภาษี และ (3) การรบัรอง และการรบัประกนัอนื 

ๆ นอกเหนือจาก (1) และ (2) ซึงหมายถึงการรบัรองโดยผู้ขายทรพัย์สนิในเรอืงอนื ๆ เช่น ใบอนุญาตทเีกยีวขอ้งในการ

ดาํเนินธุรกจิ คดคีวาม ลูกจา้ง สถานะทางการเงนิ และความถูกตอ้งของขอ้มลูทใีหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขณะทาํการซือขาย 

เป็นตน้   
 
โดยการรบัรอง และการรบัประกนัเกยีวกบักรรมสทิธเิหนือทรพัย์สนิทซีือขายนัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดด้ําเนินการ

เจรจากับผู้ขายโดยมีกําหนดระยะเวลาสําหรบัการรบัรอง การรับประกัน และการชดใช้ค่าเสียหายขนึอยู่กับทรพัย์สนิ
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โครงการฯ เช่น 10 ปี หรอืไม่มกีําหนดระยะเวลา ส่วนการรบัรอง และการรบัประกนัเกียวกบัความรบัผดิทางภาษี และการ

รบัรอง และการรบัประกนัอนืๆนัน จะมรีะยะเวลาทแีตกต่างกนัไป เช่น 1 ปี ถงึ 5 ปี เป็นตน้ ทงันีขนึอยู่กบัเงอืนไขทางธุรกจิ

กบัผูข้ายภายใต้สญัญาซอืขายทรพัยส์นิโครงการฯ ทเีกยีวขอ้ง 
 

อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากองทรสัต์จะไดร้บัเงนิคนืภายใตค้าํรบัรอง การรบัประกนั 

และการชดใชค้่าเสยีหาย สําหรบัความสูญหายหรอืความรบัผดิอืนใดอนัเกดิจากการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯผ่าน

ทางบรษิทัลงทุน ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะใชค้วามพยายามอย่างดทีสุีดเพอืผลประโยชน์ทดีทีสุีดของกองทรสัต์ และผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์
 

(7) ทางเข้าออกและทีจอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรัพย์สิน

โครงการฯ ทีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 
 

ทางเขา้ออกและทจีอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะไม่เป็นส่วนหนึงของทรพัยส์นิโครงการฯ ที

กองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยทดีนิทใีชเ้ป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวถือครองโดยบรษิทัอืน ได้แก่ บรษิัท PT Central 

Prima Kelola ซึงเป็นบรษิัทในกลุ่มของ บรษิัท PT Agung Podomoro Land Tbk. หรอื APL ซึงเป็นผู้ขายทรพัย์สนิ และ

เป็นส่วนพนืททีมีกีารใชร่้วมกนัระหว่างทรพัยส์นิอนืซงึตงัอยู่ในโครงการเดยีวกนักบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิจะได้เขา้ทําสญัญากบัเจา้ของทางเขา้ออกและทจีอดรถนันโดยตรงเพอืให้แน่ใจว่า

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park และผู้เขา้ใชบ้รกิารของโรงแรมจะสามารถใชท้ดีนิดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกและที

จอดรถของโรงแรมนันได ้ 
 
ทงันี ถงึแมว้่ากองทรสัตจ์ะไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวกต็าม ความเสยีงททีางเขา้ออกและที

จอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะถูกปิดกนั หรือห้ามใช้นัน มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งตําเนืองจาก

สญัญาทเีขา้ทํากับเจ้าของทดีนิทใีช้เป็นทางเขา้ออกและทจีอดรถนันเป็นสญัญาทไีม่กําหนดระยะเวลา และการบอกเลกิ

สัญญาจะต้องทําด้วยความยินยอมของคู่สัญญาทงัสองฝ่าย (เว้นแต่เป็นการผิดข้อกําหนดในสัญญา) นอกจากนัน 

ทางเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวมกีารใชร้่วมกนัระหว่างทรพัย์สนิอืนซงึตงัอยู่ในโครงการเดยีวกนัและมปีระชาชนใช้สอย

เป็นจํานวนมาก ดว้ยเหตุดงักล่าวนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า การปิดกนั หรอืหา้มใชท้างเขา้ออกและทจีอดรถดงักล่าวนัน

น่าจะมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งตําเนืองจากการปิดกนัหรอืหา้มใชท้างเขา้ออกและทจีอดรถจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ

รายอนืในโครงการและประชาชนผูใ้ชบ้รกิารในบรเิวณดงักล่าว 
 

(8) ภยัธรรมชาติและเหตสุุดวิสยัอืนๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อรายได้ของกองทรสัต์ 
 

ความเสยีงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาตหิรอืเหตุสุดวสิยัอนื ๆ ในบรเิวณททีรพัยส์นิโครงการฯตงัอยู่และบรเิวณ

อนื ๆ ทมีลูีกคา้เป็นจํานวนมาก อาจส่งผลใหก้ารอุปโภคบรโิภคและการท่องเทยีวลดลง นอกจากนี การเกดิสงคราม การก่อ

การรา้ย ความไม่สงบทางการเมอืง การประทว้ง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอืน ๆ ทเีกดิขนึจรงิ หรอืทมีกีารอ้างว่าจะ

เกดิขนึ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาํนองเดยีวกนั เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรอืหลายเหตุการณ์เหล่านี อาจทาํใหค้วาม

ต้องการเข้าพกัหรือใช้บริการในทรัพย์สินโครงการฯ ลดลง ซึงจะมีผลต่อรายได้ของผู้เช่าหลกั อนัจะส่งผลกระทบต่อ



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี
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-หน้า 102- 

ความสามารถในการชําระค่าเช่าทงัทีเป็นค่าเช่าคงท ีและ/หรือ ค่าเช่าแปรผนัของผู้เช่าหลกัอย่างมนัียสําคญั อนัอาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมนัียสําคญัต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

หรอืผลตอบแทนของกองทรสัต์ และเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเหตุใหท้รพัย์สนิหลกัไดร้บัความเสยีหาย ซึงไม่ไดร้บัความ

คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

(9) มูลค่าของทรพัย์สินหลกัตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรพัย์สิน ไม่ได้เป็นเครืองแสดงมูลค่าที

แท้จริงของทรพัย์สินหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกันได้ว่าราคาขายของทรพัย์สินหลกัดังกล่าวนันจะ

เป็นไปตามทีประเมินไม่ว่าในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 
 

โดยทวัไปการประเมนิค่าทรพัยส์นิจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ รวมถงึปัจจยับางประการทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกั 

เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนั และคุณสมบัติทางกายภาพของ

ทรพัย์สิน ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต เนืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรอืเหตุการณ์ทงัหมดทเีป็นข้อ

สมมตฐิานอาจไม่เกดิขนึตามทคีาดการณ์ไว ้หรอือาจเกดิเหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทมีไิดค้าดการณ์ไว ้ 
 

นอกจากนี ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า การประเมนิค่าทรพัย์สนิทจีดัทําโดยบรษิัทประเมินค่า

ทรพัย์สนินันสะท้อนมูลค่าทแีท้จรงิของทรพัย์สนิหลกัเสมอ หรือรบัประกนัได้ว่าบรษิัทประเมินค่าทรพัย์สนิรายอืน ๆ จะ

ให้ผลการประเมนิค่าทรพัย์สนิเช่นเดยีวกนัได้ ดงันัน ผู้จดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าข้อสมมติฐานทใีช้

อ้างอิงจะมคีวามถูกต้องแม่นยํา ราคาทกีองทรสัต์ขายทรพัย์สนิอย่างใดอย่างหนึงในอนาคตอาจจะตํากว่ามูลค่าทบีรษิัท

ประเมนิค่าทรพัย์สนิกําหนดไว้ ณ วนัทกีองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัดงักล่าว หรอือาจจะตํากว่าราคาซือทรพัย์สนิที

กองทรสัต์จดัหามาได ้ยงิไปกว่านัน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิไีด้จากการประเมนิค่าทรพัย์สนิในเบอืงตน้โดยบรษิทัประเมนิค่า

ทรพัย์สนิอาจจะไม่สะท้อนมูลค่าทแีทจ้รงิของทรพัย์สนิหลกัไดเ้สมอไป หากกองทรสัต์มกีารจําหน่ายทรพัย์สนินัน หรอืใน

กรณีทมีกีารชาํระบญัชขีองกองทรสัต ์
 

สําหรบัรายงานการประเมนิค่าทรพัย์สนิของบรษิัทประเมนิค่าทรพัย์สนินัน เป็นเพยีงการประเมนิ ณ วนัทรีะบุใน

รายงานการประเมินเท่านัน ดงันัน ผู้ทีเกียวข้องในการเสนอขายรายใดๆ หรือฝ่ายอืนใดก็ตามไม่ควรพจิารณาว่าเป็น

คําแนะนําว่าบุคคลใด ๆ ควรจะดําเนินการอย่างใด โดยอิงตามการประเมนิค่าทรพัย์สนิของบริษทัประเมนิค่าทรพัย์สนิที

เปิดเผยในแบบแสดงขอ้มูลฉบบันี ดงันัน ในการตดัสนิใจลงทุนซือหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ ผู้ลงทุนไม่ควรใช้ข้อมูลการ

ประเมนิค่าทรพัย์สนิดงักล่าว และขอ้มูลในรายงานการประเมนิค่าทรพัย์สนิของบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิทปีรากฏในแบบ

แสดงขอ้มลูฉบบันี แต่เพยีงอย่างเดยีวในการประกอบการตดัสนิใจลงทุน 
 

(10) การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สินหลกัและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยจ์ะมีผลกระทบ

ในทางลบต่อบญัชีกาํไรขาดทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรสัต ์
 

ในกรณทีมีลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิและการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ลดลง อนัเนืองมาจากการขาดทุน

จากการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สนิและการลงทุนในปีนัน และมผีลให้มูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลง รวมทงั การที

กองทรัสต์อาจมีสภาพคล่องส่วนเกินอันเกิดจากการขาดทุนจากราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว จะกระทบต่อ



 
ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี
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-หน้า 103- 

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ อย่างไรกต็าม กองทรสัต์อาจดําเนินการลดทุนจดทะเบยีนและ

คนืสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพอืใหส้ามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้
 
(11) ความเสียงจากการขยายหรือต่ออายุสิทธิในการใช้ทีดินทีเกียวข้อง 

ในส่วนของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน มรีูปแบบการถอืครองเป็นกรรมสทิธปิระเภท Strata Title 

Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซงึสทิธขิอง HMSRS ของโครงการดงักล่าวนีจะต้องอยู่บนทดีนิทมี ีHGB Title (ซงึสิทธ ิ

HGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนันมกีําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสําหรบั HMSRS จะสอดคล้องกบัระยะเวลาของ HGB 

Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กล่าวคอื จะครบกําหนดระยะเวลาในวนัท ี17 มีนาคม พ.ศ. 2569 ซึง

ได้รบัการขยายระยะเวลาแล้วถงึวนัท ี  มถิุนายน  ทงันี สทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีจะมกีําหนดอายุเรมิแรก 

(initial term)  ปี โดยผูถ้อืใบอนุญาตจะมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ  ปี และเมอืครบกําหนดเวลา

ดงักล่าวแล้วผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่า กองทรสัต์ ซงึเป็นผูถ้อืใบอนุญาตดงักล่าว จะมสีทิธขิอต่อใบอนุญาต (Renewal) ได้

อกีซงึคาดว่าระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักําหนดอายุเรมิแรกของ HGB คอื  ปี โดยมสีทิธขิอขยายเวลา 

(extension) ออกไปอีกไม่เกิน  ปีเช่นกัน  อย่างไรก็ดี เงอืนไขในการพิจารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาหรือขอต่อ

ระยะเวลานัน หน่วยงานทเีกยีวขอ้งจะพจิารณาว่าการใชท้ดีนิเป็นไปตามเงอืนไขทกีฎหมายกําหนดไวห้รอืไม่ เช่น ไดม้กีาร

ใชท้ดีนิตามวตัถุประสงค์หรอืไม่ เงอืนไขทกีําหนดไว ้(ถ้าม)ี ไดร้บัการปฏบิตัติามหรอืไม่อย่างไร การใชท้ดีนิเป็นไปตามผงั

เมอืงหรอืไม่ เป็นตน้ 
 

ทงันี ทางผู้จดัการกองทรสัต์มคีวามเห็นว่ามคีวามเป็นไปไดต้ําทโีรงแรมจะไม่สามารถต่อสญัญาเช่าไดใ้นอนาคต 

เนืองจากการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนัไม่ไดข้ดัต่อเงอืนไขในการใชท้ดีนิแต่อย่างไร 
 
(12) จาํนวนค่าธรรมเนียมสําหรบัการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ของทรพัย์สินโครงการฯ ในประเทศ

อินโดนีเซีย ไม่สามารถกาํหนดเป็นจาํนวนทีแน่นอน โดยขึนอยู่กบัมูลค่าทีดินในขณะทีดาํเนินการชําระ

ค่าธรรมเนียมเพือขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB  

สําหรบัทรพัย์สินของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอินโดนีเซีย นันมีรูปแบบการถือครองเป็น

กรรมสทิธปิระเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซึงสทิธขิอง HMSRS ของโครงการดงักล่าวนีจะต้องอยู่

บนทดีนิทมี ีHGB Title (ซงึสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนันมกีําหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสําหรบั HMSRS จะ

สอดคล้องกบัระยะเวลาของ HGB Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park กล่าวคอืจะครบกําหนดระยะเวลาใน

วนัที 17 มีนาคม พ.ศ. 2569 ซึงได้รบัการขยายระยะเวลาออกไปแล้วถึงวนัที 9 มิถุนายน 2580 ทงันี สิทธิ HGB ตาม

กฎหมายอินโดนีเซียจะมกีําหนดอายุเรมิแรก (initial term) 30 ปี โดยผู้ถือใบอนุญาตจะมสีทิธขิอขยายเวลา (extension) 

ออกไปอีกไม่เกิน 20 ปี และเมือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้จ ัดการกองทรัสต์คาดว่า กองทรัสต์ (ซึงจะเป็นผู้ถือ

ใบอนุญาตดังกล่าว ภายหลังจากการเข้าลงทุนในโรงแรม Pullman Jakarta Central Park) จะมีสิทธิขอต่อใบอนุญาต 

(renewal) ไดอ้ีกซงึคาดว่าระยะเวลาสําหรบัการต่อใบอนุญาตจะเท่ากบักําหนดอายุเรมิแรกของ HGB คอื 30 ปี โดยมสีทิธิ

ขอขยายเวลา (extension) ออกไปอกีไม่เกนิ 20 ปีเช่นกนั  
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อย่างไรกด็ ีระยะเวลาดงักล่าวมไิด้ถูกระบุชดัเจนไวใ้นกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี และยงัไม่เคยมตีวัอย่างการ

ต่ออายุ (renewal) ดงักล่าวมาก่อน สําหรบัการขยายและต่ออายุ HGB นนั ในทางปฏบิตัโิดยทวัไป หน่วยงานทเีกยีวขอ้งจะ

พจิารณาการอนุมตักิารขยายระยะเวลาหรอืต่ออายุ HGB ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหมดอายุ อย่างไรกด็ ีทปีรกึษากฏหมาย

ทอ้งถนิเคยพบกรณีตวัอย่างในอดตีทไีดร้บัการพจิารณาอนุญาตการขยายระยะเวลา HGB ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปี

ก่อนหมดอายุ  
 
ในการขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB ผู้ยนืคําร้องขอขยายหรอืต่อใบอนุญาตจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามทรีฐั

กําหนด ซงึปัจจุบนัเป็นไปตามขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งว่าดว้ยการกําหนดประเภทและค่าธรรมเนียมทเีรยีกเกบ็โดยสํานักงาน

ทีดิน (ประเทศอินโดนีเซีย) (Government Regulation No. 13 of 2010 on Types and Tariffs for the Applicable Non-

Tax State Income at the National Land Office)  โดยค่าธรรมเนียมจะคาํนวณตามสูตร ดงัต่อไปนี กล่าวคอื ค่าธรรมเนียม 

(Tariff) = (0.2% x มลูค่าทดีนิ) + 100,000 รูเปียอนิโดนีเซยี ทงันี มลูค่าทดีนิดงักล่าวถูกกําหนดใหใ้ชมู้ลค่าประเมนิทดีนิซงึ

ได้รบัการประเมินโดยกรมทดีินทีกําหนดให้ใช้สําหรับท้องทตี่างๆ (Land Value Zone Map) แต่หากท้องทใีดไม่มีการ

กําหนดมูลค่าดงักล่าว กรมทดีนิจะประเมนิราคาโดยสะท้อนมูลค่าปัจจุบนัของราคาประเมินทดีนิ หรือเรยีกว่าเป็นราคา 

Sales Value of Taxable Object (NJOP) 
 
ทงันี มลูค่าทดีนิทโีรงแรม Pullman Jakarta Central Park อาจมกีารปรบัเปลยีนขนึอยู่กบัปัจจยัต่างๆ รวมถงึ สภาพ

เศรษฐกิจและนโยบายภาครฐัของประเทศอินโดนีเซีย ซึงหากมูลค่าทีดินดงักล่าวในช่วงเวลาทีมีการขอขยายหรือต่อ

ใบอนุญาต HGB มมีูลค่าสูงขนึกว่าในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก จะส่งผลใหก้องทรสัต์มภีาระในการชําระค่าธรรมเนียมทเีรยีก

เก็บโดยสํานักงานทีดินสําหรับการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB เพิมขึนและอาจทําให้ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตล์ดลงตามลําดบั  

ในการนี เพือเป็นการบรรเทาความเสียง ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะติดตามกับสํานักงานทีดิน เพือตรวจสอบและ

ดําเนินการให้บริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือกฎหมายที

เกยีวขอ้งในการขยายและต่ออายุ HGB อย่างเคร่งครดัและผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการเพอืใหแ้น่ใจว่าบรษิัทผูใ้หเ้ช่า

ทรพัยส์นิจะมกีระแสเงนิสดเพยีงพอสําหรบัการชาํระค่าธรรมเนียมในการขอขยายหรอืต่ออายุระยะเวลา HGB (แลว้แต่กรณี) 

เมอืถงึกําหนดเวลาในการต่ออายุดงักล่าว 

(13) ความเสียงจากการลงทุนในทีดินเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 
 

เนืองจากทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรกในประเทศเวยีดนามทงัสองแห่ง คอื โรงแรม Capri by Fraser 

และโรงแรม IBIS Saigon South ตงัอยู่บนทดีนิทเีช่าช่วง โดยเจา้ของทดีนิคอืหน่วยงานส่วนทอ้งถินโฮจมินิห ์ซติ ีซงึใหเ้ช่า

ทีดินทีตังทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์เข้าลงทุนครังแรกในประเทศเวียดนามแก่ Phu My Hung Development Limited 

Liability Company (PMH) ผูซ้งึไดร้บัสทิธกิารพฒันาโครงการบนทดีนิในเขตท ี7 (District 7) HCMC ในกรณดีงักล่าว หาก

สญัญาเช่าหลกัของทดีินทีตงัทรพัย์สินหลักทีกองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรกในประเทศเวียดนามระหว่าง หน่วยงานส่วน

ทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติี และ Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) ถูกยกเลกิ หรอืสนิสุดลง กจ็ะ

ส่งผลให้การเช่าช่วงทีดินระหว่าง Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) และบริษัทผู้ให้เช่า
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ทรพัย์สนิซงึเป็นบรษิทัลูกของกองทรสัตส์นิสุดลงไปดว้ย อนัเป็นผลใหท้รพัย์สนิทงัหมดทปีลูกสรา้งบนทดีนิทเีช่าช่วงจะตก

เป็นของเจา้ของทดีนิ ซงึในปัจจุบนัคอืหน่วยงานส่วนทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติ ีโดยไม่ต้องชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วงตาม

เงอืนไขและขอ้ตกลงของสญัญาเช่าช่วงทดีนิ อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ และส่งผล

กระทบต่อรายได้ของกองทรสัต์อย่างมนีัยสําคญั โดยการลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ในโรงแรม Capri by Fraser และ

โรงแรม IBIS Saigon South ซงึตงัอยู่บนทดีนิเช่าช่วงมสีดัส่วนคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 28 ของมูลค่าทรพัย์สนิทลีงทุนครงั

แรกของกองทรสัต์ 
 

ในกรณีนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าโอกาสทสีญัญาเช่าหลกัของทดีนิทตีงัทรพัย์สนิหลกัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงั

แรกในประเทศเวยีดนามระหว่าง หน่วยงานส่วนทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติี และ Phu My Hung Development Limited Liability 

Company (PMH) จะถูกยกเลกิ หรอืสนิสุดลงก่อนระยะเวลาทกีําหนดในสญัญานัน มคีวามเป็นไปไดต้าํ เนืองจาก Phu My 

Hung Development Limited Liability Company (PMH) เป็นผูไ้ดร้บัสทิธจิากหน่วยงานส่วนทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติ ีใหพ้ฒันา

โครงการบนทดีนิในเขตท ี7 (District 7) HCMC อีกทงั Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) 

ยงัเป็นบรษิทัทกี่อตงัขนึจากการร่วมทุนของหน่วยงานส่วนทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติ ี(Ho Chi Minh City People’s Committee) 

และ Central Trading & Development Group ซงึเป็นบรษิทัทมีสีํานักงานใหญ่ในประเทศไต้หวนั (ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของ 

Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH))  

 

4.3 ความเสียงเกียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต์  

 

(1) ความเสียงโดยทวัไปในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มคีวามเสยีงหลายด้าน เช่น ( ) การเปลยีนแปลงในทางลบด้านการเมอืงและภาวะ

เศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทงัในประเทศและต่างประเทศ และความต้องการในการบรโิภคโดยรวมลดลง ( ) 

สภาวะดา้นลบของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศททีรพัย์สนิหลกัตงัอยู่ ( ) การเปลยีนแปลงในอตัราดอกเบยี อตัราเงนิ

เฟ้อ อตัราการแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ( ) การเปลยีนแปลงนโยบายทางการเงนิหรอืนโยบายทางเศรษฐกจิอืน ๆ ใน

ประเทศและต่างประเทศ ( ) การเพมิค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกียวกบัอสงัหารมิทรพัย์ทไีม่ได้คาดการณ์ไว้ ( ) การ

เปลยีนแปลงกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทางดา้นสงิแวดล้อม กฎหมายผงัเมอืง และกฎระเบยีบอนื ๆ ของรฐั ตลอดจนนโยบาย

ทางการคลงั ( ) การเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบดา้นสงิแวดล้อมทเีกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย์ ( ) การเปลยีนแปลงของค่าเช่า

คงทแีละค่าเช่าแปรผนัทจีะไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์ทลีงทุน ( ) การเปลยีนแปลงของราคานํามนัและเชอืเพลงิอนื ๆ ( ) 

การเปลยีนแปลงความนิยมในประเภทของอสงัหารมิทรพัย์และสถานทตีงั ซึงนําไปสู่การมจีํานวนห้องพกัมากเกินความ

ต้องการ หรอือาจทําให้ความต้องการของนักท่องเทยีวในกลุ่มตลาดเป้าหมายใด ๆ ลดลงสําหรบัห้องพกับางประเภทหรือ

อสงัหารมิทรพัย์ทลีงทุน ( ) ความสามารถของผูบ้รหิารโรงแรม หรอื ผูเ้ช่าหลกั ทอีาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิและชอืเสยีง

ของโรงแรม ( ) ความไม่สามารถดําเนินการต่ออายุสญัญาเช่า ( ) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าหลกั

ภายในระยะเวลาทกีําหนด หรอืไม่สามารถเรยีกเกบ็ได้ เนืองจากผู้เช่าหลกัล้มละลาย หรอืมหีนีสนิล้นพน้ตวั หรอืในกรณี

อนืๆ ( ) ความไม่พอเพยีงของความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัทมี ีหรอืค่าเบยีประกนัภยัทเีพมิสูงขนึ ( ) การทผีู้

เช่าหลกัไม่สามารถใหบ้รกิารหรอืจดัหาการบรกิารเกียวกับการบํารุงรกัษาและการใหบ้รกิารอืนๆ ได้อย่างพอเพยีง ( ) 
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ความชาํรุดบกพร่องของอสงัหารมิทรพัย ์ซงึต้องไดร้บัการแกไ้ข หรอืซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์ซงึ

ก่อใหเ้กดิรายจ่ายลงทุนทไีม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ( ) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ( ) การ

พงึพงิกระแสเงนิสดอย่างมากในการบํารุงรกัษาและปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย์ทมีอียู่ ( ) การเพมิขนึของค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินงาน รวมถงึภาษีอากรทเีกยีวขอ้ง ( ) ส่วนไดเ้สยีหรอืภาระผกูพนัต่างๆ ซงึไม่สามารถพบไดห้รอืไม่เปิดเผยจากการ

ตรวจสอบทดีนิ ณ สํานักงานทดีนิทเีกยีวขอ้งในขณะททีําการตรวจสอบ ( ) เหตุสุดวสิยั ความเสยีหายทไีม่สามารถเอา

ประกนัภยัได ้และปัจจยัอนืๆ และ ( ) การเปลยีนแปลงของกฎหมายและระเบยีบดา้นภาษีอากรและดา้นอนื ๆ  
 

ปัจจยัหลายอย่างตามทกีล่าวขา้งต้นอาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราค่าเช่าหอ้งพกั อตัราการเขา้พกัและ

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ่้ายดา้นภาษทีเีกยีวขอ้งในการจ่ายผลประโยชน์ ซงึอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดค้่าเช่าคงท ีและ/หรอื ค่าเช่าแปรผนัทจีะไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย ์
 
การประเมนิค่าทรพัย์สนิหลกัประจําปีจะสะทอ้นปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว และส่งผลใหม้ลูค่าทรพัย์สนิหลกัเพมิสงูขนึ

หรอืลดตําลงได้ อย่างไรก็ด ีมูลค่าเงนิลงทุนของทรพัย์สนิหลกัอาจลดลงอย่างมนีัยสําคญั หากเกิดวิกฤตในทางลบอย่าง

ฉบัพลนัต่อราคาอสงัหารมิทรพัยห์รอืต่อเศรษฐกจิในประเทศทรพัยส์นิหลกัตงัอยู่ในปัจจุบนัหรอืทรพัยส์นิทจีะมใีนอนาคต 

 

(2) กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละการ

ขาดทางเลือกอืนในการใช้ประโยชน์จากทรพัยสิ์นโครงการฯ 

 

กองทรสัต์จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และทรพัย์สนิทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั โดยทวัไปการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์โดยเฉพาะการลงทุนในทรพัย์สนิทมีมีูลค่าสูง เช่นทกีองทรสัต์ประสงค์ทจีะเขา้ลงทุนอาจมสีภาพคล่องตํา 

การทีมีสภาพคล่องตําดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการปรับเปลียนพอร์ตการลงทุน 

(Investment Portfolio) หรอืความสามารถในการเปลยีนทรพัย์สนิบางส่วนเป็นเงนิสด เพอืรองรบักบัการเปลยีนแปลงของ

สภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และปัจจยัอนื ๆ เช่น กองทรสัต์อาจไม่สามารถขายทรพัย์สนิโครงการฯไดภ้ายใน

ระยะเวลาอนัสนั หรอือาจถูกบงัคบัใหต้้องลดราคาลงอย่างมาก เพอืใหส้ามารถขายไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากนี 

กองทรสัตอ์าจประสบปัญหาในการหาแหล่งเงนิกูใ้นระยะเวลาททีนัท่วงทแีละภายใตเ้งอืนไขทางการคา้ทดีใีนกรณีทเีป็นการ

กู้ยมืเงนิทใีชท้รพัย์สนิโครงการฯเป็นหลกัประกนั เนืองจากทรพัย์สนิประเภทอสงัหารมิทรพัย์ไม่มสีภาพคล่อง นอกจากนี 

ทรพัย์สนิโครงการฯอาจไม่สามารถเปลยีนแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเรว็ หากทรพัย์สนิโครงการฯเหล่านัน

ไม่สามารถสรา้งกําไรได ้อนัเนืองมาจากสภาวะการแข่งขนั อายุของทรพัย์สนิ ปรมิาณความต้องการทลีดตําลง หรอืปัจจยั

อนื ๆ การเปลยีนแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของทรพัย์สินโครงการฯโดยทวัไปแล้ว จะต้องมกีารลงทุนใชเ้งนิเพมิเติม 

ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของกองทรสัต ์และส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 

อย่างไรกต็าม การทกีองทรสัต์ลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิโครงการฯ ในหุน้ของบรษิทัลงทุนแทนการลงทุนทางตรงใน

กรรมสทิธหิรอืสทิธกิารเช่าทรพัย์สนิโครงการฯโดยตรง จะทําใหก้องทรสัต์สามารถขายการลงทุนโดยการขายหุน้ในบรษิทั

ลงทุนนันได ้ซงึมสีภาพคล่องมากกว่าการขายทรพัยส์นิโครงการฯ 
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(3) กลยุทธ์ของกองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัยสิ์นทีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจนํามาซึงความเสียงทีสูง

กว่าเมือเทียบกบักองทรสัตป์ระเภทอืนทีมีรปูแบบการลงทุนทีหลากหลายกว่า 

 

กลยุทธห์ลกัในการลงทุนในทรพัย์สนิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมจะทาํใหก้องทรสัตม์คีวามเสยีงจากการมุ่งเน้น

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ซึงระดบัของความเสยีงอาจจะสูงกว่าเมอืเทยีบกบักองทรสัต์ประเภทอนืทมีรีูปแบบการลงทุนที

หลากหลายกว่าในธุรกจิดา้นอนื 
 
การมุ่งเน้นลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ใีชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมในภูมภิาคอาเซยีน ทําใหก้องทรสัต์

มคีวามเสยีงในกรณีทเีกดิวกิฤตหรอืเหตุการณ์ในทางลบของอุตสาหกรรมท่องเทยีว และธุรกจิโรงแรมในภูมภิาคอาเซียน 

โดยเฉพาะในประเทศททีรพัยส์นิโครงการฯ ตงัอยู่ วกิฤตการณ์ดงักล่าวอาจนําไปสู่การลดลงของอตัราค่าหอ้งพกั หรอือตัรา

การเขา้พกัของทรพัย์สินโครงการฯ ซงึจะมผีลกระทบต่อเงินปันส่วนแบ่งกําไรทจีะจ่ายให้กับผู้หน่วยลงทุน หรอืผลการ

ดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรสัต์ 
 
กองทรสัต์อาจหามาตรการทจีะบรรเทาความเสยีงได ้โดยการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซึงตงัอยู่ในประเทศต่าง ๆ 

และอยู่ในระดบัทตี่างกัน รวมถึงมีการกําหนดตลาดเป้าหมายทีต่างกัน ซึงจะทําให้เหตุการณ์ทอีาจส่งผลในทางลบต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทยีวของประเทศใดประเทศหนึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมของกองทรสัต์มากนัก 

 

(4) ทรพัยสิ์นโครงการฯ อาจถกูเวนคืน 

 

ทรพัยส์นิโครงการฯ มคีวามเสยีงทอีาจถูกเวนคนืตามนโยบายของรฐั โดยค่าชดเชยทอีาจไดร้บัอนัเนืองมาจากความ

เสยีหายจากการถูกเวนคนืจะตกเป็นของเจา้ของทดีนิ และ/หรอืผูใ้ชป้ระโยชน์ในทรพัย์สนิดงักล่าว โดยเงนิชดเชยทไีด้รบั

อาจไม่เท่ากบัจาํนวนเงนิทกีองทรสัต์ไดช้ําระไปเพอืซอืทรพัย์สนิซงึอาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนทผีูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจาก

การลงทุนไม่เป็นไปตามทไีดป้ระมาณการไวท้งัในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุน ทงันี กองทรสัต์อาจไดร้บั

เพยีงเงนิชดเชยจากรฐับาล  หรอืหน่วยงานของรฐัทเีกยีวขอ้งในประเทศนัน ๆ ตามกฎวธิกีารทกีฎหมายในประเทศนันๆ 

กําหนดไว้ โดยจํานวนเงินทกีองทรัสต์ได้รบัจะขนึอยู่กับเงือนไขตามทีกําหนดในกฎหมายและสัญญาทีเกียวข้องและ

ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯทเีหลอือยู่ภายหลงัจากการถูกเวนคนื 
 

ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถประเมนิถงึโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนืองจากการเวนคนืทดีนิเป็นนโยบายและ

ความจําเป็นในการใชพ้นืทขีองรฐับาลของประเทศทเีกยีวขอ้งนันๆ การถูกเวนคนืดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ ซงึจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  
 
อย่างไรก็ดกี่อนทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ทางผู้จดัการกองทรสัต์ได้ดําเนินการตรวจสอบจากขอ้มูลทีเปิดเผยให้

บุคคลทวัไปสามารถตรวจสอบไดใ้นประเทศทเีกยีวขอ้งแล้วนัน ยงัไม่พบว่าทรพัย์สนิโครงการฯ อยู่ระหว่างหรอือาจจะถูก

เวนคนืโดยหน่วยงานของรฐั 
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(5) กองทรสัต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ ซึงมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที

เหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลคา่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ลดลงตามส่วนไปด้วย 

 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ ซึงมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที

เหลอือยู่ (ยกเวน้กรณโีรงแรม Pullman Jakarta Central Park ทเีป็นการถอืกรรมสทิธปิระเภท Strata Title) อนัเนืองมาจาก

การประเมินค่าของสิทธิการเช่า การเปลียนแปลงในอัตราการเช่าพืนที และ/หรือ อัตราค่าเช่า และ/หรือค่าบริการ

สาธารณูปโภค หรอืเนืองจากสาเหตุอนืใดทอียู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต ์ทงันี การเปลยีนแปลงในมลูค่าสทิธกิาร

เช่าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ มูลค่าหน่วยทรสัต์ และ/หรอื การจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัตใ์นทา้ยทสุีด 

 

(6) การเปลียนแปลงในมาตรฐานการบญัชีหรือกฎหมายทีเกียวข้อง หรือแนวทางการปฏิบติัของหน่วยงานที

เกียวข้อง 

 

กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ หรอืการปรบัปรุงกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย อาจมกีารเปลยีนแปลง เช่นเดยีวกบั

มาตรฐานการบญัชทีไีดร้บัการปรบัปรุงเพมิเตมิใหต้รงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (International 

Financial Reporting Standards - IFRS) งบการเงนิของกองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี

ทไีด้มีการแก้ไขปรบัปรุง โดยเงอืนไขและเวลาในการเปลยีนแปลงมาตรฐานการบญัชนีีไม่สามารถทราบได้และขนึอยู่กบั

หน่วยงานทเีกียวข้อง ดงันัน ผู้ก่อตังทรสัต์จึงไม่อาจรบัประกันได้ว่าการเปลียนแปลงเหล่านีจะไม่มีผลกระทบอย่างมี

นัยสําคัญต่อการจดัทํางบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่อผลการดําเนินงานและมาตรฐานการเงินของกองทรัสต์ การ

เปลยีนแปลงดงักล่าวยงัอาจมผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยทรสัต์ นอกจากนี ยังไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลียนแปลงกฎข้อบังคับใด ๆ จะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อ

ความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการดาํเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของกองทรสัต ์หรอืต่อการดาํเนินงานและฐานะ

การเงนิของกองทรสัต ์
 
นอกจากนี กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชขีองประเทศอนิโดนีเซยี และเวยีดนาม รวมถงึการ

ปรบัปรุงเปลยีนแปลงกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมาตรฐานการบญัชขีองประเทศดงักล่าว เนืองจากการคาํนวณรายได้

จากการดําเนินงานสุทธ ิ(NOI) สําหรบัการชําระค่าเช่าให้แก่บรษิัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินของผู้เช่าหลกั ซึงอาจมผีลกระทบ

ในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  
 
นอกจากนี สําหรบัประเทศเวียดนาม ในการคํานวณภาษีเงนิได้นันจะพจิารณาจากรายได้หลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ 

รวมถึงการพจิารณารายไดแ้ละการกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนระหว่างกนั ทงันี การพจิารณาในเรอืงดงักล่าวจะขนึอยู่กบั

แนวทางการปฏิบตัิและดุลพนิิจของหน่วยงานทดีูแลเรอืงการจดัเก็บและประเมนิภาษีของประเทศนัน ๆ ซงึแนวทางการ

ปฏบิตัแิละดุลพนิิจนันอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ในกรณีทหีน่วยงานทดีแูลเรอืงการจดัเกบ็และประเมนิภาษขีองประเทศนันๆ 

เปลยีนแนวทางการปฏบิตัหิรอืมดีุลพนิิจว่ารายจ่ายบางรายการไม่ถือเป็นค่าใชจ้่าย รวมถงึมเีปลยีนแนวทางการปฏบิตัเิรอืง
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การกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนระหว่างกนัแล้วนัน ผลต่างจากการหกักลบลบหนีระหว่างรายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธ ิ

(NOI) และเงนิได้จากค่าเช่าของผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิอาจจะถูกประเมนิโดยหน่วยงานทเีกยีวขอ้งในการคํานวนภาษีได้ อาจ

ส่งผลใหก้องทรสัต์มภีาระภาษีเพมิขนึ ซงึอาจมผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

(7) ความเสียงจากการลงทุนของกองทรสัต์โดยการลงทุนในทรพัยสิ์นทีตงัอยู่ในต่างประเทศ 

 

เนืองจากการลงทุนของกองทรสัต์ประกอบดว้ยการลงทุนในทรพัยส์นิทตีงัอยู่ในประเทศเวยีดนามและอนิโดนีเซยี ซงึ

การลงทุนในทรพัย์สนิทตีงัอยู่ต่างประเทศนัน ส่งผลใหก้องทรสัต์มคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ซึง

ประกอบด้วย (1) การบรหิารจดัการทเีกยีวกบัการเงนิระหว่างประเทศของกองทรสัต์ (2) ความเสยีงทเีกยีวกบัสภาวะทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และธุรกจิท่องเทยีวในประเทศททีรพัยส์นิทกีองทรสัตล์งทุนตงัอยู่ ซงึแตกต่างกนัออกไป และ (3) ความ

เสยีงทเีป็นประเดน็ทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศ 
 
เนืองจากรายได้ทีกองทรัสต์จะได้รบันันเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อีกทงัรายได้และรายจ่ายของบริษัทผู้ให้เช่า

ทรพัยส์นิและบรษิทัโฮลดงิต่างประเทศจะเป็นสกุลเงนิของประเทศทเีกยีวขอ้ง ในขณะทเีงนิทไีดร้บัจากการระดมทุนและการ

จ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยทรสัต์จะเป็นสกุลเงินบาท ทําให้กองทรสัต์มีความเสยีงจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลยีนเงนิตรา นอกจากนี เนืองจากการลงทุนของกองทรสัต์ ประกอบดว้ยการลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯ ในหลาย

ประเทศ โดยการจ่ายผลประโยชน์จากการดําเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัต ์ขนึอยู่กบัรปูแบบในการส่งเงนิ 

ซงึรปูแบบในการส่งเงนิแต่ละวธิมีผีลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทแีตกต่างกนั นอกจากนี กองทรสัต์ยงัต้องปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการควบคุมการเคลอืนยา้ยเงนิทุน หลกัเกณฑ์เกยีวกบัการส่งเงนิ และการควบคุมการแลกเปลยีนเงนิในแต่ละ

ประเทศทกีองทรสัต์ลงทุน เป็นผลให้กองทรสัต์มคีวามเสยีงในการบรหิารจดัการทเีกยีวกบัการเงนิระหว่างประเทศของ

กองทรสัต ์ 
 
สําหรบัความเสยีงทเีกยีวกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจท่องเทยีวในประเทศทอีสงัหารมิทรพัย์ของ

กองทรสัต์ตงัอยู่ซงึมคีวามแตกต่างกนัออกไปนัน เนืองจากแต่ละประเทศททีรพัย์สนิทกีองทรสัตจ์ะลงทุนตงัอยู่มคีวามเสยีง

จากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมท่องเทยีวต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ซึงอาจ

ส่งผลใหก้ารอุปโภคบรโิภคและการท่องเทยีวลดลง นอกจากนี ความเป็นไปไดใ้นการเกดิสงคราม การก่อการรา้ย ความไม่

สงบทางการเมอืง การประท้วง และความไม่แน่นอนทางการเมอืงอืนๆ ของแต่ละประเทศก็มคีวามแตกต่างกนั โดยอาจ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทํานองเดยีวกนัซงึเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรอืหลายเหตุการณ์เหล่านี อาจทําใหค้วามต้องการ

เขา้พกัหรอืใชบ้รกิารในทรพัย์สนิโครงการฯ ในประเทศใดประเทศหนึงลดลง ซงึจะมผีลต่อรายไดข้องผู้เช่าหลกั อนัจะส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่าอย่างมนัียสาํคญัอนัอาจมผีลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ 

และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนของกองทรสัต์ต่อไป  

 

ในส่วนของความเสยีงทเีป็นประเด็นทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศนัน เนืองจากการลงทุนในประเทศ

อนิโดนีเซยีเป็นรปูแบบการถอืครองกรรมสทิธปิระเภท Strata Title Certificate หรอืเรยีกว่า HMSRS ซงึสทิธขิอง HMSRS 
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ของโครงการดงักล่าวนีตงัอยู่บนทดีนิทมี ีHGB Title (ซงึสทิธ ิHGB ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีนันมกีําหนดระยะเวลา) โดยใน

การขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ผู้ยืนคําร้องขอขยายหรือต่อใบอนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามทีรัฐบาล

อนิโดนีเซยีกําหนด นอกจากนัน การโอนกรรมสทิธใินทรพัย์สนิประเภท Strata Title ของโรงแรม Pullman Jakarta Central 

Park ในประเทศอนิโดนีเซยีนันคู่สญัญาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้ง เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ย

ทเีกยีวกบัการโอนกรรมสทิธติ่อหน่วยงานทรีบัจดทะเบยีนของประเทศอนิโดนีเซยีก่อนซงึเป็นเงอืนไขบงัคบัก่อนทเีจา้หน้าที

ของหน่วยงานทรีบัจดทะเบยีนของประเทศอนิโดนีเซยีจะดําเนินการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธปิระเภท Strata Title ให้แก่

คู่สญัญา ดงันัน เนืองดว้ยลกัษณะเฉพาะและขอ้กําหนดของประเทศอนิโดนีเซยีดงักล่าว กองทรสัต์จงึมคีวามเสยีงเกยีวกบั

ทรพัยส์นิทจีะลงทุนอนัเนืองมาจากลกัษณะของกฎหมายทเีกยีวกบัการถอืกรรมสทิธทิมีกีําหนดระยะเวลา  
 
สําหรบัการลงทุนทรพัย์สนิโครงการฯ ในประเทศเวียดนามนันตงัอยู่ตงัอยู่บนทดีนิทเีช่าช่วง ส่งผลให้กองทรสัต์มี

ความเสียงทีสัญญาเช่าหลักของทีดินทีตังทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์เข้าลงทุนครังแรกในประเทศเวียดนามระหว่าง 

หน่วยงานส่วนทอ้งถนิโฮจมินิห ์ซติ ีและ Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) ถูกยกเลกิ หรอื

สนิสุดลง ซึงจะส่งผลให้การเช่าช่วงทดีินระหว่าง Phu My Hung Development Limited Liability Company (PMH) และ

บรษิัทผู้ใหเ้ช่าทรพัย์สนิซงึเป็นบรษิทัลูกของกองทรสัต์สนิสุดลงไปด้วย อนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถประกอบธุรกจิ

ของกองทรสัต ์และส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกองทรสัต์อย่างมนีัยสําคญั  

 

4.4 ความเสียงทีเกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์  

 

(1) ราคาซือขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองอาจลดลงตาํกว่าราคาเสนอขาย 
 

ราคาซอืขายหน่วยทรสัต์นันขนึอยู่กบัหลายปัจจยัซงึรวมถงึปัจจยัดงัต่อไปนี 

 มุมมองต่อศกัยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทรสัต์ รวมถงึตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศที

เกยีวขอ้ง 

 ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ทเีกดิขนึจรงิกบัทมีกีารคาดการณ์โดย

นักลงทุนและนักวเิคราะห ์

 การเปลยีนแปลงเกยีวกบัคาํแนะนําหรอืประมาณการของนักวเิคราะห์ 

 การเปลยีนแปลงสภาพเศรษฐกจิหรอืสภาวะตลาดโดยทวัไป และการเปลยีนแปลงความต้องการในการบรโิภค 

อตัราดอกเบยี อตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ และนโยบายของรฐับาลเกยีวกบัการนําเขา้และการส่งออก 

 จาํนวนนักท่องเทยีวในประเทศทเีกยีวขอ้ง 

 มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิโครงการฯ 

 ความน่าสนใจของหน่วยทรสัต์เปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัย์ประเภททุนอืน ๆ รวมถงึหน่วยทรสัต์อนืทไีม่อยู่ใน

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

 ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในหน่วยทรสัต์ 

 การขายหรอืเจตนาทจีะขายหน่วยทรสัต์จาํนวนมากโดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดในประเทศไทยของทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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 การเปลยีนแปลงในอนาคตเกยีวกบัโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทงัในกรณีทวัไป และ/หรอื ใน

กรณีเฉพาะทีเกียวกับทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในประเทศทีเกียวข้องและ

ต่างประเทศ 

 การทกีองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนและการขยายธุรกจิ 

 ความผนัผวนของสภาวะตลาดซงึรวมถงึความอ่อนแอของตลาดทุนและอตัราดอกเบยีทเีพมิสงูขนึ 
 

จากปัจจยัทงัหลายข้างต้นอาจทําให้มีการซือขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองในราคาทีสูงกว่าหรือตํากว่ามูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วยทรสัต ์นอกจากนี ในกรณีทกีองทรสัตม์กีารเกบ็เงนิกําไรบางส่วนเป็นเงนิทุนเพอืวตัถุประสงคใ์นการ

ลงทุนเพิมเติม เพือสํารองเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพือวัตถุประสงค์อืน ซึงถึงแม้จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรสัต์มากกว่ามูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ ในกรณีทไีม่มกีารกนัเงนิกําไรไวเ้ป็นเงนิทุนสํารอง กอ็าจไม่ไดท้ําให้

ราคาตลาดของหน่วยทรสัตเ์พมิขนึตามไปดว้ย การทกีองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของตลาด

ในดา้นกําไรและประโยชน์ตอบแทน อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ 
 
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ทางการเงนิทมีกีารคุม้ครองเงนิต้น ผูก้่อตงัทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนั

ได้ว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุนคนืทงัจํานวน ในกรณีทมีกีารเลกิกองทรสัต์หรอืมกีารชําระบญัชกีองทรสัต์นัน นัก

ลงทุนอาจสูญเสยีเงนิลงทุนของตนในหน่วยทรสัต์บางส่วน หรอืทงัหมดได ้นอกจากนี ในปัจจุบนัยงัไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษี

เงนิไดน้ิตบิุคคลจากรายไดข้องกองทรสัต์ แต่ถ้าหากมกีารเปลยีนแปลงกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัภาษีอากรหรอื

ด้านอืน ๆ กองทรสัต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจจะมภีาระภาษี โดยการชําระภาษีนันอาจจะส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมนัียสําคญัต่อกิจการ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และโอกาสของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และอาจส่งผลให้การจ่าย

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ลดลง และ/หรือ ทําให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มภีาระภาษีทสีูงขนึ อนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทางลบต่อราคาของหน่วยทรสัต์ ดงันัน ผู้จ ัดการกองทรสัต์จึงไม่สามารถรบัประกันได้ว่ากองทรัสต์จะสามารถจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน หรอืผลตอบแทนในหน่วยทรสัต์ หรอืรกัษาอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหค้งทีได ้
 
รายได้ทไีดร้บัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ขนึอยู่กับหลายปัจจยั ซงึรวมถงึจํานวนเงนิค่าเช่าทไีด้รบัจํานวน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทเีกิดขนึ ซึงอาจไดร้บัผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น สภาวะเศรษฐกจิใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ศกัยภาพของผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารโรงแรมในการดาํรงรกัษาความสามารถของตนเองในการ

ดําเนินงาน การควบคุมค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน การแข่งขนั อตัราการเขา้พกั การเปลยีนแปลงกฎระเบยีบขอ้บงัคบัใน

การปฏบิตังิาน การจดัการเมอืเกิดเหตุการณ์ทเีป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและเกดิสภาวะทางการเมอืงทวีุ่นวาย ในกรณีที

ทรพัย์สนิโครงการฯ และทรพัย์สนิอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งไม่สามารถจดัหารายไดไ้ดเ้พยีงพออย่างสมาํเสมอ อกีทงักองทรสัตไ์ม่

สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนโดยมตี้นทุนทเีหมาะสมหรอืเงือนไขทดีไีด้ในเวลาอนัควรแล้ว อาจมผีลกระทบในทางลบต่อ

รายได ้กระแสเงนิสด และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ได้ 
 
ดงันัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า กองทรสัตจ์ะมคีวามสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

หรือสามารถรกัษาอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทกีําหนดไว้ได้ อีกทงั ไม่

สามารถรบัประกนัได้ว่าอตัราประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนจะเพมิขนึ หรอืยงัคงรกัษาใหอ้ยู่ในระดบัทคีงทไีวไ้ดใ้น

ภายหลงั หรอืค่าเช่าจากการใหเ้ช่าหลกั และ/หรอื ใหเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการฯ แก่ผูเ้ช่าหลกัจะเพมิสูงขนึ หรอืรายรบัจากค่า
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เช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัในทรพัย์สนิโครงการฯทกีองทรสัต์ได้มกีารลงทุนเพมิเตมิในอนาคตจะเป็นการเพมิรายไดข้อง

กองทรสัต ์ซงึอาจจะนําไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหน่วยทรสัตต์่อไป 

 

(2) ผู้ถือหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคืนหน่วยทรสัตไ์ด ้

 

เนืองจากกองทรสัตเ์ป็นกองทรสัตป์ระเภทไม่รบัซือคนืหน่วยทรสัต ์ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จงึไม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัต์

ของตนได้ ดงันัน จงึไม่มหีลกัประกนัว่าผู้ถือหน่วยทรสัต์จะสามารถจําหน่ายหน่วยทรัสต์ของตนได้เท่ากบัราคาทีได้ซือ

หน่วยทรสัตม์า หรอืจําหน่ายไดใ้นราคาใด ๆ และไม่มหีลกัประกนัว่าจะสามารถจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ได้ 
 
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยทรสัต์มชี่องทางทจีะขายหน่วยทรสัต์ได้ในตลาดหลกัทรพัย์ ซงึสภาพคล่องในการซอืขายจะ

เป็นไปตามภาวะตลาด 

 

(3) มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีออกใหม่ตํากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต์ก่อนการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์เพิมเติม 

 

ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครงัแรก กองทรัสต์อาจออกหน่วยทรัสต์เพิมเติมเพือการเพิมเงินทุนของ

กองทรัสต์ โดยอาจมีราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ทีตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ราคาเสนอขายทีตํากว่ามูลค่า

หน่วยทรสัตก์่อนการเสนอขายนันอาจส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยทรสัตล์ดลง 

 

(4) การขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมิตรทางธุรกิจ อย่างมีนัยสาํคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคา

ตลาดของหน่วยทรสัต ์

ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการขายหน่วยทรสัต์ในอนาคตของพนัธมติรทางธุรกิจอย่างมี

นัยสําคญั โดยภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพมิทุนในครงันี พนัธมติรทางธุรกจิจะเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่ราย

หนึงของกองทรสัต์ โดยรายละเอยีดของหน่วยทรสัตท์ถีอืโดยพนัธมติรทางธุรกจิมรีายละเอยีดดงันี 

จาํนวนหน่วยทรสัตท์ถีอืโดยพนัธมติรทางธรุกจิทมีขีอ้ตกลงในการไม่ขายหน่วยทรสัตเ์ป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัที

หน่วยทรสัต์เรมิมกีารซอืขายครงัแรกในตลาดหลกัทรพัย์ (27 ธนัวาคม 2560) ตามขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัที

ลงทุนครงัแรกมรีายละเอยีดดงันี 

พนัธมิตรทางธุรกิจ จาํนวนหน่วย ร้อยละ 1 

PT Agung Podomoro Land Tbk 63,928,100 18.12 

Leebro Holding Pte Ltd 4,417,200 1.25 

รวม 68,345,300 19.37 

  หมายเหตุ : 1. คาํนวณจากหน่วยทงัหมดในปัจจบุนัท ี352,869,700 หน่วย 
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ถงึแมว้่าบุคคลดงักล่าวตกลงจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอน หน่วยทรสัต์ของตนทจีองซอืตามสญัญาซอืขายหุน้ในจํานวนที

ไดล้งทุนในช่วงระยะเวลาถอืครองหน่วยทรสัต ์แต่ไม่มหีลกัประกนัว่าเมอืระยะเวลาดงักล่าวไดส้นิสุดลง บุคคลดงักล่าวจะไม่

จําหน่ายหน่วยทรสัต์อย่างมนัียสําคญั และหากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวอาจทําใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของ

หน่วยทรสัต ์

 

(5) เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจาํนวนเงินทีผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรสัต ์

 

ในกรณีทมีกีารเลกิกองทรสัตผ์ูก้่อตงัทรสัตไ์ม่สามารถรบัประกนัไดว้่า ผูถ้ือหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุนของตนคนื

ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทงันี ขนึอยู่กับสาเหตุ วิธีการของการเลิกกองทรสัต์ หลกัเกณฑ์การจําหน่ายทรพัย์สินของ

กองทรสัต ์และระยะเวลาคงเหลอืของสทิธกิารเช่า 

 

(6) มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทรสัต์อาจไม่เท่ากบัราคาทีจะซือขายได้จริงในตลาดหลกัทรพัย ์

 

การคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ของกองทรสัตท์ผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใชร้ายงาน

การประเมนิค่าหรอืรายงานการสอบทานการประเมนิค่าครงัล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ซงึมูลค่า

ดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาทจีะซอืขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย์   เนืองจากราคาทซีอืขายในตลาดหลกัทรพัย์ขนึอยู่กบัปัจจยั

อนืๆ ดว้ย เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรพัยด์งักล่าว การไหลเขา้ของเงนิลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เป็นตน้ 

 

(7) มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทรสัต์มิได้เป็นมูลค่าทีแท้จริงของทรพัย์สินซึงกองทรสัต์จะได้รบัหากมีการ

จาํหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทงัหมด หรือมีการเลิกกองทรสัต ์

 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ซงึไดก้ล่าวไว ้ณ ทนี ีไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิค่าทรพัย์สนิ

ทลีงทุนเป็นขอ้มลูพนืฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมไิดเ้ป็นมลูค่าทแีทจ้รงิ ซงึกองทรสัต์จะไดร้บัหากมกีารจําหน่ายทรพัยส์นิ

ออกไปทงัหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต ์

 

(8) ผู้ถือหน่วยทรสัตอ์าจไม่ได้รบัเงินปันผลจากกองทรสัต์ ในกรณีทีมีการผิดสญัญาภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน 

ภายใต้สญัญากู้ยมืเงนิเพอืใชส้ําหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั มกีารกําหนดขอ้หา้มไม่ใหผู้กู้้จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ในกรณีทมีกีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากู้ยมืเงนิดงักล่าว ดว้ยเหตุนี ในกรณีทมีกีารผดิสญัญาโดยกองทรสัต์ 

และ/หรือ บริษัทย่อยในฐานะผู้กู้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว กองทรัสต์อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ได้จนกว่าจะได้มกีารดําเนินการต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ในสญัญา หรือตามทีจะได้มีการตกลงกันระหว่าง

คู่สญัญาในภายหลงั   
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อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเห็นว่าความเสยีงทกีองทรสัต์จะผดิสญัญาภายใต้สญัญากู้ยมืเงนิดงักล่าวนัน

เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนืองจากผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว เชือว่ากองทรสัต์สามารถปฏิบตัิตาม

เงอืนไขต่างๆ ตามทกีําหนดในสญัญากูย้มืเงนิได ้

 

4.5 ความเสียงของแต่ละประเทศทีเกียวข้อง 

 

ทรพัย์สนิโครงการฯ ตงัอยู่ในประเทศทเีกยีวขอ้งหลายแห่ง ดงันัน การดําเนินงานของทรพัย์สนิโครงการฯจงึขนึอยู่

กบักฎหมายของประเทศทเีกยีวขอ้งนัน ๆ นอกจากนี โครงสรา้งของกองทรสัต์มกีารถอืหุน้ในบรษิทัลงทุน ซงึเป็นบรษิทัที

ตงัอยู่ในประเทศทเีกยีวขอ้งต่าง ๆ โดยในปัจจุบนัการดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯและการลงทุนในบรษิทัลงทุนไดร้บั

อนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศทเีกียวข้องนันๆ แต่กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ทมีกีารออกใหม่หรอืมกีารแก้ไขเพมิเตมิทเีกยีวกบัการดําเนินงานหรอืการลงทุน ทงันี เงอืนไขและเวลาของการ

เปลยีนแปลงยงัไม่อาจทราบได ้และขนึอยู่กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง อย่างไรกต็าม ตามขอ้มลูปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งั

ไม่พบขอ้มูลเกยีวกบัการเปลยีนแปลงของกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์อนัอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทรสัต์หรอืการ

ดาํเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ 
 

(5)  ข้อพิพาททางกฎหมาย  

- ไม่ม-ี 

 

(6)  ข้อมูลสาํคญัอืน 

 -ไม่ม-ี 
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ส่วนที 3 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกองทรสัต ์

7.  ข้อมูลหน่วยทรสัต์และผู้ถือหน่วย 

7.1 ข้อมูลหน่วยทรสัต์ 

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

ชาํระแลว้เตม็จาํนวน และมจีํานวนหน่วยทรสัตท์งัสนิ 352,836,700 หน่วย  

 ขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2562 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการ (บาท) 3,528,367,000  

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนทเีรยีกชําระแลว้ (บาท) 3,414,798,033 

มลูค่าทตีราไวต้่อหน่วย (บาท) 9.6781  

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วยทรสัต)์ 352,836,700  

ราคาปิด ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2562 (บาท) 5.80  

มลูค่าตามราคาตลาด (บาท) 2,046,452,860  

จาํนวนการซอืขายเฉลยีต่อวนั  (หน่วยทรสัต์) 62,666  

มลูค่าการซอืขายเฉลยีต่อวนั (บาท) 44,828  

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ราคาของหน่วยทรสัตท์เีสนอขายครงัแรก (บาท) 10.00  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต ์(NAV) ต่อหน่วย (บาท) 

ณ วนัตน้ปี (วนัท ี2 มกราคม 2562) 
9.0555 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต ์(NAV) ต่อหน่วย (บาท) 

ณ วนัสนิปี (วนัท ี30 ธนัวาคม 2562) 
7.9718  
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 การลดทุนชาํระแลว้ สาํหรบัปี 2561 

7.2        ตราสารทีกองทรสัตเ์ป็นผู้ออก 

                      -ไม่ม-ี 

7.3         โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

              ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรสัต์ 10 รายแรก  ซงึเป็นขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัท ี28 พฤศจกิายน 2562 

 

 

 

ลาํดบั

ที 

รอบผลประกอบการ 

ประจาํปี 2561 

ลดทุน 

วนัปิดสมุดทะเบียน 

พกัการโอนหน่วย 

วนัทีเฉลีย

เงินให้แก่ผู้

ถือหน่วย บาท 
บาท 

ต่อหน่วย 

1 20 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ีค. 2561 

        

17,524,670.25  

        

0.0616  31-พ.ค.-61 15-ม.ิย.-61 

2 1 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 

        

14,708,205.33  

           

0.0517  29-ส.ค.-61 14-ก.ย.-61 

3 1 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 

         

9,928,749.65  

           

0.0349  19-ธ.ค.-61 28-ธ.ค.-61 
 
หมายเหตุ: การจ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจาํนวนทงัหมด 3 ครงัน ี เป็นการจ่ายคนืสภาพคล่องส่วนเกนิจากการท ี

                  กองทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายทไีมใ่ช่เงนิสด 

 

 การลดทุนชาํระแลว้ สาํหรบัปี 2562 

ลาํดบั 

ที 

รอบผลประกอบการ 

ประจาํปี 2562 

ลดทุน 

วนัปิดสมุดทะเบยีน 

พกัการโอนหน่วย 

วนัทีเฉลีย

เงินให้แก่ผู้

ถือหน่วย 
บาท 

บาท 

ต่อหน่วย 

 

1 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ีค. 2562 26,770,640.74 0.0941 22-พ.ค.-62 12-ม.ิย.-62 

 

2 1 เม.ย. 2562 - 30 ม.ิย. 2562 21,450,651,56 0.0754 30-ส.ค.-62 20-ก.ย.-62 

 

3 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 23,186,049.10 0.0815 28-พ.ย.-62 25-ธ.ค.-62 
 
หมายเหตุ:  การจ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจาํนวนทงัหมด 3 ครงันี เป็นการจ่ายคนืสภาพคล่องส่วนเกนิจากการท ี

                  กองทรสัตม์รีายการค่าใชจ่้ายทไีมใ่ช่เงนิสด  
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ลาํดบัที ชือผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วยทรสัต์ทีถืออยู ่ ร้อยละ 

1 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,194,500 28.397 

2 GIC PRIVATE LIMITED 68,652,800 19.457 

3 บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 28,900,000 8.191 

4 นายชานนท ์ เรอืงกฤตยา 16,000,000 4.535 

5 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB) 15,638,700 4.432 

6 กองทุน ผสมบซีเีนียรส์ําหรบัวยัเกษยีณ 13,545,000 3.839 

7 นางดารกิา ปุณณกนัต ์ 8,000,000 2.267 

8 นายธนรชัต ์ พสวงศ ์ 7,050,000 1.998 

9 กองทุนเปิด บวัหลวงอนิคมั 6,974,600 1.977 

10 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อนิคมัพลสั 6,801,800 1.928 

รวม           271,757,400 77.021 

 

7.3.1   กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรสัต์ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดัการอย่างมีนัยสาํคญั 

                      - ไม่ม ี- 

 

7.4      การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 

           

7.4.1    นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจาํกดัแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์  

             ซงึมขีอ้กําหนดนโยบายและวธิกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปน ี

1) ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไร

สุทธทิปีรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายไม่เกนิกว่าปีละ 4 ครงัต่อรอบปีบญัช ีอย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์

อาจมกีารพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพเิศษนอกเหนือไปจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละ 4 ครงัดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดต้ามทผีูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเห็นว่ามคีวามจาํเป็นและสมควร และจะจ่ายภายใน 90 วนั

นับแต่วนัสนิรอบปีบญัชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชทีมีกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แลว้แต่กรณี 

กําไรสุทธทิปีรบัปรุงแล้วขา้งต้น ใหห้มายความรวมถงึกําไรสุทธทิอี้างอิงสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ โดย

เป็นไปตามแนวทางทสีาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบปีบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องประกาศการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์พรอ้มทงัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืระบุว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใดมสีทิธิ

ไดร้บัประโยชน์ตอบแทน โดยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการดงัน ี

(ก) ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสนิปี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนของรอบปีบญัชี

ดงักล่าวภายใน  90 วนั  นับแต่วนัสุดทา้ยของรอบปีบญัชนีนั   และภายใน  30 วนั นับแต่วนัทมีกีารปิดสมุดทะเบยีน

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืกําหนดผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว 

(ข) ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถา้ม)ี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายใน 90 วนั นับแต่วนัสุดทา้ยของไตรมาส สาํหรบัไตรมาสล่าสุดทจีะมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทน  
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โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืกําหนดผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีี

สทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว 

3) ในกรณีทกีองทรสัตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่    ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์

4) ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทมีีสิทธไิด้รบัประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมีีชอืปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม

สดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามบุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัรายใดถอื

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่าอตัราทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันนั

จะไม่มสีทิธไิด้รบัประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทถีอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

 

เงือนไขเพิมเติม 

(1) ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนทจีะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัตร์ะหว่าง

ปีบญัชหีรอืรอบปีบญัชใีดมมีูลค่าตํากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิจีะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนในครงันันและใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพรอ้มกนัในงวดถดัไปตามวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที

กําหนดไว ้

สําหรบัหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามทรีะบุไว ้

เว้นแต่กรณีทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอนืใดทมีอีํานาจตามกฎหมายไดแ้ก้ไข

เปลยีนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สงัการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอืน ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนนั 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบยีน และอตัราประโยชน์ตอบ

แทน โดยการแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีชีอือยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผ่านระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัย ์และแจง้ใหท้รสัตทีราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3) นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์

หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามชอืและทอียูท่ปีรากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรบัประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ

เรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักล่าวไปใช้

เพอืการอนืใดนอกจากเพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์

 

เงือนไขและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์  

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อื

หน่วยทรสัต์แต่ละราย ทงันี ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี

ถอืหน่วยทรสัต์เกินกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนทเีกนิ

หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในส่วนทไีม่อาจจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งักล่าว

ตกเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายอนืตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต ์

การไม่มีสิทธิในประโยชน์ตอบแทนและเงินสดทีจ่ายจากการลดทุนของกองทรสัต์  

กองทรสัต์ (โดยทรสัตหีรอืผ่านบรษิทัทกีองทรสัต์ถือหุน้) และผูถ้อืหน่วยทรสัต์บางราย อาจเขา้ทําสญัญา

หรอืขอ้ตกลง โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละบรษิทัทเีกยีวขอ้งหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะไม่รบัผลประโยชน์ตอบแทน (ซงึ

อาจหมายความรวมถงึเงนิลดทุน) จากการถอืหน่วยทรสัต ์ณ ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนงึ ซงึในกรณีดงักล่าว  
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กองทรสัตจ์ะไม่จดัสรรสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนจากการถอืหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวสําหรบัช่วงระยะเวลา 

ตามทกีําหนดในสัญญา หรือข้อตกลงดงักล่าว และให้ผู้จดัการกองทรสัต์คํานวณประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนของหน่วยทรัสต์ทีถือครองอยู่ โดยไม่นําสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ขา้งตน้มารวมคาํนวณ 
 
ขอ้กําหนดของบรษิทัผูข้ายฯทกีลบัเขา้มาลงทุนในหน่วยทรสัต ์แต่ละรายเป็นไปตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี 
 
1) PT Agung Podomoro Land Tbk ซึงเป็นบริษัทผู้ขายฯ ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

ตกลงว่า หน่วยทรสัต์ทถีอืครองโดย PT Agung Podomoro Land Tbk และบรษิทัทเีกยีวขอ้งหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 

จะไม่ไดร้บัสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนและการคนืทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับ

จากวนัทหีน่วยทรสัต์เรมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์ แต่ขอ้กําหนดขา้งต้นจะไม่ใชก้ับกรณีการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนหรือเงินสดจากการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ทีเกิดขึนในระหว่างระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที

หน่วยทรสัต์เรมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์
 
PT Agung Podomoro Land Tbk (หรือบริษัททีเกียวข้องหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันทีผู้จดัการกองทรสัต์

เหน็ชอบ) ณ วนัทเีขา้ลงทุนในสนิทรพัย ์APL ไดเ้ขา้จองซอืหน่วยทรสัต ์และกลบัมาเขา้ลงทุนในหน่วยทรสัตจ์ํานวน 

63,928,100 หน่วย ซึงหน่วยทรสัต์จํานวนนีจะไม่มสีทิธิในประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีายจากการลดทุนของ

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

Saigon South จะไม่ได้รบัสิทธิในการได้รบัประโยชน์ตอบแทนและการคนืทุนจากการลดทุนของกองทรสัต์ เป็น

ระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัทหีน่วยทรสัตเ์รมิมกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ณ วนัทเีขา้ลงทุนในสนิทรพัย ์Leebro Holding Pte.Ltd ไดเ้ขา้จองซอืหน่วยทรสัต ์และกลบัมาเขา้ลงทุนใน

หน่วยทรสัต์จํานวน 4,417,200 หน่วย ซึงหน่วยทรสัต์จํานวนนีจะไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจ่ีาย

จากการลดทุนของกองทรสัต ์
 
ผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามารถดูรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัสทิธใินการไม่มสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนใน

สญัญาก่อตงัทรสัตไ์ดท้บีรษิทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

7.4.2     ประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงั 

 กองทรสัตม์กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี 2561 จาํนวนทงัหมด 3 ครงั โดยมรีายละเอยีดดงันี 
 

รอบผลประกอบการ เงินประโยชน์ตอบแทน 

(บาท ต่อหน่วย) 

เงินคืนจากการลดทุน* 

(บาท ต่อหน่วย) 

รวม 

สาํหรบัรายไตรมาส 

20 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ีค. 2561 0.0894 0.0616 0.1510 

 1 เม.ย. 2561- 31 ก.ค. 2561 0.1409 0.0517 0.1926 

 1 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 0.2212 0.0349 0.2561 

รวมสาํหรบัปี 2561 0.4515 0.1482 0.5997 
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 กองทรสัตม์กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี 2562 จาํนวนทงัหมด 3 ครงั โดยมรีายละเอยีดดงันี 
 

รอบผลประกอบการ เงินประโยชน์ตอบแทน 

(บาท ต่อหน่วย) 

เงินคืนจากการลดทุน* 

(บาท ต่อหน่วย) 

รวม 

สาํหรบัรายไตรมาส 

1 ม.ค. 2562 -31 ม.ีค. 2562 0.0959 0.0941 0.19 

1 เม.ย. 2562 -30 ม.ิย. 2562 0.1146 0.0754 0.19 

1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0285 0.0815 0.11 

รวมสาํหรบัปี 2562 0.2390 0.2510 0.49 
 
หมายเหตุ: * ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ SHREIT 2 รายเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทเีขา้ขา่ยไม่มสีทิธใินประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทจี่ายจากการลดทนุ 

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

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

จ่ายจากการลดทุน 4,417,200.00 หน่วย โดยเงอืนไขการไม่มีสทิธิในประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทีจ่ายจากการลดทุน เป็นไปตามข้อมูลทไีด้

เปิดเผยไวใ้นหนังสอืชชีวนของกองทรสัต์ SHREIT ส่วนท ี2 หวัขอ้  12. “นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จาํกดั” และ สญัญาก่อตงัทรสัต์

ขอ้ 17.2 “ขอ้จํากดัในการรบัประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน” โดยในการคํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อ

หน่วยตามขา้งต้นนัน บรษิัทฯ ได้ดําเนินการโดยเป็นไปตามขอ้มูลทไีด้เปิดเผยไวด้งักล่าว กล่าวคอื คํานวณประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อ

หน่วยให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์โดยไม่นํา สดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีไม่มสีทิธิได้รบัเงนิดงักล่าวข้างต้นมาคํานวณรวม อนึง

เงอืนไขการไม่มีสทิธิในประโยชน์ตอบแทนและเงนิสดทีจ่ายจากการลดทุนของกองทรสัต์ดงักล่าว เป็นเงอืนไขตามสญัญาข้อตกลงทีมีกบัผู้ถอื

หน่วยทรสัต์ซงึเป็นผูข้ายทรพัยส์นิและบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัผูข้ายทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามสญัญาผูกพนัในการลงทุนในทรพัยส์นิครงัแรก

ของกองทรสัต์ (Binding Investment Agreement) ระหว่างบรษิัทผู้ขายทรพัย์สนิและกองทรสัต์ ซึงมกีารกําหนดจํานวนหน่วยไว้อย่างชดัเจนเป็น

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

LTD. ตลอดช่วงเวลาหา้มขายหน่วยดงักล่าวทถูีกกําหนดไว ้
 

8.  โครงสร้างการจดัการ 

 

8.1 ผู้จดัการกองทรสัต์ 
 

  บรษิัท สตราทจีกิ พร็อพเพอร์ต ีอินเวสท์เตอร์ส จํากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) เป็น

บรษิทัทจีดทะเบยีนและจดัตงัในประเทศไทยเมอืวนัท ี12 เมษายน 2559 ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขท ี0105559061009 

โดยมทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้จาํนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทตีรา

ไวหุ้น้ละ 10 บาท  

 

8.1.1    ข้อมูลทีสาํคญัโดยสรปุเกียวกบับริษทัผู้จดัการกองทรสัต์ มดีงัต่อไปน ี

 

ชอืบรษิทั (ภาษาไทย) 

ชอืบรษิทั (ภาษาองักฤษ) 
: บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

: Strategic Property Investors Company Limited 

 

เลขทะเบยีนนิตบุิคคล : 0105559061009  

วนัจดทะเบยีนจดัตงับรษิทั : 12 เมษายน 2559  

ทตีงัของบรษิทั : เลขท ี1 อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร ์ชนั 24 หอ้ง 2401 ถนนสาทรใต ้ 

  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

โทรศพัท ์ : 02 286 2461  

เวบ็ไซต ์ : www.sp-investors.com  
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อเีมล    :  info@sp-investors.com  

ทุนจดทะเบยีน : 10,000,000 (สบิลา้น) บาท  

ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ : 10,000,000 (สบิลา้น) บาท 

 (ประกอบดว้ยหุน้สามญัจํานวน 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทตีราไวหุ้น้ละ  

  10 บาท)  

 

ลกัษณะและขอบเขตการ 

ดาํเนินธุรกจิ 

: ทํ า ห น้ าที เ ป็นผู้ จ ัดก า รกองท รัส ต์ ขอ งท รัสต์ เ พือ กา รลง ทุ น ใ น  

  อสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ  

  ฮ อ ส พิ ท อ ล ลิ ตี  (Strategic Hospitality Extendable Freehold and  

  Leasehold Real Estate Investment Trust) 

 

กรรมการของบรษิทั : 1. นายชนติร ชาญชยัณรงค ์(ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ) 

  2.  นางสาวโชตมิา  โชตบิณัฑติ (กรรมการอสิระ) 

  3.  นายกฤษณ์  พนัธร์ตันมาลา (กรรมการอสิระ) 

  4.  นายครสิตอป  วายบ ี  แองเจโล่  ฟอซเินสต ิ(Mr. Christophe Wybe    

      Angelo Forsinetti) (กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ)  

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

     (กรรมการบรหิาร/ ผูอํ้านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ) 

 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม  : นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ ลงลายมอืชอืร่วมกับนายครสิตอป  วายบ ีแองเจโล่   

  ฟอซเินสต ิและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั ยกเวน้ ในกรณีท ียนืคําขอ  

  คาํรอ้ง และเอกสารใดๆ รวมถงึการดาํเนินการจดทะเบยีน ลงลายมอืชอืให ้ 

 คํารบัรอง ติดต่อ ให้คําชแีจง ทงัเป็นถ้อยคํา และลายลกัษณ์อกัษร จดัส่ง 

 เอกสาร และใหข้อ้มลูกบัหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้งในเรอืงเกยีวกบั การ 

 ขอหนังสอืรบัรอง การเสียภาษีของบรษิัท การตรวจคนเขา้เมอืง การขอ 

 พํานักในราชอาณาจักร   ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว การต่อ 

 ใบอนุญาตทํางานและวีซ่าของคนต่างด้าว     การประกันสงัคม     ให ้

 นายคริสตอป วายบ ีแองเจโล่  ฟอซิเนสติ ลงลายมือชือและประทบัตรา 

 สาํคญัของบรษิทั 

 

รอบระยะเวลาบญัช ี : สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม ของทุกปี  

 

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที สช. 29/2555 ในวนัที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบมี

กําหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี และจะครบกําหนดในวนัท ี19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

ผู้จดัการกองทรสัต์มอีํานาจทวัไปในการบรหิารทรพัย์สนิของกองทรสัต์ โดยมีหน้าทหีลกัในการบริหาร

ทรพัยส์นิและหนสีนิของกองทรสัตเ์พอืประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

8.1.2   โครงสร้างการถือหุ้น 
 
          ก.  กลุ่มผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้สงูสุด 10 รายแรก 

               ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 มดีงัน ี
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ลาํดบัที ชือผู้ถือหุ้น 

ประเทศที 

จดทะเบียน 

นิติบุคคล 

จาํนวน 

หุ้น 

ทีถือ 

ร้อยละของ

จาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้

แล้วทงัหมด 

1. 
สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ พทีอี ีแอลทดี ี 

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

2. 
แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลมิเิตด็ 

(Calibration Partners Limited) 
เคยแ์มน 1 0.001 

3. 
นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

(Mr. James Teik Beng Lim) 
- 1 0.001 

 

ตามตารางและโครงสร้างผู้ถือหุ้นขา้งต้น บรษิัท สตราทจีกิ พร็อพเพอร์ตี อินเวสท์เตอร์ส พทีอีี แอลทดี ี

(บรษิัทจดทะเบยีนในประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 99.99 บรษิัท แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลมิเิต็ด 

(บรษิทัจดทะเบยีนในเคยแ์มน) ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 0.001 และนายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 

0.001 ของผู้จดัการกองทรสัต ์

 

              ผู้ถือหุ้นลาํดบัถดัไปของผู้จดัการกองทรสัต์ 

           สาํหรบัผูถ้อืหุน้ลําดบัถดัไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงัแผนภาพต่อไปนี 

 

 
 

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

 

สําหรับบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต ีอินเวสท์เตอร์ พีทีอี แอลทีดี ทีเป็นผู้ถือหุ้นหลักของผู้จดัการ

กองทรสัต ์มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ลําดบัถดัไป  คอื   นายชานนท ์เรอืงกฤตยา  ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 49 และ บรษิทั 

แคลเิบรชนั อนิเวสทเ์ตอรส์ พทีอี ีแอลทดี ี  (บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์ ซงึมนีายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เป็น

ผูถ้อืหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder)) ถอืหุน้จาํนวนรอ้ยละ 50 ตามลําดบั   

บรษิัท สตราทิจกิ พร็อพเพอร์ต ีอินเวสท์เตอร์ส พีทอีี แอลทดี ีและผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัดงักล่าวมี

ประสบการณ์ดา้นการลงทุนและธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์ายาวนาน กล่าวคอื  
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 นายชานนท์   เรอืงกฤตยา  สญัชาติไทย มปีระสบการณ์ในการลงทุนและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มากกว่า 

19 ปี โดยนายชานนท์ เรอืงกฤตยา เป็นผูก้่อตงัและดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั อนันดา ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และยงัเป็นสมาชกิคณะกรรมการบรหิาร

อกีหลายบรษิทั ทเีป็นบรษิัทร่วมทุน ระหว่างบรษิทั อนันดา ดเีวลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิทั 

มติซุย ฟูโดซงั ประเทศญปุ่ีน และบรษิัทในเครอืบรษิทั อนันดา ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)    สําหรบั

ประวตัดิา้นการศกึษา นายชานนท์ เรอืงกฤตยา สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรเีศรษฐศาตร์บณัฑติจาก 

University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา และสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท การ

บญัชแีละการเงนิระหว่างประเทศ จาก London School of Economics สหราชอาณาจกัร นอกจากนัน ยงั

ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 23/2004 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ   สญัชาตอิอสเตรเลยี  มปีระสบการณ์ในดา้นวาณิชธนกจิและการเงนิมากกว่า 22 ปี 

โดยนายเจมส์ เทคิ เบง ลมิ เคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุนในธุรกจิ

อสังหาริมทรัพย์และการให้บริการระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Barclays Capital (ฮ่องกง) 

บริษัท Lehman Brothers Asia และบริษัท BNP Paribas นอกจากนี นายเจมส์ เทิค เบง ลิม ยังมี

ประสบการณ์ในการทําธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยท์สีําคญัขนาดใหญ่ อาท ิการเสนอขายหลกัทรพัย์

ต่อประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) ของบรษิทั DLF Ltd. (IPO ในประเทศอินเดยีซึงเป็นบรษิทัเจา้ของ

อสงัหารมิทรพัยท์มีขีนาดใหญ่ทสีุด) และ IPO ของบรษิทั JSM Indochina Ltd. (ซงึเป็น IPO ทมีขีนาดใหญ่

ทสุีดสําหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนามและกมัพูชา) การทําธุรกรรมเกยีวกับ IPO 

ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท และบรษิทั อนันดา ดเีวลลอป

เม้นท์ จํากัด (มหาชน) รวมถึงการระดมทุนของบริษัท Shui On Land Limited ทรสัต์เพอืการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย์ K-REIT Asia และทรสัต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ Frasers Commercial Trust 

นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ เคยรบัหน้าเป็นทปีรกึษาใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2550 ในเรอืง

ของหลกัเกณฑ์เกยีวกบัทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ สําหรบัประวตัิด้านการศกึษา นายเจมส์ 

เทคิ เบง ลมิ จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติและพาณิชยศาสตร์บณัฑติจาก Monash 

University เมอืงเมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลยี  

 บรษิัท แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลมิเิต็ด (บริษัทจดทะเบยีนในเคย์แมน) เป็นบรษิัทการเงนิทมีุ่งเน้นการ

ลงทุนแบบยุทธศาสตร์และการให้บริการหาแหล่งเงนิทุน (ทงัตราสารทุนและตราสารหนี) ให้กบัสถาบนั 

ธุรกจิภาคเอกชน และกจิการเงนิร่วมลงทุน (Private Equity) ในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิค นอกจากนี บรษิทั 

แคลเิบรชนั พารท์เนอรส์ ลมิเิตด็    ยงัมอีํานาจบรหิารจดัการบรษิทั  แคลเิบรชนั พารท์เนอรส์ (ฮ่องกง) ลมิิ

เต็ด ทเีป็นบรษิทัในเครอืและได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดซอืขายล่วงหน้า

ของฮ่องกง โดยบรษิทั แคลเิบรชนั พาร์ทเนอร์ส ลมิเิตด็ และบรษิทัในเครอืยงัมพีนักงานทมีปีระสบการณ์

ในการทําธุรกรรมทวัโลกรวมมูลค่ากว่า 6 หมนืล้านดอลลาร์สหรฐัในด้านการใหค้ําปรึกษาหรอืการจดัหา

แหล่งเงินทุน ซึงรวมถึงการทําธุรกรรมเกียวกับทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทังในประเทศ

ออสเตรเลยี ยุโรป และสงิคโปร ์
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8.1.3     โครงสร้างการจดัการ 
 

การจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ดึหลกัการในการแบ่งหน้าท ีความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน

อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายมคีวามเป็นอสิระ เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ี

คาํนึงถงึการควบคุมความเสยีงทจีะเกดิขนึของการทุจรติ ฉ้อฉล ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซือสตัย์ สุจริต ระมดัระวัง คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรตัส์ก่อน

ประโยชน์ของผู้จดัการกองทรสัต์เอง และเพอืป้องกนัการรวัไหลของขอ้มูล หรอืการกระทําทผีดิกฎหมาย และความ

สอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการทาํธุรกจิของบรษิทั 
 
8.1.3.1 โครงสร้างองคก์รของผู้จดัการกองทรสัต์ 
 
            โครงสรา้งของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ประกอบดว้ย กรรมการชุดหลกั  ชดุ คอื คณะกรรมการ

บรษิทั  ซงึปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการบรหิาร 2  ท่าน 

 กรรมการอสิระ   3  ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตามแผนภาพขา้งต้น โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ประกอบดว้ย  ฝ่ายงานหลกัจาํนวนทงัหมด  
5 ฝ่าย คอื   1)  ฝ่ายพฒันาธุรกจิ    2)  ฝ่ายปฏบิตักิาร   3)  ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ    4)  ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์   

และ 5)  ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเสยีง รวมถงึจดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

ว่าจา้งบุคคลภายนอกเพอืดาํเนินการดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

(ว่าจ้างบุคคลภายนอก) 

ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายปฏิบัติการ 

(ผูอ้ํานวยการฝ่าย) (ผูอ้ํานวยการฝ่าย) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

(ผูอ้ํานวยการฝ่าย) (ผูอํ้านวยการฝ่าย) 

หน่วยงานพฒันาตลาดทุน 

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์

และสนับสนุนการปฏิบติังาน 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

(หวัหน้าหน่วยงาน) 

 

รายงาน 

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บริหาร 

และจดัการความเสียง 
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8.1.3.2 คณะกรรมการบริษทั 
 

              รายชอืและประวตักิรรมการ มดีงัต่อไปน ี

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษทัของผู้จดัการกองทรสัต์  
   คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าทแีละความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัท ด้วยความ

ซอืสตัย์สุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมโดยไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

กลุ่มใดหรอืรายใด โดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั ดงันี  

(1) ปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนมตทิี

ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ และมติทปีระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ด้วยความซือสตัย์สุจรติ (Duty of 

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

(2) บรหิารจดัการกิจการของผู้จดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์ภายใต้การกํากบัดูแลของทรสัตี รวมทงั

กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองค์กรทเีหมาะสม และกํากบัดูแลนโยบายใน

การดาํเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนของกองทรสัต ์ผลประกอบการของกองทรสัต ์ร่างงบประมาณประจาํปีและแผนธุรกจิ

ของกองทรสัต์ พิจารณาปัจจยัความเสยีงทอีาจส่งผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต์ ผลการดําเนินงานของ

ฝ่ายต่างๆ และพจิารณารายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ 

(3) ดําเนินการตดิตาม รวมถงึให้คําแนะนําทจีําเป็น เพอืใหก้ารปฏบิตัิงานของผูบ้รหิารและพนักงานช่วย

ใหก้ารดําเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามสญัญาต่างๆ ทเีกยีวขอ้งและกฎระเบยีบว่าดว้ยการทําหน้าที

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) ตดิตามผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัโฮลดงิบวีไีอ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างต่อเนือง 

รวมถงึใหค้ําแนะนําทจีําเป็น เพอืใหม้นัใจว่าการดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนด

และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหา ทอีาจเกดิขนึไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

(5) พจิารณา ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้ช่าหลกัและบรษิัทผูใ้ห้เช่าทรพัย์สนิ รวมถงึการให้

คําแนะนําทจีําเป็นเพอืใหม้นัใจไดว่้าผูเ้ช่าหลกัและบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดป้ฏบิตัหิน้าททีไีดร้บัมอบหมายเป็นไป

ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กําหนดในสญัญาต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์

(6) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกยีวกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนและการจําหน่ายทรพัย์สนิ 

เพอืใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสอืชชีวน และกฎหมาย รวมทงัประกาศต่างๆ ที

เกยีวขอ้ง 

 

8.1.3.3   การบริหารจดัการ หน้าทีและความรบัผิดชอบของหน่วยงานทีรบัผิดชอบงานดา้นต่างๆ 

  ในการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ําหนดใหม้หีน่วยงานทรีบัผดิชอบและหน้าทพีนืฐานที

เกยีวขอ้งในดา้นต่างๆ ดงัน ี

(1) ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ทําหน้าทใีนการวางแผนคดัเลอืกและพจิารณาวางแผนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ รวมถงึการ

ลงทุนในทรพัยส์นิอนื (ถา้ม)ี ทมีคีุณภาพและมคีวามเหมาะสม ทงัการลงทุนทางตรงและทางออ้ม ทงันี เพอืใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทรสัต์ โดยมจุีดประสงค์ใหก้องทรสัต์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือง และ

สรา้งผลตอบแทนทดีทีสุีดของผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์
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(2) ฝ่ายปฏิบติัการ 

2.1) หน่วยงานพฒันาตลาดทุน 

ทําหน้าทหีลกัในการจดัการ ตรวจสอบ และสอบทานขอ้มูลเกียวกับทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

แบบเชงิลกึอย่างละเอยีด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนซงึถูกกําหนดขนึโดยคณะกรรมการบรษิทัโดยขอบเขต

ความรบัผดิชอบจะรวมถงึการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัตจ์ะลงทุนในดา้น

ต่างๆ เช่น การวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของอสงัหารมิทรพัย์นันในอดตี (Track Record)  การ

วเิคราะห์และประเมนิการเขา้พกัในช่วงทผี่านมา การตรวจสอบความแขง็แรงของอาคารสงิปลูกสรา้งและสภาพของ

ทรพัย์สนิภายในอาคารสงิปลูกสรา้ง การตรวจสอบการปฏบิตัิตามกฎหมายเกยีวกบัการควบคุมอาคารสงิปลูกสรา้ง

หรอืกฎหมายอนืๆ และการตรวจสอบว่าอสงัหารมิทรพัย์นันมภีาระผูกพนัอนืใดทจีะส่งผลเสยีต่อราคาประเมินของ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืส่งผลต่อการตดัสนิใจไม่เขา้ลงทุน 

นอกจากนี ในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Feasibility) จะต้องมีการ

พจิารณาและคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตดว้ยเช่นกนั ซงึรวมถงึ อตัราการเขา้พกัของลูกคา้ (Occupancy 

Rate) และอตัราค่าหอ้งพกั เป็นตน้ เพอืนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาประเมนิ 

หน่วยงานพฒันาตลาดทุนยงัมหีน้าทหีลกัในการจดัหาแหล่งเงนิทุนทเีหมาะสมจากตลาดทุนให้แก่

กองทรสัต์ เช่น การเพมิทุนโดยการออกและการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ เป็นต้น โดยคํานึงถึงโครงสรา้ง

เงนิทุนทเีหมาะสมของกองทรสัต์ และเพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทกีําหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

2.2) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ทําหน้าทีหลกัในการประสานงานกบัหน่วยงานอืนๆ ภายในบริษัท เพอืให้ได้รบัขอ้มูลซึงใช้นําไป

เปิดเผยกบัทรสัต ีผูถ้อืหน่วยทรสัต ์สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง

เมอืจําเป็น รวมถงึการใหข้อ้มูลทเีป็นประโยชน์ทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัตภ์ายใตก้ารจดัการทรพัย์สนิทกีองทรสัต์มอียู่

ต่อนักลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัยท์งัในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึหน่วยงานอนืๆทเีกยีวขอ้งทตีอ้งการทราบ

ขอ้มลูของกองทรสัต ์

(3) ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทําหน้าทหีลกัในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ จดัทํารายงานทางการเงนิ และงบประมาณ

ของกองทรสัต์ นอกจากนี ยงัมีหน้าทใีนบริหารจัดการงบประมาณของกองทรสัต์ การบริหารกระแสเงินสดของ

กองทรสัต ์และความเสยีงของค่าเงนิ ซงึเกดิจากการลงทุนในต่างประเทศ เพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ

กองทรสัต ์  

นอกจากนี ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ยงัมหีน้าทจีดัหาแหล่งเงนิทุนทเีหมาะสมจากตลาดเงนิให้แก่กองทรัสต์ 

รวมถงึ การกูเ้งนิระยะยาวและระยะสนั โดยคํานึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนทเีหมาะสมของกองทรสัต ์และเพอืใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายทกีําหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 
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(4) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ทําหน้าทวีางแผนการตลาดและกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการ

ปรบัราคาค่าเช่า การกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของอสงัหาริมทรพัย์ทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน และจดัหาผู้เช่าหลกัที

เหมาะสม นอกจากนี ฝ่ายงานนียงัมหีน้าทจีดัทาํงบประมาณรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอื

ทรพัย์สนิอนืทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน และคอยตดิตาม ตรวจสอบ เพอืใหส้อดคล้องกบังบประมาณทตีงัไว ้อกีทงั ยงัมี

หน้าทคีวบคุมใหม้กีารซ่อมบํารุงตามทวีางแผนไวห้รอืเมอืเหน็ว่าจาํเป็น และดูแลทรพัย์สนิใหอ้ยู่ในสภาพทดี ีพร้อม

ต่อการจัดหารายได้ ตลอดจนดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามอยู่

ตลอดเวลา 

(5) ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบบริหารและจดัการความเสียง 

ทําหน้าทหีลกัในการกํากบัดูแลบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์และ

การลงทุนของกองทรสัต์ ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต ์เพอืรกัษาประโยชน์

ทดีทีสุีดของกองทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์  หน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั รวมถงึการตรวจสอบการทําธุรกรรม

ของกองทรสัต์ว่าเป็นรายการเกยีวโยงหรอืไม่ และดูแลใหก้ารทําธุรกรรมของกองทรสัต์กบับุคคลเกยีวโยงกนั เพอื

ป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทเีกียวโยงกนั และเพอืให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

(6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ได้รบัการแต่งตงัและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยกรรมการอสิระของผู้จดัการกองทรสัต์ โดยมหีน้าทแีละ

ความรบัผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทตีามแผนงานทกีําหนดไว ้และตดิตามการแกไ้ขจากฝ่ายงานที

เกยีวขอ้งกบัขอ้บกพร่องนนัๆ  รวมทงัจดัทํารายงานการตดิตามการแกไ้ข และนําเสนอต่อกรรมการอสิระ  

บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีผู้จดัการฝ่ายกํากับ

ตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสียงเป็นผู้ประสานงานเพอืให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถทําหน้าทดีงักล่าวได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ซงึรวมถงึการทาํหน้าทนํีาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ 

รายละเอียดบุคลากรและผู้รบัผิดชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มี

ดงัต่อไปน ี

หน่วยงาน จาํนวนบุคลากร ผู้รบัผิดชอบ 

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

2)  ฝ่ายปฏบิตักิาร 2 นายครสิตอป วายบ ีแองเจโล่ ฟอซเินสต ิ

(Mr. Christophe Wybe Angelo Forsinetti)  

3)  ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 4 นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ

4)  ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 1 นายครสิตอป วายบ ีแองเจโล่ ฟอซเินสต ิ

(Mr. Christophe Wybe Angelo Forsinetti)  

5)  ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบรหิาร

และจดัการความเสยีง 

1 นางสาวเขมกร  อารยิกุล 
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8.2       หน้าทีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทรสัต์  

ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกัในการดูแลจดัการกองทรสัต์ ซึงรวมถึงการลงทุนใน

ทรพัย์สนิของกองทรสัต์และดูแลการปฏิบตัิงานของผู้เช่าหลกั  โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะปฏิบตัหิน้าทภีายใต้การ

กํากบัดแูลของทรสัตโีดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบดงันี 

 

หน้าทีโดยทวัไปของผู้จดัการกองทรสัต์ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทพีนืฐานและความรบัผดิชอบในการบรหิารกองทรสัต์ และลงทุนในทรพัยส์นิของ

กองทรสัต์ และกํากบัดูแลการดําเนินงานของผู้เช่าหลกั โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะต้องปฏบิตัหิน้าทภีายใต้การดูแล

จากทรสัต ีและมหีน้าท ีและความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี 

(ก) กลยุทธ์การลงทุน: กําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงการตัดสินใจเรืองทําเลทตีงั 

ประเภทธุรกจิย่อย (sub-sector type) และลกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ขีองกองทรสัตจ์ะลงทุน 

(ข) การซอืกจิการ และการขายกจิการ: บรหิารการซอืกจิการ และการขายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) การวางแผน และรายงานสนิทรพัย์: กําหนดแผนการเกยีวกบัทรพัยส์นิเป็นระยะ รวมถงึ งบประมาณ 

และรายงาน และจดัทําแผนงานทีดีทีสุดเพือให้ได้มาซึงผลตอบแทนทีเกียวข้องกับศักยภาพของ

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ง) การบรหิารทางการเงนิ และเงนิทุน: กําหนด และปฏบิตัิตามแผนกบัหุน้ส่วนทางธนาคารของกองทรสัต ์

สําหรบัการเงนิด้านทุนและหนีเพอืการเขา้ซอือสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ การป้องกนัความเสยีง

จากอัตราแลกเปลียน การจ่ายเงินปันผล การชําระค่าใช้จ่าย และการชําระค่าบํารุงรักษา

อสงัหารมิทรพัย ์

(จ) บรกิารดา้นการบรหิารงาน และใหค้ําปรกึษา: บรกิารใหค้ําปรกึษาดา้นการบรหิารงานรายวนัในฐานะ

ผู้แทนของกองทรัสต์ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารทีเกียวข้องกับการประชุมของผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เมอืการประชุมดงักล่าวถูกจดัขนึ การเปิดเผย การใหค้วามเหน็ หรอื การใหข้อ้มลูทสีาํคญั

ในการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไดร้บัการสอืสารอย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืน และไม่

ทําใหส้าํคญัผดิ 

(ฉ) นักลงทุนสมัพนัธ:์ ตดิต่อสอืสาร และประสานงานกบั ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ผูล้งทุน นักวเิคราะห ์และ กลุ่ม

ผูล้งทุน 

(ช) การประชาสมัพนัธข์องบรษิทั: ตดิต่อสอืสาร และประสานงานกบัสอืมวลชน 

(ซ) การจดัการใหป้ฏบิตัติาม: ใหม้กีารยนืคํารอ้งตามกฎระเบยีบในนามของกองทรสัต์ และทําใหแ้น่ใจว่า

กองทรสัต์ และบรษิัทในเครอื  นันทําตามขอ้กําหนดทตี้องปฏิบตัิตาม กฎหมายหลกัทรพัย์ สญัญา

ก่อตงัทรสัต ์การพจิารณาคดภีาษี และสญัญาทเีกยีวขอ้งอนืๆ รวมถงึจรรยาบรรณ และมาตรฐานความ

ประพฤติในวิชาชีพ ตามทรีะบุไว้โดยสมาคมทีเกียวขอ้งกับธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือโดยหน่วยงานที

สมัพนัธ์กบัธุรกิจหลกัทรพัย์ทไีด้รบัการยอมรบัจากสํานักงานก.ล.ต.โดยอนุโลม นอกจากนีผู้จดัการ

กองทรสัต์จะต้องไม่สมคบ จา้ง หรอื ร่วมมอืกบับุคคลใดกต็ามในการละเมดิกฎหมาย และกฎระเบยีบ

ดงักล่าว 

(ฌ) บนัทกึทางการบญัช:ี เก็บบนัทกึและจดัเตรยีมบญัช ีรายงานทางการเงนิ (ตามนโยบายทางบญัชทีี

สาํคญัซงึสอดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิของไทย) และรายงานประจาํปี 
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(ญ) ปฏบิตัหิน้าทโีดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 

และความซอืสตัยส์ุจรติ โดยตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผู้

ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม วตัถุประสงคใ์นการก่อตงักองทรสัต์ มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละตามกฎหมาย

ทเีกยีวขอ้ง 

(ฎ) ดํารงเงนิทุนทเีพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขนึจากการปฏิบตัหิน้าทใีน

ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนอืง 

(ฏ) ไม่นําขอ้มูลจากการปฏบิตัหิน้าทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไปใชป้ระโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพอืตนเอง หรอื

ทําใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรสัต ์

(ฐ) ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีทมีคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์เกดิขนึ ตอ้งดาํเนินการใหม้นัใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(ฑ) ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทขีองทรสัต ีหรอืสาํนักงาน ก.ล.ต. ซงึรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทอีาจ

ส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมนัียสําคญั หรอืขอ้มลูอนืทคีวรแจง้ใหท้ราบ 

(ฒ) ดํารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีําหนดในประกาศ สช. 29/2555 ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัความ

เหน็ชอบ 

(ณ) จดัทํางบการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทกีําหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี

และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีงบการเงินทจีดัทํา

ดงักล่าวตอ้งมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

(ด) เมือมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในลกัษณะทเีชอืว่าเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

(ต) ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ 

พ.ร.บ.ทรสัต์ และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและ

มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีทกีําหนดโดยสมาคมทเีกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ หรอืองค์กรที

เกียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรพัย์ทสีํานักงานยอมรบั โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สงัการ หรอืใหค้วาม

ร่วมมอืแก่บุคคลใดในการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมายหรอืขอ้กําหนดดงักล่าว 

 

8.3    ทรสัตี 

 

8.3.1   ข้อมูลทวัไป 

ชือบริษทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สถานทีตงัสาํนักงานใหญ่ เลขท ี1 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชนั 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษทั 0107545000373 

โทรศพัท ์ 02 686 6100 
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โทรสาร 02 670 0417 

เวบ็ไซต ์ www.ktam.co.th 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทุนชาํระแล้ว 200,000,000 บาท 

           ใบอนุญาตทีเกียวข้อง              ใบอนุญาตการประกอบธุรกจิทรสัตจีาก สาํนักงาน ก.ล.ต.  

                                                  ออกให ้ณ วนัท ี23 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

8.3.2   โครงสร้างการถือหุ้น 

          ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ ณ วนัท ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ลําดบัท ี รายชอืผูถ้อืหุน้ จาํนวน (หุน้) 

1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย   19,999,986 

2 นางองัคณา  ลมิศริ ิ 1 

3 นางสาวหทยัวรรณ  มากทอง 1 

4 นางสาวกนัตภณ   ปัญจประการ 1 

5 นางสาว ปรางทพิย ์ วณชิชานุกร 1 

6 นายศุภสทิธ ิจาวโกนันท ์   1 

7 นางสาวลลติา  สริยิากร 1 

8 นายมาโนช  ลลีาวฒันพาณิชย ์    1 

9 นางญานิน  ตนัตพิมิลพนัธ ์ 1 

10 นางสาวจงกล   ทองมปีระเสรฐิ 1 

11 นางสาวอนัธกิา   หนูนาง    1 

12 นางแอนน ี  เมฆพฤกษาวงศ ์    1 

13 นางสาวสติา  วชริปราการสกุล      1 

14 นายณรงคศ์กัด ิ  สายปัญ 1 

15 นางสาวณชัชา จํารญูจนัทร ์ 1 

รวม 20,000,000 

 

8.3.3   หน้าทีและความรบัผิดชอบของทรสัตี  

ทรสัตีมีหน้าทใีนการจดัการกองทรสัต์ด้วยความซือสตัย์สุจรติและระมดัระวงัเยยีงผู้มวีชิาชพี รวมทงัด้วย

ความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพอืประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอ้ผูกพนัที

ไดใ้หไ้วเ้พมิเตมิแก่ผูล้งทุน (ถ้าม)ี อนึง การปฏบิตัหิน้าททีรสัต ีใหท้รสัตงีดเวน้การกระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบั
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ประโยชน์ของกองทรสัต์ไม่ว่าการกระทาํนันจะเป็นไปเพอืประโยชน์ทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้นื เวน้แต่เป็นการ

เรยีกค่าตอบแทนในการทาํหน้าทเีป็นทรสัต ีหรอืทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตท์ใีนลกัษณะทเีป็นธรรม

และได้เปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งให้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบเพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทไีดร้บัขอ้มูลดงักล่าว

มไิดแ้สดงการคดัคา้น ทงันี การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักล่าวเป็นไปตามประกาศและหลกัเกณฑ์ทเีกยีวขอ้ง

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต และสาํนักงาน ก.ล.ต. 

หน้าทสีาํคญัของทรสัตตีามทไีดก้ําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์ไดแ้ก ่

1. ตดิตาม ดูแลและตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงั 

ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

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

เสยีหายทเีกิดขนึแก่กองทรสัต์ตามทีเห็นสมควร กรณีทผีู้จดัการกองทรสัต์กระทําการ หรอืงดเว้น

กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอื

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3. เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง โดยหากต้องมีการขอมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์เพอืดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึง ทรสัตจีะตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนีดว้ย  

 

3.1 ต้องตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกยีวกบัการดําเนินการว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์

หรอืกฏหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่  

3.2 ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการดาํเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทาํได ้หาก

ไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

4. ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัตก์ระทาํโดยผูจ้ดัการกองทรสัตท์ไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทกีองทรสัต์ตังอยู่ เว้นแต่เป็นกรณีทผีู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าทไีดแ้ละทรสัตเีขา้จดัการกองทรสัต์ตามความจําเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจํากัดมใิหเ้กดิความ

เสยีหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และดําเนินการตาม

อํานาจหน้าทใีนสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละพระราชบญัญตัทิรสัตใ์นการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

โดยทรสัตมีหีน้าทปีฏบิตัหิน้าทแีทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในกรณีทไีม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์

5. ทรสัตีมีหน้าทบีงัคับชําระหนีหรอืดูแลให้มีการบังคบัชําระหนีเพอืให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่าง

กองทรสัตก์บับุคคลอนื 

6. ทรสัตมีสีทิธ ิหน้าท ีและความรบัผดิชอบอนืตามทกีําหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืที

เกยีวขอ้ง 

7. หน้าทใีนการจดัการทรพัยส์นิ 
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7.1 ทรสัตีมอบหมายการบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่ผู้จดัการกองทรสัต์ทไีด้รบัความเหน็ชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจดัการทรพัย์สินอืนทมีใิช่ทรพัย์สินหลกัซึงทรัสตีอาจ

ดาํเนินการดว้ยตนเองไดต้าม ( ) ของขอ้นี หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอนืดําเนินการแทน 

7.2 การจัดการทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดงัต่อไปน ี

7.2.1 ในกรณีททีรสัตมีกีารดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้มีาตรการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี 

- มกีารแบ่งแยกหน่วยงานททีําหน้าทจีดัการลงทุนในทรพัย์สนิอนืดงักล่าวออกจาก

หน่วยงานซึงทําหน้าททีอีาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความ

ขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าท ี

- มมีาตรการป้องกนัการล่วงรูข้อ้มลูภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและบุคคลกรททีาํ

หน้าทีการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและบุคคลกรทีทําหน้าที

จดัการลงทุนในทรพัย์สนิอนืดงักล่าวออกจากหน่วยงานและบุคคลอนืนืมโีอกาสใช้

ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว 

7.2.2  ในกรณีมอบหมายใหบุ้คคลอนืทมีใิช่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัดาํเนินการ ตอ้งปฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดในประกาศกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้

บุคคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรอืงเกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิในส่วนเกยีวกบัการ

ใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานทเีกยีวกบัการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม 

8. ทรสัตมีหีน้าทใีนการแก้ไขสญัญาก่อตงัทรสัตต์ามคาํสงัของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

9. หา้มทรสัตนํีาหนทีตีนเป็นลูกหนบีุคคลภายนอกอนัมไิดเ้กดิจากการปฏบิตัหิน้าทเีป็นทรสัตไีปหกักลบ

ลบหนกีบัหนทีบีุคคลภายนอกเป็นลูกหนทีรสัตอีนัสบืเนืองมาจากการจดัการกองทรสัต์ในกรณีทมีกีาร

ฝ่าฝืนขอ้กําหนดในขอ้น ีใหก้ารกระทาํเช่นนนัเป็นโมฆะ 

10. ในกรณีททีรสัตเีขา้ทํานิติกรรมหรอืทําธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอกใหท้รสัตแีจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหบุ้คคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัต ีและตอ้งระบุในเอกสารหลกัฐานของนิติ

กรรมหรอืธุรกรรมนนัใหช้ดัแจง้ว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัต ี

11. ให้ทรสัตีจดัทําบญัชทีรพัย์สนิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากบญัชอีนืๆ ของทรสัตี ในกรณีททีรสัตี

จดัการกองทรสัตห์ลายกอง ทรสัตตี้องจดัทาํบญัชทีรพัย์สนิของกองทรสัต์แต่ละกองแยกต่างหากออก

จากกนั ทงันี โดยต้องบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัด้วย ในการจดัการกองทรสัต์ 

ทรสัตตี้องแยกทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไวต้่างหากจากทรพัย์สนิทเีป็นส่วนตวัของทรสัตแีละทรพัย์สนิ

อนืททีรสัตคีรอบครองอยู่ และในกรณีททีรสัตจีดัการกองทรสัตห์ลายกอง ทรสัตตีอ้งแยกทรพัยส์นิของ

กองทรสัตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

12. ในกรณีททีรสัตมีไิด้ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11 จนเป็นเหตุใหท้รพัย์สนิของกองทรสัต์ปะปนอยู่

กบัทรพัยส์นิทเีป็นส่วนตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์และทรพัย์สนิใด

เป็นทรพัยส์นิทเีป็นส่วนตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันิษฐานว่า 
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12.1    ทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยู่นนัเป็นของกองทรสัต ์

12.2    ความเสยีหายและหนทีเีกดิจากการจดัการทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยู่นัน  เป็นความเสยีหายและ 

   หนทีเีป็นส่วนตวัของทรสัต ี

12.3    ผลประโยชน์ทเีกดิจากการจดัการทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยู่นันเป็นของกองทรสัต ์

12.4    ทรพัย์สนิทปีะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึง ใหห้มายความรวมถงึทรพัย์สนิทถีูกเปลยีนรูปหรือถูก   

   เปลยีนสภาพไปจากทรพัยส์นิทปีะปนกนัอยู่นันดว้ย 

13. ในกรณีททีรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 11 จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนัจนมิ

อาจแยกได้ว่าทรพัย์สนิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรพัย์สนินัน รวมทงัทรพัย์สนิทถีูก

เปลียนรูปหรอืถูกเปลยีนสภาพไปจากทรพัย์สินนันและประโยชน์ใดๆ หรอืหนีสนิทเีกิดขนึจากการ

จดัการทรพัย์สนิดงักล่าว เป็นของกองทรสัต์แต่ละกองตามสดัส่วนของทรพัย์สนิทนํีามาเป็นต้นทุนที

ปะปนกนั 

14. จดัทํารายงานเสนอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์พร้อมกบัรายงานประจําปีของกองทรสัต์ โดยระบุว่าทรสัตมีี

ความเหน็เกยีวกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัตว์่าเป็นอย่างไร 

สอดคล้องกับข้อกําหนดแห่งสัญญาก่อตังทรัสต์ รวมทังกฎหมายประกาศและข้อกําหนดอืนๆที

เกยีวขอ้งหรอืไม่ 

15. ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงทรสัต ีหากทรสัตรีายใหม่พบว่าก่อนททีรสัตรีายใหม่เขา้รบัหน้าท ีมกีาร

จดัการกองทรสัต์ทไีม่เป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ จนเป็นเหตุให้

กองทรสัตเ์สยีหาย ใหท้รสัตรีายใหม่ดาํเนินการดงัต่อไปน ี

 

15.1  เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทรสัตรีายทตีอ้งรบัผดิ 

15.2  ตดิตามเอาทรพัยส์นิคนืจากบุคคลภายนอก ไมว่่าบุคคลนันจะไดท้รพัยส์นิมาโดยตรงจากทรสัต ี 

 รายเดมิหรอืไม่ และไม่ว่าทรพัยส์นิในกองทรสัตจ์ะถูกเปลยีนรูปหรอืถูกเปลยีนสภาพไปเป็น  

 ทรพัยส์นิอย่างอนืกต็าม เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะไดม้าโดยสุจรติ เสยีค่าตอบแทนและไม่รู ้  

 หรอืไมม่เีหตุอนัควรรูว่้าทรพัย์สนินันไดม้าจากการจดัการกองทรสัตโ์ดยมชิอบ 

 

16. ในกรณีททีรสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ทรสั

ตตีอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต ์

 

ในกรณีทีมีความจําเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพอืประโยชน์ของกองทรสัต์ ทรสัตีอาจขอ

ความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนทจีะจดัการกองทรสัตเ์ป็นอย่างอนืให้ต่างไปจากทกีําหนดไว้

ในสญัญาก่อตงั ทรสัต์ได ้และหากทรสัตีไดจ้ดัการตามทไีดร้บัความเห็นชอบนันดว้ยความสุจรติและ

เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต์แล้ว ทรสัตไีม่จาํตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึง 
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17. ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทเีกดิขนึ

เนืองจากสาเหตุทอียู่นอกเหนือการควบคุมของทรสัต ีหรอืพนักงานของทรสัตี ซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดั

เพยีงการททีรพัย์สนิถูกโอนเป็นของรัฐ การเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ กฎเกณฑ์เกยีวกบัการปริวตัร

เงนิตรา สงคราม การก่อการรา้ย การจารจล การปฏวิตั ิการก่อความไม่สงบ การประทว้ง เหตุสุดวสิยั 

การขดัขอ้งของเครอืงมอื หรอือุปกรณ์คอมพวิเตอร์ซงึอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรสัต ีหรอืเหตุอนื

ใดททีรสัตไีม่สามารถควบคุมได ้

18. ทรสัตตี้องดูแลใหส้ญัญาก่อตงัทรสัตม์สีาระสําคญัเป็นไปตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยในกรณีทมีกีาร

แกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต ์ใหท้รสัตดีาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

18.1 ดูแลใหก้ารแก้ไขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัตเ์ป็นไปตามวธิกีารและเงอืนไขทกีําหนดไวใ้น

สญัญาก่อตงัทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีําหนดไวใ้นกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

18.2 ในกรณีทกีารแก้ไขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต์ ใหท้รสัตดีําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจ

หน้าททีรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์และตามพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ เพอืดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

18.3 ในกรณีทหีลกัเกณฑ์เกยีวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต์ทอีอกตาม

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

ก่อตงัทรสัต์มขีอ้กําหนดทไีม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรสัตีดําเนินการเพือแก้ไข

เปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน ตามวธิกีารทกีําหนดในสญัญา

ก่อตงัทรสัต ์หรอืตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. มคีําสงั 

19. ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือผู้ร ับมอบหมายรายอืน (ถ้ามี) 

ดําเนินการในงานทไีด้รบัมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง การ

ตดิตาม ดแูล และตรวจสอบ ใหห้มายความรวมถงึการทาํหน้าทดีงัต่อไปนดีว้ย 

19.1 การดูแลให้การบริหารจดัการกองทรสัต์กระทําโดยผู้จดัการกองทรสัต์ทไีดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทกีองทรสัตต์งัอยู ่

19.2 การติดตามดูแลและดําเนินการตามทจีําเป็นเพือให้ผู้รบัมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ซงึรวมถงึการ

ถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดมิ และการแต่งตงัผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

19.3 การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรสัต์และกฎหมายที

เกยีวขอ้ง 

19.4 การควบคุมดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามทกีําหนดใน

สญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

19.5 การแสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพือกองทรสัต์ของผู้จดัการ

กองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอนื (ถา้ม)ี เพอืประกอบการขอมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

การเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต์ต่อผูล้งทุน หรอืเมอืสาํนักงาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 
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19.6 ในกรณีทีจําเป็น เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจ

กําหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามสมควร และไม่เป็นการก่อ

ภาระใหแ้ก่ผู้จดัการกองทรสัต์เกนิกว่าหน้าททีกีําหนดไวใ้นสญัญานีหรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง

ทงันี เรอืงทผีู้ให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์ดําเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับสญัญานีหรอื 

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของหน่วยราชการทเีกยีวขอ้ง และหากการ

ดงักล่าวก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้จดัการกองทรสัต์มากเกินสมควร ทรสัตีและผู้จดัการ

กองทรสัตจ์ะตกลงร่วมกนัต่อไป  

20. ในกรณีทีผู้จ ัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ให้ทรสัตดีําเนินการ

ดงัต่อไปน ี

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

เหตุการณ์ดงักล่าว 

20.2 ดาํเนินการเพอืแกไ้ขยบัยงัหรอืเยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต ์ตามทเีหน็สมควร 

21. ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหท้รสัตเีขา้จดัการกองทรสัต์ตามความจาํเป็น

เพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจาํกดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อื

หน่วยทรัสต์โดยรวม   และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์และ 

พ.ร.บ.ทรสัต์ฯ ในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม ่

22. ในกรณีททีรสัตีต้องเขา้จดัการกองทรสัต์แทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามเหตุผลขา้งต้น ทรสัตีสามารถ

มอบหมายใหบุ้คคลอนืจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนันกไ็ด ้ทงัน ีบุคคลทไีดร้บัมอบหมายดงักล่าว

จะตอ้งปฏบิตัติามขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

23. ในกรณีททีรสัตีเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ทีตนทําหน้าทเีป็นทรสัตี หากต้องมกีารออกเสยีง

หรอืดาํเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคีาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อื

หน่วยทรสัตโ์ดยรวมและตงัอยู่บนหลกัแห่งความซอืสตัยสุ์จรติและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะทรสัตขีองกองทรสัตด์งักล่าว 

24. ทรัสตีต้องจัดให้มีการจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาด

หลกัทรพัยห์รอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญตหิลกัทรพัย์

ดําเนินการแทนได ้โดยเมอืมกีารมอบหมายผูอ้นืเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ทรสัตมีหีน้าททีกีํากบั

ดูแลให้ผู้ทไีด้รบับอบหมายปฏิบตัิให้ถูกต้อง เว้นแต่มีการจดัทําหลกัฐานตามระบบสศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์

25. ทรสัตีต้องจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงอย่างน้อยต้อง

เป็นไปตามทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่การจดัทําหลกัฐานตามระบบของบรษิัท 
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ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากัด ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขทกีําหนดโดยบรษิัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

26. ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิใน

หน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าทสีูญหาย ลบเลอืน หรอืชํารุดในสาระสําคญั ทรสัตีต้องออกหรอื

ดาํเนินการใหม้กีารออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร 

ทงันี   ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถดรูายละเอยีดเกยีวกบัขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของทรสัตใีน

สญัญาก่อตงัทรสัต ์

 

8.3.4   ค่าธรรมเนียมทีได้รบัจากการทาํหน้าทีเป็นทรสัตี 

ค่าธรรมเนียมทรสัตี จะจดัเก็บทอีตัราไม่เกินร้อยละ 0.30 (ศูนย์จุดสามศูนย์) ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิรวม 

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

 

8.4 คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) 

            -ไม่ม-ี 

8.5      ข้อมูลติดต่ออืนๆ 

8.5.1 ผู้สอบบญัชี 

ชอื: บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

ทอียู่: เลขท ี193/136-137 อาคาร เลค รชัดา ออฟฟิส คอมเพลก็ซ์ 

ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

โทรศพัท:์ 02 264 0777 

โทรสาร:  02 264 0789  

 

8.5.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัต์ 

ชอื: บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู่: เลขท ี93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 02 009 9000 
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8.5.3   บริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

 
(1)         ชอื:       KJPP Wilson dan Rekan in association with Knight Frank  
                              

 ชอื:           KJPP Wilson dan Rekan in association with Knight Frank 

ทอียู่:         Chaze Plaza 17th Floor, JI. Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920   

                ประเทศอนิโดนีเซยี 

โทรศพัท:์   +62 021 570 7170 

 

 ชอื:           บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู่:         เลขท ี65/192 ชนั 23 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาต ิบสิเนส เซน็เตอร ์ถนนพระราม 9  

               แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท:์    02 643 8223 

โทรสาร:     02 643 8224 

อเีมล:์        kft@th.knightfrank.com 

 

(2)         ชอื:            บรษิทั ซาวลิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

                               (โดยบรษิทั เน็กซสั พรอพเพอต ีคอนซลัแทนท ์จาํกดั) 
 

 ชอื:           บรษิทั ซาวลิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู่:         เลขท ี990 อาคารอบัดุลราฮมิ เพลส ชนั 26 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม  

                เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500             

โทรศพัท:์    02 636 0300      

โทรสาร:     02 636 0339 

 

 ชอื:       บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอต ีคอนซลัแทนท ์จาํกดั 

ทอียู่:     เลขท ี25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั/ Y.W.C.A. ชนั 31 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์    02 286 8899    

  โทรสาร:      02 286 2863 

8.5.4 ทีปรึกษากองทรสัต์ 

      ชอื:          สํานักงานทปีรกึษากฎหมายเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซ ี

      ทอียู่:        เลขท ี990 อาคารอบัดุลราฮมิ เพลส ชนั 5 และ ชนั 21-25 ถนนพระราม 4  

                                      แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

           โทรศพัท:์            02 636 2000      

 โทรสาร:                      02 636 2111 
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9.   การกาํกบัดแูลกองทรสัต ์

 

9.1 การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้รีะบบงานทมีคีุณภาพ มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานทมีี

ประสทิธภิาพและสามารถรองรบังานทอียู่ภายในความรบัผดิชอบไดอ้ย่างครบถว้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรอืง

ดงัต่อไปนเีพอืใหก้ารดแูลจดัการกองทรสัตต์ามทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

(ก) การกําหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต์ การจดัโครงสร้างเงนิทุนของกองทรัสต์ การตัดสนิใจ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย์ เพอืใหก้ารจดัการลงทุนตามทไีดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 

สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑก์ําหนด 

ตลอดจนเพอืรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

(ข) การบริหารและจดัการความเสยีงทีเกียวข้องกับการดูแลจดัการกองทรัสต์ตามทีได้รบัมอบหมาย 

เพอืใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเสยีงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(ค) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยงิระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละบุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึรวมถงึมาตรการหรอืแนวทางดําเนินการเพอื

รักษาผลประโยชน์ทดีีทสุีดของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวมเมือเกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ขนึ 

(ง) การคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินงาน

ของกองทรสัต ์(ถา้ม)ี เพอืใหม้ผีูท้มีคีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัทิเีหมาะสมกบังานทจีะปฏบิตั ิ

(จ) การกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์รวมทงัการตรวจสอบ

ดแูลผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัตเ์พอืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายหลกัทรพัย ์

กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง และสญัญาก่อตงัทรสัตก์ําหนด 

(ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลทคีรบถ้วนถูกต้องและเพยีงพอเพอืให้เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรสัต์ 

และตามหลกัเกณฑ์ทอีอกตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ พระราชบญัญตัิทรสัต์ ประกาศ กฎ หรอื

คาํสงัทอีอกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์

(ช) การปฏบิตักิารดา้นงานสนับสนุน (Back Office) 

(ซ) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

(ฌ) การตดิต่อสอืสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

(ญ) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็นผู้ร ับ

ดําเนินการในเรอืงทเีกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์กีําหนดไวแ้ละไม่ขดัต่อสญัญาก่อตงัทรสัต ์
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2.  ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดําเนินการในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้เท่าทีจําเป็น เพือส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี

ประสทิธภิาพมากยงิขนึ ทงันี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) การมอบหมายตอ้งไม่มลีกัษณะทอีาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทขีองผู้จดัการ

กองทรสัต ์

(ข) มีมาตรการรองรบัให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนืองในกรณีทีผู้รบัดําเนินการไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปได ้

(ค) ในกรณีทมีกีารมอบหมายงานเกยีวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืของกองทรสัต ์ต้องมอบหมายใหก้บัผู้

ทสีามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3. ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัทํางบการเงนิของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีกีําหนดตามกฎหมายว่า

ดว้ยวชิาชพีบญัชแีละส่งงบการเงนิดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ี

4. ไม่ดาํเนินการใด ๆ ทจีะส่งผลใหท้รสัตไีม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ย่างเป็นอสิระ 

5. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มีการประกนัภยัความรบัผิดทอีาจเกิดขนึจากการดําเนินธุรกิจหรือการ

ปฏบิตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

ตน ตลอดระยะเวลาทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตนี์ ซงึเป็นไปตามระบบงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพอืพิจารณาลงมติให้กรณีต่าง ๆ ตามที

กําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ เช่น การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ การเพิมทุนของกองทรัสต์ การ

เปลยีนแปลงทรสัต ีเป็นตน้ 

7. ในกรณีทมีีการแต่งตงัทปีรึกษาเพอืใหค้ําปรกึษาหรือคําแนะนําเกยีวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

และการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

(ก) ดาํเนินการใหท้ปีรกึษาแจง้การมส่ีวนไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณา 

(ข) มใิห้ทปีรกึษาผู้ทมีสี่วนได้เสยีในเรอืงทพีจิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เขา้ร่วมพจิารณาใน

เรอืงนนั 

8.  ในการทําธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนดีว้ย 

(ก) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้่าการจาํหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ทาํสญัญาทเีกยีวเนอืง

กบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต ์เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ข) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์เป็นไปอย่าเหมาะสมโดยอย่าง

น้อยตอ้งมกีารดาํเนินการดงัต่อไปน ี

- การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นันๆ ก่อนรับเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืก่อนลงทุนเพมิเตมิในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพอืกองทรสัต ์แล้วแต่กรณี 

- การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสียงด้านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์นันๆ พรอ้มทงัจดัใหม้แีนวทางการบรหิารความเสยีงด้วย ทงันี ความเสยีงดงักล่าวให้

หมายความรวมถึงความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสร้างอสงัหาริมทรพัย์ (ถ้าม)ี เช่น ความ

เสยีงทอีาจเกิดจากการก่อสรา้งล่าชา้และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นต้น 
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9. จดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิโครงการฯ ทกีองทรสัต์ลงทุนตามระยะเวลาทกีฎหมายกําหนด โดย

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ตามกฎหมายทีเกียวข้อง ภายใต้

หลกัเกณฑท์กีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เช่น ก่อนการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ

โครงการฯ ของกองทรสัต ์การสอบทานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโครงการฯ ของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

10.  อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตจ์ะลงทุน นอกจากตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑท์กีฎหมาย

ทเีกยีวขอ้งกําหนด และจดัใหม้กีารตรวจสอบและสอบทานแล้วผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัต้องดําเนินการต่าง ๆ ในการ

ตรวจสอบอสงัหารมิทรพัย์ทจีะลงทุนเยยีงผู้ประกอบวชิาชพี เช่น สภาพของอสงัหารมิทรพัย์ ความสามารถของ

คู่สญัญา ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมาย ความเหมาะสมดา้นอนืๆ เป็นต้น เพอืประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการ

เปิดเผยขอ้มลู ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหร้ะบุว่าทรสัตจีะจดัการกองทรสัต์

ตามความจาํเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจํากดัมใิหเ้กิดความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้

ถอืหน่วยทรสัตท์งัปวง โดยทรสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนไีด ้

             11.  ดําเนินการใด ๆ เพอืใหไ้ด้มาซงึทรพัย์สนิโครงการฯ หรอือสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัตจ์ะลงทุนเพมิเตมิ   

ในกรณีการเพมิทุนของกองทรสัต์เพอืลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพมิเตมิ ภายใน  60 วนันับแต่วนัทกี่อตงักองทรสัต์

แลว้เสรจ็สาํหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รงัแรกหรอืนบัแต่วนัทปิีดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นกรณีการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์เพอืการเพมิทุนของกองทรสัต ์

12. ในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ต้องเป็นการได้มาซงึกรรมสทิธหิรอืสทิธคิรองครองในอสงัหารมิทรพัย์

เท่านัน 

13.  อสังหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จ ัดการ

กองทรสัตแ์ละทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืการ

มขี้อพพิาทนันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอย่างมนัียสําคญั และเงอืนไขการได้มาซงึ

อสงัหารมิทรพัยน์ันยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

14. การทําสัญญาเพือให้ได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทีอาจมีผลให้

กองทรสัต์ไม่สามารถจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทมีกีารจาํหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงทใีหส้ทิธแิก่

คู่สญัญาในการซอือสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตไ์ดก้่อนบุคคลอนื โดยมกีารกําหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ 

หรอือาจมผีลใหก้องทรสัต์มหีน้าทมีากกว่าหน้าทปีกตทิผีูเ้ช่าพงึมเีมอืสญัญาเช่าสนิสุดลง 

15. จดัใหม้กีารประกนัวนิาศภยัหรอืการประกนัภยัทมีลีกัษณะความคุม้ครองประโยชน์จากผูถ้ือหน่วยทรสัต์

เสมอืนหรอืทดแทนการประกนัวนิาศภยัทอีาจเกดิขนึกบัทรพัย์สนิโครงการฯ ตามทคีู่สญัญาตกลงร่วมกนัและไม่ขดั

กับกฎหมายทีเกียวข้อง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจากทรัพย์สิน

โครงการฯ หรอืจากการดาํเนินงานในทรพัยส์นิโครงการฯ  กบัผูร้บัประกนัภยัทเีป็นทยีอมรบัในวงเงนิคุม้ครองความ

เสยีหายทเีพยีงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นอย่างน้อย 

16. ดําเนินการให้ความเห็นเกียวกับลักษณะธุรกรรม พร้อมทงัเหตุผลและข้อมูลประกอบทีชัดเจนที

เกียวขอ้งกบัการได้มาซึงทรพัย์สนิโครงการฯ เพมิเติมของกองทรสัต์ในเอกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสือเชญิ

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพอืพจิารณาการเพมิทุนเพอืลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯ เพมิเตมิของกองทรสัต ์

17. การจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิโครงการฯ ต้องจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ การขออนุมตัจิากผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ การขอความเห็นชอบจากทรสัต ีและมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตังท

รสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
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18. ในกรณีทีมกีารเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ ต้องดําเนินการให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ทตีนได้

เสนอต่อทปีระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัแิต่งตงั ตกลงทจีะปฏบิตัิหน้าทใีหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิตอ้งดาํเนินการและใหค้วามร่วมมอืตามทจีาํเป็น เพอืใหก้าร

ส่งมอบงานแก่บุคคลทจีะเขา้มาปฏบิตัหิน้าทแีทนตนเองสาํเรจ็ลุล่วงไป 

19. ในกรณีทีมีการแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตงัทรสัต์ ต้องดูแลให้การแก้ไขเพมิเติมดงักล่าวเป็นไปตาม

เงอืนไขและวธิกีารตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกียวขอ้ง เมอืดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้

ดําเนินการจดัส่งสําเนาสญัญาก่อตงัทรสัต์ฉบบัทไีดแ้ก้ไขเพมิเตมิแล้วใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัที

ลงนามหรอืวนัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ (แลว้แต่กรณี) 

20. ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงทรสัต ีใหด้ําเนินการแจง้การเปลยีนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์และ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต ์

21. ยนืคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานใดๆ ทเีกยีวขอ้ง ในกรณีทมีกีารเพมิ

ทุนของกองทรสัต ์พรอ้มทงัลงนามรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทขีองตน 

22. ให้ความเหน็เกยีวกับความสามารถของผู้รบัประกนัรายได ้ในการปฏิบตัติามสญัญารบัประกนัรายได้ 

(ถา้ม)ี 

23. ดําเนินการให้หน่วยทรสัต์ทีเสนอขายแล้วหรอืทีออกใหม่ (กรณีเพมิทุนกองทรัสต์) สามารถเขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 45 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 

24. ดําเนินการใดๆ เพอืใหก้ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดๆ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใหเ้ป็นไปตาม

อตัราและหลกัเกณฑท์กีําหนดโดยกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 

หน้าทีในการบริหารจดัการกองทรสัต์และทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ 

1. ใหค้วามเหน็ต่อเจา้พนักงานทเีกยีวขอ้งเกยีวกบัคุณสมบตัหิรอืลกัษณะของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์

ลงทุนตามทไีดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

2. ดูแล และตดิตามใหผู้เ้ช่าหลกับรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ  ซ่อมแซม ปรบัปรุง และบํารุงรกัษาให้

ทรัพย์สินโครงการฯ อยู่ในสภาพทีดีและพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามทีกําหนดในแผนการ

ดาํเนินงานประจําปี สญัญาก่อตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3. จดัใหม้กีารเปลยีนแปลง ฟืนฟู และดดัแปลงทรพัย์สนิโครงการฯ ตามความจําเป็นและสมควรเท่าทไีม่

ขดัหรือแย้งกบัสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกียวขอ้ง รวมทงัสญัญาเช่าทดีนิกับเจา้ของทดีนิอนัเป็นทตีงัของ

ทรพัย์สนิโครงการฯ  และทไีด้มกีารแก้ไขเพมิเติม และสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสญัญาเช่าสงัหารมิทรพัย์ที

เกยีวขอ้งกบัผูเ้ช่าหลกัโดยจะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

4. ควบคุมและดูแลการบริหารจดัการทรพัย์สินโครงการฯ  และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

โครงการฯ  รวมตลอดถงึการบรหิารจดัการในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยต์ามทจีําเป็น กรณี

การซ่อมแซมใหญ่จะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

5. บรหิารและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิอนืๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัย์สนิโครงการฯ  รวมทงั

ดําเนินการอนืใดทจีําเป็นเพอืใหก้ารบรหิารทรพัย์สนิอืนๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัย์สนิโครงการฯ เป็นไปตาม

แผนการดาํเนินงานประจาํปี สญัญาก่อตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
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6. ควบคุม ดูแล และตดิตามผูเ้ช่าหลกั รวมทงัดําเนินการใดๆ ร่วมกบัทรสัต ีและ/หรอื ผูเ้ช่าหลกั เพอืทํา

ใหท้รสัต ีและ/หรอื ผูเ้ช่าหลกัไดม้าซงึใบอนุญาต หนังสอือนุญาต หนังสอืผ่อนผนั และ/หรอื เอกสารอนืใดทเีกยีวขอ้ง

และจําเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ  

7. อํานวยความสะดวกใหก้บักองทรสัต์หรอืบุคคลทไีด้รบัมอบหมายจากทรสัตใีนการตรวจตราทรพัย์สนิ

โครงการฯ  ภายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมทงัใหข้อ้มลู ถอ้ยคาํ และ/หรอื ส่งมอบเอกสารใดๆ 

(ยกเวน้ขอ้มลู ถ้อยคํา และ/หรอื เอกสารอนืใดอนัเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืของบรษิทั

ในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ตามททีรสัตรีอ้งขอในกรณีทมีคีวามจาํเป็นและเหมาะสม 

8. อํานวยความสะดวกใหก้บับรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ หรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจาก

บรษิัทประเมนิค่าทรพัย์สนิดงักล่าวในการสํารวจทรพัย์สนิโครงการฯ เพอืการประเมนิค่า รวมทงัใหข้อ้มูล ถ้วยคํา 

และ/หรอื ส่งมอบเอกสารใดๆ (ยกเว้นขอ้มูล ถ้อยคํา และ/หรอื เอกสารอืนใดอนัเกียวกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืของบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ตามทบีรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิรอ้งขอในกรณีที

มคีวามจาํเป็นและเหมาะส 

9. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ ทีอยู่ในความครอบครองของผู้จัดการกองทรัสต์อันเกียวกับหรือ

เกยีวเนอืงกบัทรพัยส์นิโครงการฯ  และ/หรอื ไดค้รอบครองไวใ้นนามของกองทรสัต ์รวมทงัเอกสารหลกัฐานทางการ

บญัชทีเีกียวกบัหรอืเกยีวเนืองกบักองทรสัต์เพอืใหท้รสัตีหรอืบุคคลทไีด้รบัมอบหมายจากทรสัตี และ/หรอื ผู้สอบ

บญัชสีามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และหากไดร้บัการรอ้งขอจากทรสัต ีหรอื

บุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสาร

ใดๆ ทเีกยีวกบัหรอืเกยีวเนอืงกบักองทรสัตต์ามทไีดร้บัการรอ้งขอใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอื ผูส้อบบญัช ี(แลว้แต่กรณี) 

10. ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าหลัก รวมทังดําเนินการใดๆ ร่วมกับทรัสตี และ/หรือ ผู้เช่าหลัก

เพอืให้ทรสัตี และ/หรือ ผู้เช่าหลกันําส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรอืนและทดีินอนัเกิดจากทรพัย์สินโครงการฯ  

รวมถึงตดิต่อ ประสานงาน ให้ขอ้มูล ยนืเอกสาร และนําส่งภาษีหกั ณ ทจ่ีาย และ/หรอืภาษีอนืใดอนัเนืองจากการ

บรหิารจดัการทรพัยส์นิโครงการฯ ของผูจ้ดัการกองทรสัตต์่อพนักงานเจา้หน้าทขีองหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง 

11. ควบคุม ดูแล และตดิตามผูเ้ช่าหลกั ใหป้ฏบิตัหิน้าทตีามทกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สญัญาเช่าสงัหารมิทรพัย์ทเีกยีวขอ้ง และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

12. แจ้งให้ทรสัตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึง (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรพัย์สนิโครงการฯ  

รวมถงึอุปกรณ์และสงิอํานวยความสะดวกต่างๆ หรอืเมอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ ทจีะทาํใหม้ลูค่าของทรพัยส์นิโครงการฯ 

ลดลงอย่างมนัียสาํคญั และ (ข) กรณีทมีกีารผดิสญัญาใดๆ ในสาระสาํคญั โดยผูเ้ช่าหลกั 

13. ดําเนินการอนืใดตามทกีองทรสัต์จะพจิารณาเห็นว่าจําเป็นและสมควร เพอืใหท้รพัย์สนิโครงการฯ อยู่

ในสภาพทดีแีละพร้อมในการใช้เพอืการจดัหาผลประโยชน์ หรอืเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแต่งตงัผูจ้ ัดการ

กองทรสัต์ทุกประการ รวมทงัให้คําแนะนําเกยีวกบัสภาพวะตลาดในกรณีทกีองทรสัต์ประสงค์จะขาย หรอืโอนสทิธิ

การเช่าหรอืเช่าหลกัทรพัยส์นิโครงการฯ  
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การจดัทาํบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

1. จดัทําและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ตามทสีญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซงึรวมถงึการจดัส่งรายงานประจําปีของกองทรสัต์

ใหแ้ก่ทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจาํปี 

2. จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่างๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตหีรอืตามทเีหน็ว่าจาํเป็นและสมควรใน

การบรหิารจดัการกองทรสัต์และทรพัย์สนิโครงการฯ  เพอืจดัส่งบญัชรีายงาน และเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่สํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ทรสัตี และผู้ถือหน่วยทรสัต์ ภายในระยะเวลาตามททีรสัตีกําหนดเพอืให้สอดคล้องกบั

กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัทําบญัชดีงักล่าวตามหลกัการบญัชทีเีป็นทรีบัรองโดยทวัไป โดยจะแบ่งแยก

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

กองทรัสต์ได้ร ับไว้ และ/หรือ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ดําเนินการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานประกอบการบญัช ีและการบนัทกึบญัชเีป็นระยะเวลาอย่าง  ปี ใหอ้ยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ ครบถว้น และพรอ้มใหท้รสัตเีขา้ตรวจสอบ 

3. ส่งมอบเอกสารดงัต่อไปนใีหแ้ก่ทรสัต ีภายในระยะเวลาทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีพอืใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

(ก) รายงานประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัเตม็โดยจดัส่งใหแ้ก่ทรสัตไีม่น้อยกว่า 7 วนัล่วงหน้าก่อนวนั

ครบกําหนดวนัประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัตต์่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ข) รายงานมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัทําการสุดท้ายของแต่ละไตร

มาสโดยจดัส่งให้แก่ทรสัตีเพอืพจิารณารบัรอง แล้วนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันับแต่วนั

สุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน 

(ค) ขอ้มูลปัจจุบนัเกยีวกบัรายชอืบุคคลทเีกียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสาระของรายการทเีป็น

ธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย

จดัส่งใหแ้ก่รทรสัตลีว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ง) ขอ้มูลเกยีวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กับผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเกยีวโยงกนักับผู้จดัการ

กองทรสัต์ในรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ

การเงนิของกองทรสัต ์

(จ) ขอ้มูลเกยีวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างเจา้ของทรพัย์สนิโครงการฯ ทกีองทรสัต์ลงทุน

และกองทรสัต์ ตลอดจนมาตรการทใีช้ในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย

ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบโดยชดัแจง้ตงัแต่วนัเรมิการเสนอขายหน่วยทรสัต ์กองทรสัต์

ต่อประชาชนเป็นครงัแรกและทุกครงัเมอืเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) ขอ้มูลเกยีวกบัส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต์ จากบริษัทหรือบุคคลทเีป็นคู่ค้ากับกองทรสัต์โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมูลใน

หนังสอืชชีวน แบบแสดงรายการขอ้มูล หรอืในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพอืขออนุมตัทิํา

รายการต่างๆ และรายงานประจําปีของกองทรสัต์เพอืผู้ถือหน่วยทรสัต์และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ เพอืกองทรสัต์

และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน 
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(ช) ส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ทตี้องพจิารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนีลูกหนีผูค้าํประกนัหรอืไดร้บัการ

คําประกนัการถือหุน้ระหว่างกนัหรอืมผีู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูบ้รหิารเป็นกลุ่มเดยีวกนั การให้หรอืรบั

บรกิารการซอืขายระหว่างกนัและการออกค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

(ซ) ข้อมูลเกียวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรัสต์ ดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีเมอืทรสัตี

ประสงคจ์ะขอตรวจสอบการจดัการลงทุน 

(ฌ) ขอ้มูลปัจจุบนัเกียวกบัรายการทเีป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิโครงการฯ ของ

กองทรสัต์โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเขา้ทําธุรกรรม และ

ดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัทไีดม้าหรอืจาํหน่ายไป

ของทรพัยส์นิโครงการฯ  

(ญ) ขอ้มูลเกยีวกบัธุรกรรมการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ และอุปกรณ์ของกองทรสัตใ์น

รอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชปัีจจุบนัโดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงนิของ

กองทรสัต ์

(ฎ) ข้อมูลปัจจุบนัเกียวกับรายการทเีป็นการกู้ยืมเงนิและก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์โดยดําเนินการ

จดัส่งใหแ้ก่ทรสัตลี่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(ฏ) ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมการกูย้มืเงนิและก่อภาระผกูพนัของกองทรสัต์ในรอบปีบญัชกี่อนและรอบปีบญัชี

ปัจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจาํปีและงบการเงนิของกองทรสัต ์

(ฐ) ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมททีรสัตเีหน็ว่ามผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อทรพัยส์นิของกองทรสัตโ์ดยไดร้บั

การร้องขอจากทรสัตี โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเข้าทํา

ธุรกรรม 

(ฑ) งบการเงนิของผู้จดัการกองทรสัต์และขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัการจดัทํางบการเงนิโดยดําเนินการจดัส่ง

ใหแ้ก่ทรสัตภีายใน 30 วนันับตงัแต่วนัสนิไตรมาส 

อนึง รายงานดงักล่าวขา้งต้นเป็นเพยีงรูปแบบ และตวัอย่างของรายงานทตี้องใชใ้นเบอืงต้น อาจจะมกีาร

ปรบัปรุง เพมิหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรอืเปลยีนแปลงรูปแบบของรายงานได้ เพอืให้สอดคล้องกบั

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง รวมถงึคาํสงัของเจา้หน้าทขีองทางราชการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 

หน้าทีในการทาํสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์นโครงการฯ ทีเป็นอสงัหาริมทรพัย ์

1. การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิโครงการฯ ทเีป็นอสงัหารมิทรพัย์จะกระทําไดโ้ดยการใหเ้ช่าและ/

หรอืใหเ้ช่าหลกัอสงัหารมิทรพัย์เท่านัน ซงึต้องมมีูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ทเีสนอ

ขายทงัหมดรวมทงัจาํนวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 

2. ควบคุม ดูแล รวมทงัสร้างมาตรการในการควบคุมดูแล และดําเนินการใดๆ ทจีําเป็นและเหมาะสมใน

ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืใหผู้เ้ช่า และ/หรอืผูเ้ช่าช่วง ปฏบิตัติามหน้าท ีเงอืนไข และ/หรอื ขอ้ตกลงทกีําหนดไวใ้น

สญัญาเช่า และ/หรอื เช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึระเบยีบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรอืขอ้กําหนดอนืใดของทรพัย์สนิ

โครงการฯ  หรอืนโยบายทเีกยีวกบัทรพัยส์นิโครงการฯ 
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การควบคุมดแูลผู้เช่าหลกั 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์กลงควบคุม ดแูลและดําเนินการใดๆ เพอืใหผู้เ้ช่าหลกัปฏบิตัติามขอ้กําหนดเงอืนไข 

และหน้าทใีนสญัญาเช่าหลกั รวมถงึการดแูลการชําระค่าเช่าใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขและขอ้ตกลง เป็นต้น  

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกํากบัดูแลและพจิารณาใหผู้เ้ช่าหลกัดําเนินการจดัทํางบประมาณประจาํปี รวมถงึ

ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทรสัต์ และผู้จ ัดการ

กองทรสัตจ์ะควบคุมดแูล ใหก้ารเบกิจ่ายเป็นไปตามงบประมาณทกีําหนดไว ้ 

3. ในกรณีทีผู้เช่าหลกัผิดสญัญาหรือ มีความเป็นไปได้อย่างชดัเจนว่าผู้เช่าหลกัจะผิดสญัญา ผู้จดัการ

กองทรสัตจ์ะดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการใชส้ทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย โดยผ่านบรษิทัลงทุนซงึเป็นคู่สญัญา

ระหว่างผูเ้ช่าหลกั เช่น ส่งหนังสอืบอกกล่าว ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีรวมถงึการเจรจา ประนีประนอมยอมความ และระงบั

ขอ้พพิาท  เพอืบงัคบั ตดิตามให้ผูเ้ช่าหลกัปฏบิตัติามสญัญาและ/หรอืชําระค่าเสยีหายอนัเกดิจากการผดิสญัญาแก่

กองทรสัต ์

4. ทางผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากผูเ้ช่าหลกั และรายงานความ

เสยีงต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึจะบรรเทาความเสยีงทจีะเกดิขนึกบักองทรสัตใ์นกรณีทผีูเ้ช่าหลกัมี

แนวโน้มทอีาจไม่สามารถปฏบิตัติาสญัญา 

5. มาตรการอนื ๆ ทผีูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควร ตามลกัษณะของการลงทุนของกองทรสัต ์

 

การควบคุมดแูลผู้เช่าหลกักรณีผู้เช่าหลกัเป็นบุคคลทีเกียวโยงกบัผู้จดัการกองทรสัต์ 

ถงึแมว้่าผูเ้ช่าหลกัจะเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยตรง เนอืงจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ในระดบั

บนสุด (Ultimate shareholder) ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในระดบับนสุดของผู้เช่าหลกัเป็นบุคคล

เดยีวกนั อย่างไรกด็ ีในการจดัทําสญัญาเช่าหลกัสําหรบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตน์นั 

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดในการเจรจาเขา้ทําสัญญาเช่าและจํานวนของค่าเช่า รวมถึง

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนื ๆ ในสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัเพอืผลประโยชน์ทดีทีสุีดของกองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

โดยอยู่บนหลกัการทผีูเ้ช่าหลกัและผู้จดัการกองทรสัต์เป็นนิตบุิคคลแยกออกต่างหากจากกนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

เห็นว่าเงือนไข และข้อกําหนดในสัญญาเช่าทีบริษัทผู้ให้เช่าทรพัย์สินจะเข้าทํากับผู้เช่าหลักสําหรบัการให้เช่า

ทรพัยส์นิหลกัทเีขา้ลงทุนของกองทรสัตน์ัน เป็นเงอืนไข และขอ้กําหนดทสีมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบักฎหมายที

เกยีวขอ้ง ภายใตห้ลกัเกณฑท์กีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยรายไดค้่าเช่าทกีองทรสัต์

จะได้รบันัน ประกอบด้วยค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั โดยค่าเช่าคงทนัีนประกอบด้วย 1) อตัราค่าเช่าพนืฐานที

กําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน ซงึพจิารณาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิประมาณการ

ส่วนแบ่งกําไรประกอบกบัการพจิารณาจากผลประกอบการในอดตีของทรพัย์สนิ และประมาณการตามสมมตฐิาน

ของผู้ประเมนิทรพัย์สนิอสิระ และ 2) ค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิเติมซึงเป็นส่วนทปีรบัใหค้่าเช่าคงทสีูงขนึตามวธิกีาร

คาํนวณทกีําหนดไวใ้นสญัญาเช่าทรพัยส์นิซงึสญัญาเช่าดงักล่าวไดร้บัการสอบทานโดยทรสัต ี  

เพอืเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่าหลกัและกองทรสัต์ ในกรณีทจีะมกีารทํา

ธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูเ้ช่าหลกั กองทรสัต์จะมกีารดําเนินการตามนโยบายการทํารายการระหว่างกนั เรอืง

รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์กบัทรสั

ตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี
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นอกจากนี    ในกรณีทีกองทรสัต์จะเข้าทํารายการ หรือนิติกรรมใด ๆ กับผู้เช่าหลกัภายหลงัจากการ

ก่อตงัทรสัต์และกองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการฯแล้ว และทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีีสาระสําคญั

ตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบัน ีซงึอาจส่งผลใหส้าระสาํคญัของสญัญาเชา่หลกัตามทไีดเ้ปิดเผยใน

แบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันมีกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 

- การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีาํขนึระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูใ้หเ้ช่าหลกั 

- การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา 

และ/หรอืเกดิขอ้พพิาท 

- การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

 โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้นนั ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทตีามพระราชบญัญตัทิรสัต ์ กฎหมาย 

กฎและระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดาํเนินธุรกจิ โดยจะปฏบิตัหิน้าทดีว้ย

ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซอืสตัยสุ์จรติ และตอ้งปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ยา่งเป็นธรรม และเพอื

ประโยชน์ทดีทีสุีดของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม ตลอดจนปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

กบัการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ รวมถงึ

สญัญากอ่ตงัทรสัต ์ และสญัญาอนืทเีกยีวขอ้ง นอกจากน ี ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัมหีน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความ

ระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณีทมีคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการ

กองทรสัตม์หีน้าทตีอ้งดําเนินการใหม้นัใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและเหมาะสม ซงึผูจ้ดัการ

กองทรสัตจ์ะดําเนินการใหม้นัใจว่าการดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการทใีชใ้นการกํากบัดแูลผูเ้ช่าหลกัดงักล่าวจะ

เป็นไปเพอืการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต ์

 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

                  -ไม่ม-ี  

9.3    การประชุมของผู้จดัการกองทรสัต์ 

การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ ต้องจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครงั 

เพอืใหค้ณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ พจิารณารบัทราบและอนุมตักิารดําเนินการทจีําเป็นในการดําเนินงาน

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในเรอืงดงัต่อไปนี 

(ก) กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รทเีหมาะสม และกํากบั

ดแูลนโยบายในการดาํเนินธุรกจิ ปัจจยัความเสยีงทอีาจส่งผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

(ข) ผลประกอบการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และของกองทรสัต ์

(ค) ร่างงบประมาณประจําปีของกองทรสัต์ แผนธุรกจิประจําปี รวมถงึกลยุทธ์ทางธุรกจิของกองทรสัต์

ประจําปีทีได้จัดทําขึนโดยผู้จ ัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ด้วยความสนับสนุนจากผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์
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(ง) ความคบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนธุรกจิและแผนการตลาดทกีําหนดขนึโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัต์ ปัญหาและอุปสรรคทเีกดิขนึ รวมถงึแนวทางในการดาํเนินการแก้ไข ด้วย

ความสนับสนุนจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(จ) แนวทางในการบรรเทาความเสียง หรือเหตุอืนใดทีอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ

กองทรสัต ์

(ฉ) ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายงานต่างๆ ในผู้จดัการกองทรสัต์ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร

และจดัการความเสยีง ฝ่ายพฒันาธุรกิจ และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึปัญหา

และอุปสรรคทเีกดิขนึในการปฏบิตังิาน และแนวทางในการแกไ้ข 

(ช) แนวทางในการดําเนินการรับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีสําคัญเกียวกับการดําเนินงานของ

กองทรสัตซ์งึตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 

(ซ) จุดอ่อนดา้นระบบควบคุมภายในและระบบการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการทาํหน้าทใีน

ฐานะ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึแนวทางและความคบืหน้าในการแกไ้ข 

(ฌ) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการ 

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์

(ญ) เรอืงอนืใดทตีอ้งมกีารพจิารณาและอนุมตัโิดยทปีระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

(ฎ) เรอืงอนืใดทสีาํคญัและมคีวามเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัต ์

องคป์ระชุมและการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึทุกครงั องค์ประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ

เขา้ประชุมด้วยตนเองเกนิกว่าครงึหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด และมติทงัปวงของคณะกรรมการจะต้องไดร้บั

คะแนนเสยีงเหน็ดว้ยเกินกว่าครงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดทเีขา้ร่วมประชุม และในการออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชุมคณะกรรมการนัน กรรมการทมีส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

และจะตอ้งออกจากการประชุมในระหว่างการพจิารณาวาระนนัๆ ดว้ยเช่นกนั  

ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประธานในทปีระชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุทา่น

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของทีประชุมในแต่ละวาระการประชุม โดย

ผู้จดัการกองทรสัต์ จะจดัทําบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจัดเก็บต้นฉบบั

ร่วมกบัหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพอืความ

สะดวกสาํหรบักรรมการและผูท้เีกยีวขอ้งในการตรวจสอบ 

กรณีกองทรสัต์มีการลงทุนทางอ้อม   

          ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีลไกการกํากบัดูแลบรษิทัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน เพอืใหก้องทรสัตม์อํีานาจในการ

บรหิารและควบคุมบรษิัททไีด้จดัตงัขนึแล้ว หรอืบรษิัททกีองทรสัต์จะจดัตงัขนึเพอืการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของ

กองทรสัต์ (Holding Company) ในทุกระดบัตามทสีญัญาก่อตงัทรสัต์ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเีกยีวขอ้งไดก้ําหนด

ไว ้ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบรหิาร และจดัการความเสยีงจงึมหีน้าทคีวบคุมเพอืใหม้นัใจไดว่้าภายหลงัจากทกีองทรสัต์
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ลงทุนทางอ้อมใน Holding Company ทุกระดบั กองทรสัต์จะมีมาตรการการบริหารและจดัการความเสยีงในการ

ลงทุนทางอ้อมทมีีประสิทธิภาพ โดยมาตรการดงักล่าวอาจมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมาย และกฎระเบยีบของประเทศท ีHolding Company จดัตงัขนึ 

.  ระดบัคณะกรรมการ 

เพอืใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของ Holding 

Company ในทุกระดบั ผู้จดัการกองทรสัต์ในฐานะทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหบ้รหิารจดัการการดําเนินงานของ 

Holding Company จะมอํีานาจ และหน้าทใีนการดาํเนินการดงัต่อไปน ี

 

อํานาจหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ก) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะบริหารจัดการบริษัท Holding Company  ในระดับต่างๆ โดยผ่าน

กรรมการ/ตวัแทนทไีด้แต่งตงัด้วยความซือสตัย์สุจรติและระมดัระวงัตามมาตรฐานอย่างผู้มวีิชาชพี โดยผู้จดัการ

กองทรสัต์จะจดัเตรยีมและดําเนินการตามแผนการซอืทรพัย์สิน การป้องกนัความเสยีงจากความผนัผวนของการ

ปรวิรรตเงนิตรา การจ่ายเงนิ การชาํระค่าใชจ้่าย และการจ่ายค่าบํารุงรกัษาทรพัยส์นิ 

(ข) ในกรณีทีการดําเนินการใดๆ ในบริษัท Holding Company  ในระดับต่างๆ ซึงหากเป็นการ

ดาํเนินการในระดบักองทรสัต์ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัต ีและ/หรอืผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์หรอืประกาศทสีาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการดงักล่าวในระดบับริษทั Holding Company  ในระดบัต่างๆ มไิดห้ากไม่ไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ทรสัตี และ/หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามกฎระเบยีบทเีกียวข้อง

เสมอืนหนงึการกระทาํนนัเกดิขนึในระดบักองทรสัต ์

(ค) ผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการให้มนัใจว่าขอบเขตธุรกิจของบรษิัท Holding Company  ใน

ระดบัต่างๆ นัน หากเป็นนิตบิุคคลทจีดัตงัขนึเพอืถอืหุน้ในบรษิทัอนืจะจาํกดัเฉพาะการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัต่างๆ และ

ให้กระทําไดเ้ฉพาะกจิการอนืๆทเีกยีวขอ้งกับการดงักล่าวเท่านัน ส่วนบรษิัททถีือครองหรอืเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ

ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ขอบเขตธุรกิจของบรษิัทดงักล่าวจะจํากดัเฉพาะขอบเขตธุรกิจทกีองทรัสต์ สามารถ

กระทําได้ตามตามหลักเกณฑ์ทสีํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยบริษัท 

Holding Company  ในระดบัต่างๆ จะไม่สามารถดําเนินกจิการอนืใดทนีอกเหนือไปจากวตัถุประสงคข์องกองทรสัต์

ได ้

(ง) ผู้จดัการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ทไีด้รบัมอบหมายจากทรสัตี ทําหน้าทดีูแลผลประโยชน์ของ

กองทรสัต์ มีสทิธแิต่งตงักรรมการซงึถือเป็นตวัแทนโดยตรงของกองทรสัต์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท 

Holding Company  ในระดบัต่างๆ  

(จ) ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีใชอ้ํานาจผ่านทางคณะกรรมการของ

บรษิทั Holding Company ในระดบัต่างๆ มสีทิธแิต่งตงับุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสม(ผูบ้รหิาร) ใหเ้ขา้มาร่วมในการ

บรหิารงานของบรษิทัในระดบัต่างๆ รวมถงึมสีทิธใินการถอดถอนในกรณีทเีหน็สมควร 
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(ฉ) ผูจ้ดักองทรสัตใ์นฐานะผู้ทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีตอ้งจดัใหม้สีญัญา และ/หรอื หนังสอืแต่งตงั

กรรมการซงึเป็นตวัแทน และ ผูบ้รหิารทไีด้รบัมอบหมาย ซงึกําหนดอํานาจ หน้าทแีละความรบัผดิชอบของบุคคลผู้

ดาํรงตําแหน่งดงักล่าวอย่างชดัเจน 

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีจะทบทวนคุณสมบตัขิองกรรมการผู้เป็น

ตัวแทนโดยตรงของกองทรสัต์และผู้บรหิาร ทุก 2 ปี เพอืประเมนิความรูค้วามสามารถและความเหมาะสม  หากมี

การเปลยีนแปลงหรือถอดถอนกรรมการและ/หรอืผู้บรหิาร ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาแต่งตงักรรมการผู้เป็น

ตัวแทนโดยตรงของกองทรสัต์และ/หรอืผู้บรหิารโดยไม่ล่าช้า เพอืให้การบรหิารงานและการควบคุมดูแลบรษิัทที

จดัตงัขนึเพอืการลงทุนของกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างต่อเนอืง 

(ซ) เมือมีการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทในระดบัต่างๆ ผู้จดัการกองทรสัต์จะนําส่งวาระการ

ประชุม พร้อมความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตเีพอืพจิารณาใหค้วามเหน็ โดยจะตอ้งส่งใหท้รสัตลี่วงหน้า

ก่อนวันทมีีการจดัประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั หากทรสัตีไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือว่าประชุมนันได้ผ่านการ

เหน็ชอบจากทรสัตแีล้ว อย่างไรกต็าม หากทรสัตเีหน็ว่าวาระและความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ ขดัหรอืแยง้กบั

ประกาศ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืนทเีกยีวขอ้งได้กําหนดไว ้ทรสัตมีสีทิธใินการโต้แย้งคดัค้านได ้(Veto Right) ก่อน

การประชุมจะเกดิขนึ 

 

อํานาจหน้าทกีรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร ซงึทําหน้าทเีป็นตวัแทนของกองทรสัต ์

บุคคลทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ และ ผูบ้รหิาร ของบรษิทัในระดบัต่างๆ จะต้องบรหิารงาน กํากบั

ดูแล และควบคุม รวมถงึกําหนดนโยบายต่างๆ ในการบรหิารเพอืใหส้อดคล้องกบัขอ้กําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

และไม่ขดัต่อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง โดยกรรมการจะต้องดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์การควบคุม 

ดงัต่อไปน ี

(ก) บุคคลผู้ได้รบัการแต่งตงัเข้าทําหน้าทีกรรมการซึงเป็นตัวแทนโดยตรงของกองทรสัต์ลงทุน

จะต้องปฏิบตัหิน้าทภีายใต้ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค์ของบรษิัท มติผู้ถือหุ้น รวมถึงเงอืนไขและขอ้ตกลงตามสญัญา/

หนังสอืแต่งตงักรรมการซงึไดก้ําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ 

(ข) ในกรณีทกีรรมการมกีารแต่งตงับุคคลอนืทมีคีุณสมบตัิเหมาะสมเพอืเขา้ร่วมบรหิาร (ผูบ้รหิาร) 

บุคคลทไีด้รบัการแต่งตังจะต้องปฏิบตัิหน้าทภีายใต้เงอืนไขและข้อตกลงตามสัญญา/หนังสอืแต่งตงัซึงได้กําหนด

ขอบเขตอํานาจ หน้าท ีและความรบัผดิชอบของผูด้าํรงตําแหน่งดงักล่าว 

(ค) ในการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบรษิัทจะต้องมกีรรมการซึงเป็นตวัแทนโดยตรงของผูจ้ดัการ

กองทรสัตซ์งึไดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีหรอื บุคคลทไีดร้บัการแต่งตงัอย่างน้อย  คน ลงนามในเอกสารดว้ยทุกครงั 

นอกจากนี ในการประชุมคณะกรรมการทุกครงัจะต้องมกีรรมการซงึเป็นตวัแทนโดยตรงทกีองทรสัต์ส่งมาเขา้ร่วม

ประชุมทุกครังจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม โดยสามารถประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือ ผ่านจอภาพ (Video 

Conference) ได ้ ทงันี ขนึอยู่กบัเงอืนไขของกฎหมายของประเทศนันๆ 

(ง) ในกรณีทมีกีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัในทุกระดบัชนั กรรมการซงึเป็นตวัแทนโดยตรง

ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ซงึไดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีจะต้องแจง้วาระการประชุมและรายละเอยีด พรอ้มความเห็น 

(ถ้าม)ี ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทราบ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาและกําหนดแนวทางในการออกเสยีงลงมติใน

วาระดงักล่าว ดงันัน ธุรกรรมและการดําเนินการทตี้องผ่านมติกรรมการจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้จดัการ
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กองทรสัตโ์ดยไม่มขีอ้ยกเวน้ ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถกําหนดแนวทางการออกเสยีงลงมติในวาระทขีดัต่อ

ความเหน็หรอืประเดน็ทไีดร้บัการคดัคา้น (Veto) ของทรสัตไีด ้

(จ) ในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสยีงลงมติในวาระต่างๆในนามของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตซ์งึไดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีกรรมการซงึเป็นตวัแทนโดยตรงของกองทรสัตจ์ะตอ้งทาํหน้าทตีาม

ขอบเขต และอํานาจหน้าท ีและออกเสยีงลงมติตามทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไดม้อบหมายหรอืกําหนดแนวทางการออก

เสยีงลงมตไิว ้

(ฉ) ในการจดัการประชุมกรรมการ ขนัตอน และสทิธกิารออกเสยีงลงมตจิะตอ้งดาํเนินการโดยคํานงึ

กฎหมายทบีงัคบัใชก้บับรษิทัทจีดัตงัขนึเพอืการลงทุนของกองทรสัตด์ว้ย 

การลงทุนทางออ้มผ่านบรษิทั Holding Company และในกรณีทมีผีูเ้ช่าหลกั 

สําหรับการลงทุนของกองทรัสต์ทางอ้อมโดยผ่านทางการถือหุ้นผ่านบริษัท Holding Company ของ 

บรษิทัทเีป็นผูถ้ือกรรมสทิธ ิและ/หรอื สทิธกิารเช่า ในทดีนิและอาคารโรงแรม ทตีงัอยู่ในต่างประเทศ เช่น อนิโดนีเซยี 

กมัพชูา และ เวยีดนาม  โดย ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตงับรษิทัขนึมาทาํหน้าทเีป็นผูเ้ช่าหลกั  (บรษิทั Master Lessee) 

โดยมรีายละเอยีด ดงัน ี

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาแต่งตงัตวัแทนเพอืทําหน้าทเีป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทั

ผูเ้ช่าหลกั (Master Lessee)  

(ข) ผู้เช่าหลกัจะถูกจดัตงัขนึเพอืวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิโรงแรมและจดัส่งรายไดใ้ห้แก่

กองทรสัต ์โดยไม่ประกอบธุรกจิอนืนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ดงักล่าว 

(ค)  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายทงัหมดจะถูกส่งใหผู้ใ้หเ้ช่าหลกั (Master Lessor)และ ทาง บรษิทั 

Master Lessee ไมเ่ป็นผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกบั Hotel operator 

ตวัแทนกรรมการในบรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนและบรษิทั Master Lessee 

ทางผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ใหเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการจดัการ การควบคุม 

วางแผน และการบรหิาร บรษิทั Master Lessee ทจีดัตงัโดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ บรษิทัในระดบัต่างๆทกีองทรสัต์

จะเขา้ลงทุนผ่าน บรษิทั Holding Company ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกองทรสัต ์โดย 

(ก) กรรมการทเีป็นตวัแทนโดยตรง 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์ในฐานะทไีด้รบัมอบหมายจากทรสัตีจะส่งกรรมการทีเป็นตัวแทน

โดยตรงเข้าร่วมในคณะกรรมการของบริษัททีกองทรัสต์ลงทุนทางอ้อมในทุกระดับชนัเพอืควบคุมและกําหนด

นโยบายอย่างน้อยหนึง  ( ) ท่าน  ทงันี  ผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณาแต่งตังกรรมการทีเข้าไปเป็นตวัแทนใน

จาํนวนทสีามารถดาํรงอํานาจในการลงมตใินเสยีงส่วนใหญ่เพอือนุมตัแิละควบคุมการทาํธุรกรรมใดๆได ้

(2) ผู้จดัการกองทรสัต์ในฐานะผู้ได้รบัมอบอํานาจจากทรสัตีจะส่งกรรมการทีเป็นตวัแทน

โดยตรงในเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการของบรษิทัผูเ้ช่าหลกั (Master Lessee) อย่างน้อยหนึง ( ) ท่าน 

(ข) กรรมการทเีป็นผูไ้ดร้บัการแต่งตงัโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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การแต่งตงักรรมการดงักล่าวขนึอยู่กบัความเหมาะสม และ/หรอื ตามกฎหมายของประเทศที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน เช่น ตามความชาํนาญและความมปีระสบการณ์ในการบรหิารทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

หรอื ตามหลกักฎหมายบางประเทศอาจกําหนดว่าตอ้งมกีรรมการผูท้มีสีญัชาต ิและ มถีนิทอียู่ในประเทศทกีองทรสัต์

เขา้ไปลงทุน เป็นตน้ 

(ค) ผูบ้รหิารทเีป็นผูไ้ดร้บัการแต่งตงัโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การแต่งตงัผูบ้รหิารดงักล่าวขนึอยู่กบัความเหมาะสม โดยผูบ้รหิารเป็นผูม้คีวามรู ้ประสบการณ์ และมี

ความชาํนาญในการบรหิารทรพัย์สนิในประเภทอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ลงทุน รวมถงึ มคีวามเขา้ใจในธุรกจิของ

พืนที หรือประเทศ ใดๆทีกองทรัสต์เข้าลงทุน ซึงผู้จ ัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ

บรหิารงานของกองทรสัต ์

 

ตารางตวัแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน และ ในบรษิทัผูเ้ช่าหลกั (Master Lessee) 

รายการ 

Master 

Lessee 

(จาํนวน) 

Master 

Lessor 

(จาํนวน) 

Intermediate 

Company 

(จาํนวน) 

Holding 

Company 

(จาํนวน) 

หมายเหตุ 

กรรมการ โดย 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

อย่างน้อย 

1 

ท่าน 

ตามจาํนวน

ซงึใหไ้ดม้า

ซงึเสยีง

ส่วนใหญ่

และอํานาจ

ควบคุม 

 

ตามจาํนวน

ซงึใหไ้ดม้าซงึ

เสยีงส่วนใหญ่

และอํานาจ

ควบคุม 

ตามจาํนวน

ซงึใหไ้ดม้า

ซงึเสยีงส่วน

ใหญ่และ

อํานาจ

ควบคุม 

- ผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืผู้

ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเข้า

ร่วมเป็นกรรมการในบรษิทัที

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนทุก

ร ะ ดั บ ชั น  โ ด ย จํ า น ว น

กรรมการจะสอดคล้องกับ

สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น โ ด ย

กองทรัสต์ ในบริษัททีจะ

ลง ทุนทังหมด ทังนี  ต้อง

เป็นไปตามกฎหมาย และ/

หรือกฎเกณฑ์ทีกําหนดไว้

ของประเทศทีกองทรสัต์จะ

เขา้ลงทุนดว้ย 

- ผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะ

จัดให้มีสัญญา และ/หรือ 

หนังสือแต่งตัง  ทีระบุถึง

หน้าทีและความรบัผิดชอบ

ข อ ง  ก ร ร ม ก า ร ที ไ ด้ รั บ

กรรมการ โดย ผูท้ ี

ไดร้บัมอบหมาย และ/

หรอื  แตง่ตงัโดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ตามความ

จาํเป็นและ/

หรอื ตาม

กฎหมาย

ของแต่ละ

ประเทศ 

ตามความ

จาํเป็น และ/

หรอืตาม

กฎหมายของ

แต่ละประเทศ 

ตามความ

จาํเป็นและ/

หรอื ตาม

กฎหมายของ

แต่ละ

ประเทศ 
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รายการ 

Master 

Lessee 

(จาํนวน) 

Master 

Lessor 

(จาํนวน) 

Intermediate 

Company 

(จาํนวน) 

Holding 

Company 

(จาํนวน) 

หมายเหตุ 

ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ / ห รื อ  

แ ต่ ง ตั ง โ ด ย ผู้ จ ั ด ก า ร

กองทรสัต ์

- ผู้จ ัดการกองทรัสต์ มี

สทิธถิอดถอนของ กรรมการ

ทไีดร้บัมอบหมาย และ/หรอื  

แ ต่ ง ตั ง โ ด ย ผู้ จ ั ด ก า ร

ก อ ง ท รั ส ต์ ใ น ก ร ณี ข า ด

คุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติ

ต า ม สัญ ญ า  แ ล ะ / ห รื อ 

หนังสอืแต่งตงั ทกีําหนด 

- ผู้บริหารของผู้จ ัดการ

กองทรัสต์จะเข้า ร่วมเป็น

คณะกรรมการใน Master 

Lessee อย่างน้อย  ท่าน  

ผูบ้รหิาร โดย ผูท้ี

ไดร้บัมอบหมาย และ/

หรอื  แตง่ตงัโดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ตามความ

จาํเป็นและ/

หรอื ตาม

กฎหมาย

ของแต่ละ

ประเทศ 

ตามความ

จาํเป็นและ/

หรอื ตาม

กฎหมายของ

แต่ละประเทศ 

ตามความ

จาํเป็นและ/

หรอื ตาม

กฎหมายของ

แต่ละ

ประเทศ 

- ผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะ

จัดให้มีสัญญา และ/หรือ 

หนังสือแต่งตัง  ทีระบุถึง

หน้าทีและความรบัผิดชอบ 

ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ที ไ ด้ รั บ

ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ / ห รื อ  

แ ต่ ง ตั ง โ ด ย ผู้ จ ั ด ก า ร

กองทรสัต ์

- ผู้จ ัดการกองทรัสต์ มี

สิทธิถอดถอนในกรณีผู้ที

ไดร้บัมอบหมาย หรอืแต่งตงั

ข า ด คุ ณ ส ม บัติ  ห รื อ ไ ม่

ปฏบิตัติามสญัญา และ/หรือ 

หนังสอืแต่งตงัทกีําหนด 

หมายเหตุ: ผู้จดัการกองทรสัต์จะกระทําหน้าทเีป็นตวัแทนในฐานะเป็นผู้ทไีด้รบัมอบหมายจากทรสัตีใน บรษิัท 

Master Lessee เพือร่วมกําหนดนโยบาย และ/หรือ ควบคุม Hotel Operator ผ่านทางการบริหารงานในบริษัท 

Master Lessee เนืองจาก Hotel Operator ไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญาโดยตรงกบับรษิทัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนทางออ้ม 
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตระหนักถงึความสําคญัเกยีวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ

การมีส่วนได้เสยีทเีกียวขอ้งกบักองทรสัต์ และผู้จดัการกองทรสัต์ กบับุคคลทเีกยีวขอ้ง ดงันัน คณะกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จงึมนีโยบายเกยีวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยยดึหลกัการว่า การตดัสนิใจ

ดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการดําเนินงานของบุคลากรทุกคนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

จะตอ้งทาํเพอืผลประโยชน์สงูสุดของกองทรสัตเ์ท่านนั และควรหลกีเลยีงการกระทาํทอีาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ นอกจากนี ทงักรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ยงัมหีน้าทตี้องรายงานการมสี่วนได้เสยี

ของตนและบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้ง ซงึเป็นส่วนไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการของกองทรสัต์หรอืผู้จดัการ

กองทรสัตด์ว้ย เพอืใหท้ราบถงึความสมัพนัธแ์ละการมสี่วนไดเ้สยีของผูท้เีกยีวขอ้งในรายการดงักล่าว  

 

9.4     การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บรษิัทไดก้ําหนดนโยบายในการควบคุมบุคลากรของบรษิทัในการนําขอ้มลูภายในองคก์รทยีงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะชนไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทงัเพอืผลประโยชน์ส่วนตน    โดยกําหนดใหม้นีโยบายและวธิกีาร

ดแูลกรรมการ ผูบ้รหิารรวมทงัพนักงานทรีบัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดม้กีารกําหนดบทลงโทษสาํหรบับุคคลทใีชข้อ้มลู

ภายใน เพอืประโยชน์ส่วนตนหรอืทาํการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่บุคคลอนืไวใ้นเอกสาร Code of Conduct ทใีหล้ง

นามเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรบักรรมการเท่านัน ส่วนผูบ้รหิารและพนักงานนัน ขอ้มลูดงักล่าวจะระบุไวใ้นสญัญา

ว่าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบรษิทัจะแต่งตงัคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พจิารณาการลงโทษ โดยแบ่งเป็นการว่ากล่าวตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีทพีนักงานกระทาํผดิ

ประมาทเลนิเล่อ และพจิารณาใหอ้อกจากบรษิทั ในกรณีทกีระทาํผดิโดยเจตนาและสรา้งความเสยีหายอย่างรา้ยแรง

ใหก้บับรษิทั ตามนโยบายในการกํากบัดูแลกจิการ   นอกจากนี บรษิทัยงัไดด้าํเนินการแจง้ใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทั 

 

9.5 การพิจารณาตดัสินใจลงทุน และการบริหารจดัการกองทรสัต์ 
 
กระบวนการและปัจจยัทใีชพ้จิารณาตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นไปดงัแผนภาพดา้นล่าง 

 
สรุปขนัตอนการลงทุน 

 

 

การหาโอกาสทางการลงทุน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมองหาโอกาสในการเตบิโตสําหรบักองทรสัต์โดยการลงทุนในทรพัย์สนิเพมิเตมิ โดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะหาโอกาสทางการลงทุนในทรพัย์สนิของพนัธมติรทางธุรกจิ และทรพัย์สนิของบุคคลภายนอก

เพมิเตมิ ทงันี การลงทุนดงักล่าวจะต้องเป็นไปเพอืผลประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต ์
 

การหาโอกาส

ทางการลงทุน 

การวิเคราะห์

เบืองต้น 

การตรวจสอบ

และสอบทาน 

(Due Diligence) 

อยา่งละเอียด 

การเจรจา / 
การอนุมติั

ขนัสุดท้าย 

การลงทุน

เสรจ็สมบูรณ์ 

(Closing) 

การบริหาร

ทรพัยสิ์น 
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การวิเคราะห์เบืองต้น 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะทําการตรวจสอบและพิจารณาในเบืองต้นถึงการลงทุนทมีีความเป็นไปได้ เพือ

ตดัสนิใจว่าการลงทุนทมีคีวามเป็นไปไดด้งักล่าวนันเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์กีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์และ

นโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์หรอืไม่ การวเิคราะหท์างการเงนิในเบอืงตน้เพอืศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

จะเรมิดาํเนินการในขนัตอนนเีช่นกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะทาํการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ในเบอืงตน้ การเจรจาในเงอืนไขการ

ลงทุนในเบอืงต้น ซงึรวมถงึการวเิคราะหแ์บบบนลงล่าง (Top down analysis) การวเิคราะหแ์บบล่างขนึบน (Bottom 

up analysis) การคดิลดจากกระแสเงินสดของทรพัย์สินทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน (Discounted cash flow) และจดัทํา

การเสนอข้อมูลการลงทุนเบอืงต้นในกบัคณะกรรมการบรหิารซงึประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการและสมาชกิทไีดร้บั

คดัเลอืกจากหน่วยงานพฒันาตลาดทุน ฝ่ายพฒันาธุรกจิ และฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง 

การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อย่างละเอียด 

ถ้าสมาชกิในการประชุมตามทกีล่าวไปขา้งตน้ตกลงทจีะเขา้ดําเนินการศกึษาโอกาสทางการลงทุนดงักล่าว

ต่อไป ผู้จดัการกองทรสัต์จะรบัภาระในการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ให้ครอบคลุมมากขนึ ซงึโดย

ปกตแิลว้รวมถงึการแต่งตงัทปีรกึษากฎหมาย ทปีรกึษาดา้นภาษ ีและนักประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทมีศีกัยภาพ เพอืให้

การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ การตรวจสอบและสอบทานเป็นไปอย่างอสิระ 

ทงันี โดยการพจิารณาจากการวเิคราะหท์เีสร็จสมบูรณ์ (รวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพยีง การตรวจสอบทมีา การ

ปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ การศกึษาความเป็นไปได ้การตรวจสอบทางกฎหมาย การตรวจสอบทาง

การเงนิ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิทุน และการวเิคราะหโ์ครงสรา้งภาษ)ี โอกาสทางการลงทุนดงักล่าวจะถูกนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืขอความเหน็ชอบ 

 

ขนัตอนในการได้รบัอนุมติัจากกองทรสัต์ 

ภายหลงัจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหท้รสัตี

ทราบภายใน 7 วนั นับจากการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ เพอืทําการขออนุมตั ิและดําเนินการใหส้อดคล้องกบั

ขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารกองทรสัต ์

 

การเข้าทาํธรุกรรม 

เมือได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเข้าเจรจาและเข้าทําสัญญาที

เกียวข้อง และรวมถึงการเขา้เจรจากับผู้จะขายทรพัย์สิน (ถ้าจําเป็น) และดําเนินการตามแนวทางของผู้จดัการ

กองทรสัต ์

การลงทุนเสร็จสมบูรณ์ (Closing) จะเกดิขนึหลงัจากไดม้กีารจดัหาแหล่งเงนิทุนแล้ว และหลงัจากเงอืนไข

บงัคบัก่อนไดเ้สรจ็สมบูรณ์แลว้  

 

การบริหารและการตรวจตราดแูลทรพัยสิ์น 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมหีน้าทรีบัผดิชอบในการบรหิารการลงทุนและการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธใ์น

การลงทุนของกองทรสัต์ และตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําการชแีจงรายละเอยีดและ

พจิารณาผลการดาํเนินงานของการลงทุนเป็นระยะๆ เพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนของกองทรสัต ์
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9.6    การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

        -ไม่ม-ี 

 

9.7    การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

      -ไม่ม-ี 

 

9.8    การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต์ 

 ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะแต่งตังบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละบริษัทลงทุน ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จะติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทลงทุนในแต่ละไตรมาส โดยเปรียบเทยีบกบังบประมาณ

ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของบรษิัทลงทุนในอดตี (หากม)ี หากผลประกอบการของบรษิัทลงทุนไม่

เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดไว้ ผู้จัดการกองทรสัต์จะวเิคราะห์เพอืหาสาเหตุรวมถึงปรบัปรุงและพฒันา

แผนการดาํเนินงานเพอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทคีาดไว ้

 ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการฯแลว้ กองทรสัตจ์ะปล่อยเช่าทรพัย์สนิโครงการฯให้แก่ผู้

เช่าหลกั  โดยมกํีาหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ  ปี กองทรสัต์จะไดร้บัค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนัจากผู้

เช่าหลกั ซงึทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าเป็นอตัราค่าเช่าทเีหมาะสมแลว้ 

 สําหรบัทรพัย์สินในการลงทุนครงัแรก ผู้จดัการกองทรสัต์จะควบคุมผู้เช่าหลกัให้ผู้เช่าหลกัปฏิบตัิตาม

ขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาเช่าผ่านการเขา้ทาํสญัญาเช่าหลกั  

 ในกรณีทมีีการเปลยีนผู้เช่าหลกัของทรพัย์สนิโครงการฯ อาจส่งผลให้มกีารเปลยีนแปลงขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั 

 กองทรสัต์สงวนสทิธใินการปรบัปรุงและดดัแปลงทรพัย์สินโครงการฯเพอืให้ทรพัย์สนิโครงการฯ ดูใหม่ 

ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้อยู่เสมอ เพอืดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนอืง 

 ในกรณีทผีูเ้ช่าหลกัไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่า จนเป็นเหตุใหเ้ลกิสญัญาเช่า กองทรสัต์จะดําเนินการสรรหาผู้

เช่าหลกัรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบตัเิบอืงต้นซงึพจิารณาจากประสบการณ์การทําธุรกจิโรงแรม ฐานะ

ทางการเงิน ระบบงาน ความน่าเชือถือ และประวัติทางธุรกิจ เพือเข้าเจรจาและเสนอเงือนไขและ

รายละเอยีดในการเช่าทรพัยส์นิโครงการฯแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิ  

 

9.9    ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต์ 

บรษิัท สตราทจีกิ พร็อพเพอร์ต ีอินเวสท์เตอร์ส จํากดั จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์ในการ

จดัการจากกองทรสัต ์ทงันี การจ่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซงึประกอบดว้ย 

1. ค่าธรรมเนียมพนืฐาน (Base fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิทเีขา้ลงทุน (Gross 

Asset Value, GAV) แต่จะไม่เกนิ 30 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ) สําหรบัทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

ครงัแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อย่างไรกด็ ีในปีช่วง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมพนืฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่าทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนครงัแรกแต่จะไม่เกนิ 21 

ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ) สําหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรก 
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มูลค่าทรพัย์สนิทเีข้าลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สําหรบัการคํานวณค่าธรรมเนียมพนืฐานหมายถงึ 

มูลค่ายุตธิรรม (Fair Value) ของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามทเีปิดเผยหรอืสามารถอ้างองิไดจ้ากงบการเงนิ

รวมของกองทรสัต์ทปีระเมนิโดยผูเ้ชยีวชาญอสิระ 

2. ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของ

กองทรัสต์สําหรบัทรพัย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนครงัแรก อย่างไรก็ดี ในปีช่วง 6 ปีแรกของการบริหารจดัการ

กองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive fee) จากกองทรสัต ์

3. ค่าธรรมเนียมจากการดําเนินธุรกรรมทเีกยีวเนืองกบัการไดม้าและการจําหน่ายทรพัย์สนิกองทรสัต์เป็น

จํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิทไีดม้าของกองทรสัต์ และไม่เกนิร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรพัย์สนิที

จาํหน่ายไปของกองทรสัต์ ตามลําดบั 

 

9.10   การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ระหนักถงึความสําคญัของการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเพยี

พอถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรว็และโปร่งใส โดยการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์จะต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และ

ขอ้กําหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของสาํนักกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

หลกัฐานสาํคญัในการเปิดเผยข้อมูลสาระสนเทศ 

1) สารสนเทศทเีปิดเผยจะต้องมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ชนัเจน และทนัเวลา 

2) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัทเีกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศถกูตอ้งและครบถว้น 

3) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธทิเีท่าเทยีมกนั 

 

ผู้รบัผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสาระสนเทศ 

กรรมการผู้จดัการได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบตัิการ โดยนักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผู้รบัผดิชอบเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศต่อสํานักกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและการ

เปิดเผยข้อมูลต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จ ัดการ (แล้วแต่กรณี) ก่อน

ดาํเนินการเปิดเผย 

 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

เพอืใหก้ารสอืสารขอ้มูลมปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและทนัเหตุการณ์ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ชี่องทางการเปิดเผย

ขอ้มลูทหีลากหลายดงันี 

1) การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึเป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเป็น

ทางการของกองทรสัต ์

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

ของกองทรสัต ์เช่น ขอ้มลูทวัไป โครงสรา้งของกองทรสัต ์รายงานประจาํปี การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และข่าว

ประชาสมัพนัธข์องกองทรสัต ์เป็นตน้ 
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9.11    การจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 

หลกัการจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน  เดอืน

นับตงัแต่วนัสนิรอบบญัชขีองกองทรสัต์ และการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์คราวอนืใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั ซงึ

ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัประชุมวสิามญัประจําปีของผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยสอดคล้องกบักฎหมายทเีกียวขอ้งและ

สญัญาก่อตงัทรสัตใ์นกรณี ดงัตอ่ไปน ี

1) เมอืผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรใหเ้รยีกประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืประโยชน์ในการจดัการกองทรสัต ์

2) เมอืผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืดาํเนินการใด ๆ  ตามทกีําหนดไวใ้นสญัญา

ก่อตงัทรสัต ์ดงันี 

 การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ทมีมูีลค่าตงัแต่รอ้ยละ  ของมูลค่าทรพัยส์นิ

รวมของกองทรสัต ์

 การออกตราสารหนี หรอื หลกัทรพัยป์ระเภทหนี 

 การเพิมทุน หรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์เฉพาะกรณีทตี้องได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์

ตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

 การทําธุรกรรมกับผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด

รายการตงัแต่  ลา้นบาท หรอื เกนิกว่ารอ้ยละ  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่า

ใดจะสงูกว่า 

 การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

 การเปลยีนแปลงทรสัต ี

 การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม ่

 การแก้ไขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ในเรอืงทกีระทบสทิธขิองผู้ถอืหน่วยอย่างมนัียสําคญัหรอืเป็นการ

เพมิอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสุดทรีะบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรสัต ์

 การเลกิกองทรสัต ์

 เหตุอนืใดตามททีรสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจําเป็นหรอืสมควรทจีะเสนอเรอืงให้

ทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรอืงดงักล่าว 

 เหตุอนืใดตามทสีาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยจ์ะประกาศกําหนด 

 

3) เมอืผูห้น่วยทรสัตซ์งึถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนทรสัตท์จีาํหน่ายไดแ้ลว้ 

4) ทงัหมด เขา้ชอืกนัทาํหนงสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ โดยระบุเหตุผลใน

การขอเรยีกประชมุไวอ้ย่างชดัเจนในหนังสอื ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน  

เดอืนนับตงัแต่ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ มนีโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อื

หน่วยทุกรายไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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กระบวนการจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

1. จดัเตรยีมหนังสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหถู้กต้องครบถว้น และเพยีงพอโดยมอบ

ใหศู้นย์ฝากหลกัทรพัย ์ซงึเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์เป็นผูจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์มต่ํากว่า  

หรอื  วนั (แลว้แต่กรณี) เพอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดม้กีารศกึษาขอ้มลูก่อนวนัประชุม นอกจากนี ผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ยงัสามารถ Download หนังสอืเชญิประชุม พรอ้มเอกสารการประชุมไดจ้าก Websit ของกองทรสัต ์คอื www.sh-

reit.com โดยขอมลูในหนังสอืเชญิประชมุไดม้กีารอธบิายวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบและมี

วาระขอ้มลูการประชุมเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

2. ในการประชมุ ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธแิละความเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และการตงั

คาํถามใดๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต ์ตามระเบยีบวาระการประชุมหรอืเรอืงทเีสนอ 

และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบสทิธใินการลงคะแนนและวธิกีารออกเสงีลงคะแนนทุกครงั

ก่อนเรมิประชมุ 

3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธใิหค้วามเหน็ชอบอนุมตักิารทาํรายการเกยีวโยงกนัหรอืรายการไดม้าจาํหน่ายไป

ซงึสนิทรพัยท์มีขีนาดรายการเป็นไปตามทกีําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 

 

การลงมติของผู้ถือหน่วยทรสัต ์

การลงมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกรณีทวัไปต้องไดร้บัเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติเพอืพิจารณารายการสําคญัดงัต่อไปนี ต้องได้รบัเสียงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสียง

ทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

1) การได้มาหรือจําหน่ายไปในทรพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรสัต ์

2) การเพมิทุนแบบกําหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิ หรอืการลดทุนชาํระแล้วของกองทรสัตเ์ฉพาะกรณีที

ตอ้งไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต ์

3) การเพมิทุนแบบมอบอํานาจทวัไป 

4) การทําธุรกรรมกับผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด

รายการตงัแต่  ล้านบาท หรอื เกนิกว่ารอ้ยละ  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัตแ์ลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

5) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

6) การเปลยีนแปลงทรสัต ี

7) การแกไ้ขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ในเรอืงทกีระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยอย่างมนีัยสาํคญั 

8) การเลกิกองทรสัต ์
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9.12   การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 

กรรมการ 

 บรษิทัไม่มกีารจดัตงัคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคดัเลอืกบุคคลทจีะแต่งตงัเป็น

คณะกรรมการบรษิทั ซงึในการแต่งตงักรรมการของบรษิทั คณะกรรมการจะพจิารณาจากความสามารถ 

ประสบการณ์ วสิยัทศัน์ และความน่าเชอืถอื และนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครงั ขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวน

หนึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการทจีะออกแบ่งใหล้งเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ทสีุด

กบัส่วนหนงึในสาม (1/3)    กรรมการทจีะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันันให้

จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการคนทอียู่ในตําแหน่งนานทสุีดนนัเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

กรรมการทอีอกตามวาระนนัอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่ก็ได ้

อย่างไรกด็ ี ถา้หากว่ามตีําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอนื นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้

กรรมการทคีงเหลอือยู่ตงัผูอ้นืขนึใหม่ใหเ้ตม็ทวี่าง เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน  ทงันีมตใิน

การตงักรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจาํนวนกรรมการทยีงัเหลอือยู ่ แต่ผูท้ ี

ไดร้บัการตงัจากกรรมการทคีงเหลอืดงัว่านี จะคงอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่ากําหนดเวลาทกีรรมการ ผูท้เีขาเขา้สบื

ตําแหน่งแทนชอบทจีะอยูไ่ด ้ 

 การประชุมผูถ้อืหุน้เพอืเลอืกตงักรรมการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน ี

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตงักรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนน

เสยีงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง  

2. ใหผู้ถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนน

เสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

3. บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทพีงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันัน ในกรณีทบีุคคลซงึไดร้บัเลอืกตงัในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทจีะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันัน ใหป้ระธานทปีระชมุ

ออกเสยีงไดเ้พมิขนึอกีหนงึเสยีง เป็นเสยีงชขีาด 

 

กรรมการอิสระ  

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตม์จีาํนวน 3 ท่าน ซงึไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด

ของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ สช. 29/2555 โดยการคดัเลอืกคณะกรรมการอิสระของบรษิทัจะต้องเป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตั ิดงัต่อไปน ี

 (1)   ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  ทงันี ใหน้ับรวมการถอืหุ้น

ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน ๆ ดว้ย 

 (2)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือน

ประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้
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ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อํีานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคําขออนุญาตต่อสํานักงาน  ทงันี ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทกีรรมการ

อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทปีรกึษา ของส่วนราชการซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

 (3)   ไม่เป็นบุคคลทมีคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทเีป็น

บดิา มารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอนื ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคุม หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์

หรอืบรษิทัย่อย 

 (4)   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ

อย่างอสิระของตน รวมทงัไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทมีนัีย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้มีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ

กับผู้จดัการกองทรสัต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดัการ

กองทรสัต ์ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

                ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคขา้งตน้ รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทกีระทาํเป็นปกตเิพอืประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกยีวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คาํประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อนืทาํนอง

เดียวกัน ซึงเป็นผลให้ผู้จดัการกองทรสัต์หรอืคู่สญัญามีภาระหนีทตี้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ตังแต่ร้อยละ 3 ของ

สนิทรพัย์ทมีตีวัตนสุทธขิองผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า  ทงันี การ

คํานวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทเีกยีวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว 

ใหนั้บรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทมีนัีย ผู้มอํีานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน

ของสํานักงานสอบบญัช ี ซึงมผีู้สอบบญัชขีองผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

(6)    ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทปีรกึษากฎหมายหรอื

ทปีรกึษาทางการเงนิ ซงึได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต์  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทมีนัีย ผู้มอํีานาจ

ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนันดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปีก่อนวนัทยีนืคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

(7)   ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผู้ถอืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

(8)    ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของผู้จ ัดการ

กองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทมีนัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทมีส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 

พนักงาน ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั
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อืน  ซึงประกอบกิจการทมีีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีีนัยกับกิจการของผู้จดัการกองทรสัต์หรอื

บรษิทัย่อย  

(9) ไม่มีลักษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ภายหลังได้รับการแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (1) ถึง (9) แล้ว 

กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

  ในกรณีทีบุคคลทผีู้จ ัดการกองทรัสต์แต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีมีหรือเคยมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกินมูลค่าทกีําหนดตามวรรคหนึง (4) หรอื (6) ให้ผู้จดัการ

กองทรสัต์ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่า

ดังกล่าว ก็ต่อเมอืผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดัให้มคีวามเห็นคณะกรรมการบริษัททแีสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัใน

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

ความเห็นทเีป็นอิสระ และจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพจิารณาแต่งตัง

กรรมการอสิระด้วย 

 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ททีําใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่  

      เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีําหนด 

  (ข)  เหตุผลและความจาํเป็นทยีงัคงหรอืแต่งตงัใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

  (ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ในการเสนอใหม้กีารแต่งตงับุคคลดงักล่าวเป็น 

                    กรรมการอสิระ 

  คําว่า “หุน้ส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากสาํนักงานสอบบญัช ีหรอืผู้

ใหบ้รกิารทางวิชาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชอืในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แล้วแต่

กรณี) ในนามของนิตบุิคคลนัน 
 

ผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ในการสรรหาและแต่งตงับุคลากรระดบักรรมการผูจ้ดัการ ผู้อํานวยการฝ่าย และหวัหน้าหน่วยงานนัน

ทางผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะดําเนินการดงัต่อไปน ี

 

(ก) ในกรณีการสรรหาระดับผู้อํานวยการฝ่ายและหวัหน้าหน่วยงาน กรรมการผู้จดัการจะจดัทํา

หนังสอืแจ้งการร้องขอการสรรหาบุคลากรเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์  โดย

หนังสอืแจง้ดงักล่าวจะระบุรายละเอยีดเกยีวกบัหน้าทแีละความรบัผดิชอบคุณสมบตัทิตีอ้งการ รวมถงึความจาํเป็นใน

การสรรหาดงักล่าวหลงัจากนนั คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์  จะตดัสนิใจว่ามคีวามจาํเป็นในการดาํเนินการ

สรรหาหรอืไม่ 
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ส่วนในกรณีการสรรหาระดับกรรมการผู้จ ัดการ คณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์  จะระบุ

รายละเอียดเกียวกับหน้าทีและความรบัผิดชอบคุณสมบัติทีต้องการ รวมถึงความจําเป็นในการสรรหาดงักล่าว

หลงัจากนัน คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะตดัสนิใจว่ามคีวามจาํเป็นในการดาํเนินการสรรหาหรอืไม่ 

(ข) หลงัจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เหน็ชอบในการสรรหาดงักล่าว คณะกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัส่งหนังสอืแจง้การรอ้งขอการสรรหาบุคลากรไปยงัหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนับสนุน

การปฏิบตัิงาน เพอืให้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบตัิงานดําเนินการประชาสมัพนัธ์จัดหา

บุคลากรทมีีความเหมาะสมดงักล่าว โดยการประชาสมัพนัธ์จะมีการดําเนินการผ่านหลายๆช่องทาง เช่น การใช้

นายหน้า การประชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซตจ์ดัหางาน เป็นตน้ 

(ค) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบตัิงานจะทําการคดัเลอืกบุคลากรในเบอืงต้น 

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

(ง) กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ จะขอใหบุ้คลากรทไีดร้บัการคดัเลอืก

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

(จ) กรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์  จะร่วมกันพิจารณาเพอืคดัเลอืก

บุคลากรทมีีความเหมาะสมทสุีด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและความเหมาะสมกับหน้าทแีละความ

รบัผดิชอบ รวมถงึค่าตอบแทนต่าง ๆ 

(ฉ) ภายหลงัทสีามารถคดัเลอืกบุคลากรไดแ้ล้ว กรรมการผูจ้ดัการ (ในกรณีการสรรหาระดบัหวัหน้า

ฝ่าย) หรอืคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์  (ในกรณีการสรรหาระดบักรรมการผูจ้ดัการ) จะเจรจาเงอืนไขของ

สญัญาการจดัจา้งกบับุคลากรเพอืใหไ้ดเ้งอืนไขทเีหมาะสมและเป็นทยีอมรบัไดข้องทงั 2 (สอง) ฝ่าย 

(ช) กรรมการผู้มอีํานาจลงนามของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และบุคลากรทไีดร้บัการคดัเลือกจะทําการลง

นามในสญัญาจดัจา้ง โดยสญัญาการจดัจา้งทมีกีารลงนาม จะถูกส่งกลบัคนืไปยงับุคลากรทไีดร้บัการคดัเลอืกจํานวน 

1 (หนึง) ชุด และผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะเกบ็รกัษาไวอ้กี 1 (หนงึ) ชุด เพอืใชอ้า้งองิและตรวจสอบในภายหลงั 

(ซ) หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏบิตังิานจะแจง้ทรสัตี เพอืใหร้บัทราบการแต่งตงั

บุคลากร โดยไม่ชกัชา้แต่ไม่เกนิ  (สาม) วนันับจากทราบเรอืง  
 

9.13   ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ค่าสอบบญัชีของกองทรสัต์ SHREIT ประจาํปี 2562  จาํนวนเงิน (บาท) 

- ค่าตรวจสอบบญัชงีบการเงนิรวมและงบการเงนิและงบการเงนิเฉพาะกจิการ       1,200,000 

- ค่าสอบทานงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รายไตรมาส 1-3 900,000 

รวมเป็นเงนิ 2,100,000 

 

 ค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยของกองทรสัต์ SHREIT ประจาํปี 2562    จาํนวนเงิน  

รวมเป็นเงนิ (หน่วย: ดอลลารส์หรฐั) 86,100 ดอลลารส์หรฐั 

 

รวมเป็นเงินทงัหมดของกลุ่ม SHREIT 4,772,000 บาท 
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9.14   การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการในเรืองอืนๆ 

                -ไม่ม-ี 
 

9.15   วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตวัผู้จดัการกองทรสัต์ 

เหตุในการเปลียนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ 

1) กองทรสัต์สนิสุดลงและได้เลกิโครงการตามทไีด้กําหนดไวใ้นหนังสอืชชีวนของกองทรสัต์และได้มกีาร

ดําเนินการชําระบญัชกีองทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์ทไีดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืชชีวนและตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศทเีกยีวขอ้งของคณะกรรมการก.ล.ต. แลว้เสรจ็สมบูรณ์ 

2) สํานักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาการใหค้วาม

เห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ทเีหลอือยู่หรอืสงัพกัการปฏิบตัหิน้าทขีองผู้จดัการกองทรสัต์เป็นเวลา

เกนิ 90 วนั ทงันี ตามประกาศ สช. 29/2555 

3) กรณีการให้ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตส์นิอายุ และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ยนืคาํขอต่ออายุการ

ใหค้วามเหน็ชอบ 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์นิสภาพความเป็นนิตบุิคคล หรอืชําระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นคําสงั

พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟูกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5) ทรสัตีบอกเลกิสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ตามขอ้กําหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใน

กรณีดงัต่อไปน ี

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง มไิด้จดัการกองทรสัต์ตามหน้าทใีห้

ถูกต้อง และครบถ้วนตามทกีําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ 

พระราชบญัญตัทิรสัต ์หรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใด และการ

ไม่ปฏบิตัหิน้าทนีนั ทรสัตเีหน็ว่าเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/

หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนันไดภ้ายในระยะเวลา  วนั นับ

แต่วนัทีทรสัตีแจ้งให้ผู้จดัการกองทรสัต์ทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยให้ทรสัตีเรียกประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เพือขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์ให้ถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ภายใน  วนันับแต่

ปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) 

(ข) ทรสัตพีบว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติตามคําสงัของ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามคําสงัแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทสีํานักงาน 

ก.ล.ต. กําหนด 

(ค) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. สนิสุดลง

และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัการต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

6)  ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ชส้ทิธลิาออกตามวธิกีารทกีําหนดในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

7) ผู้จดัการกองทรสัต์ใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ตามข้อกําหนดในสญัญาแต่งตงั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในกรณีททีรสัตมีไิดป้ฏบิตัิหน้าทใีห้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทกีําหนดไว้ในสญัญา

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการไม่ปฏบิตัหิน้าทนีนัผูจ้ดัการกองทรสัตพ์สิจูน์ไดว้่ามผีลกระทบอย่างมี
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นัยสําคัญต่ อการปฏิบัติห น้าทีตามสัญญาก่อตังทรัสต์  สัญญาแต่ งตังผู้จ ัดการกองทรัสต์  

พระราชบญัญตัิทรสัต์หรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกียวขอ้งอนืใดและทรสัตไีม่

สามารถเยยีวยาความเสยีหายนนัไดภ้ายในระยะเวลา 90 วนั นับแต่วนัทผีูจ้ดัการกองทรสัตแ์จง้ให ้ทรสั

ตทีราบถงึเหตุดงักล่าว 

8) ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ด้วยสาเหตุใด  และมไิด้เกิดจากความผดิโดยตรงของ

ผู้จดัการกองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัจากวนัทเีขา้ทําสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ 

ทรสัต ี(โดยทรพัย์สนิของกองทรสัต์) ตกลงจะชําระค่าชดเชยการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหแ้ก่

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมพนืฐาน และค่าธรรมเนียมพเิศษของผูจ้ดัการกองทรสัต์

เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยคาํนวณจากอตัราค่าธรรมเนียมพนืฐานและค่าธรรมเนียมพเิศษเฉลยีทผีูจ้ดัการ

กองทรสัต์ไดร้บัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า หรอืตามสดัส่วนทเีทยีบเท่า) โดยกําหนดชําระในวนัที

การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั  

 

การลาออก และหน้าทีภายหลงัการลาออกของผู้จดัการกองทรสัต์ 

1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

   หากผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์ทจีะลาออก ใหแ้จง้การลาออกใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ และทรสัตีทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวันทกีําหนดให้การลาออกมีผลใช้บังคบั ทงันี ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์และต่อทรสัต ีและในระหว่างทกีารลาออกยงัไม่มผีลใชบ้งัคบันนั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามช่วยเหลอื 

ตามสมควรแก่ทรสัตใีนการแต่งตงับุคคลใหม ่(ซงึมคุีณสมบตัแิละไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.) ให้

เป็นผู้จดัการกองทรสัตร์ายใหมข่องกองทรสัตแ์ทนทผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายเดมิ โดยในระหว่างททีรสัตยีงัไมส่ามารถ

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดน้ัน ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิทําหน้าทตี่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัตร์าย

ใหม่จะสามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์ตามสญัญาน ี

2) หน้าทภีายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ยนืหนังสอืลาออกดงักล่าวขา้งต้นแล้ว ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที

ดงัต่อไปน ี

(ก) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชอืลูกคา้ บญัช ีเอกสาร และขอ้มลูใดๆ ทเีกยีวกบัการปฏบิตัหิน้าทเีป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์    ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทางการค้าหรอืไม่กต็ามใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรัสต์

รายใหม่ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ตามททีรสัตรีอ้งขอตามสมควรเพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถเขา้ปฏบิตัิ

หน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนอืงเพอืประโยชน์สงูสุดของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

(ข) จดัทํารายงานสรุปการบรหิารจดัการกองทรสัต์ จนถงึเวลาทสีนิสุดการปฏบิตัหิน้าท ีและส่งมอบ

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม ่

(ค) เก็บรกัษาความลบัทางการค้าของกองทรสัต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบร่าง บญัชรีายชอืลูกค้า 

และเอกสารอนืใดทมีสีาระสําคญัเป็นความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรสัตีเสียก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย หรอืการเปิดเผยขอ้มลูทเีป็นสาธารณะอยู่ในขณะทมีกีารเปิดเผยหรอืเผยแพร่ 

(ง) ดําเนินการอืนใดตามสมควรเพือให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าทไีด้อย่าง

ต่อเนืองตามสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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วิธีการแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ 

ใหท้รสัตีขอมตผิูถ้ือหน่วยทรสัต์เพอืแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนั นับแต่วนัทปีรากฎเหตุ

ตามขอ้ 1)  และดาํเนินการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทไีดร้บัมตหิรอืระยะเวลาอนืใด

ตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทงันี ในกรณีทขีอมติแล้ว แต่ไม่ได้รบัมติ ให้ทรสัตีดําเนินการแต่งตงั

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดเ้องโดยคํานึงถงึประโยชน์ทดีทีสุีดของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

ในกรณีททีรสัตไีม่สามารถแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ เนืองจากไม่มผีูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมหรอืไม่มี

ผู้สนใจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ทรสัตีมีหน้าทปีฏิบตัิหน้าทแีทนผู้จดัการกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง

กองทรสัตแ์ละภายใตก้ฎเกณฑท์กีําหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 
 

10.    ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ กําหนดใหเ้ป็นหน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนทจีะตอ้ง

รบัทราบ และปฏบิตัติามหน้าทคีวามรบัผดิชอบของตนอย่างจรงิจงั   รวมทงั ใหต้ระหนักถงึหน้าทปีฏบิตัติามแนว

ทางการกํากบัดูแลกจิการทดีแีละจรยิธรรมธุรกจิ โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูช้่วยในการประสานตดิตามและรายงาน

ผลเพอืใหม้กีารรวบรวม เผยแพร่ขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทางการสอืสารภายในและภายนอกองคก์ร 

 

11.     การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

 

บรษิัทได้ว่าจ้างและแต่งตงับุคคลภายนอก คอื บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั ทตีงัสํานักงานอยู่

เลขที 178 อาคารธรรมนิติ ชัน 5 ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน 20) ถนนประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ 

กรุงเทพมหานคร 10800  เบอร์โทรศพัท ์02 596 0500 ต่อ 520, 521 ใหท้ําหน้าทเีป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั 

โดยมผีูจ้ดัการฝ่ายกํากบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเสยีงเป็นผูป้ระสานงานเพอืใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ

ทําหน้าทดีงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซงึรวมถงึการทาํหน้าทนํีาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ  

ทงันี หากผูต้รวจสอบภายในพบว่ามปีระเดน็ขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในเกดิขนึ บรษิทัจะดาํเนินการ

แกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวตามคาํแนะนําของผูต้รวจสอบภายใน 

 

12.   การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์

กบัทรสัตแีละบุคคลทเีกยีวโยงกบัทรสัต ี

 

การทาํธรุกรรมของกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์  
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12.1  การทาํธรุกรรมแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ 

นิติบุคคล / บริษทัทีอาจมีความขดัแย้ง 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั 

 

ความสมัพนัธ ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสท์เตอรส์ จาํกดั จะไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ทรสัตซีงึกระทาํในนามของกองทรสัตจ์ะแต่งตงั บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ ีอนิเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอร์ต ีอนิเวสท์เตอร์ส จํากดั จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการ

จดัการจากกองทรสัต ์ทงันี การจ่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซงึประกอบดว้ย 

1. ค่าธรรมเนียมพนืฐาน (Base Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน (Gross 

Asset Value, GAV) แต่จะไม่เกนิ 30 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ) สําหรบัทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน

ครงัแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน อย่างไรกด็ ีในปีช่วง 5 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมพนืฐานในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่าทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนครงัแรกแต่จะไม่เกนิ 21 

ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพมิ) สําหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรก 

มูลค่าทรพัย์สนิทเีขา้ลงทุน (Gross Asset Value, GAV) สําหรบัการคํานวนค่าธรรมเนียมพนืฐานหมายถงึ 

มูลค่ายุตธิรรม (Fair Value) ของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามทเีปิดเผยหรอืสามารถอ้างอิงไดจ้ากงบการเงนิ

รวมของกองทรสัต์ทปีระเมนิโดยผูเ้ชยีวชาญอสิระ 

2. ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะ

ของกองทรสัต์ อย่างไรก็ด ีในปีช่วง 6 ปีแรกของการบรหิารจดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่เรยีกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) จากกองทรสัต ์สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรก 

3. ผู้จดัการกองทรสัต์ จะได้รบัค่าธรรมเนียมจากการดําเนินธุรกรรมทเีกียวเนืองกบัการได้มาและการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัตเ์ป็นจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัต ์และไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.50 ของมูลค่าทรพัยส์นิทจีาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ตามลําดบั 

 

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 

โครงสรา้งค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์นันเป็นไปตามปกตขิองทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในปัจจุบนั โดยมกีารกําหนดค่าธรรมเนียมพนืฐาน ค่าธรรมเนียมบรหิารพเิศษ และ

ค่าธรรมเนียมการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนืองกบัการไดม้าและจาํหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

 

ความสมเหตุสมผล 

1. ค่าธรรมเนียมอตัราพนืฐาน (Base Fee)  

ค่าธรรมเนียมอตัราพนืฐาน นันเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีงได ้กบัค่าธรรมเนียมพนืฐานของผูจ้ดัการ



 

 

 
ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

 

-หน้า 167- 
 

กองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อนืทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ประเทศสงิคโปร ์แมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ภีาระหน้าทใีนการปฏบิตัหิน้าทมีากกว่าผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัยอ์นืทมีนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซงึตงัอยู่ เนืองจากกองทรสัต ์SHREIT มนีโยบายการลงทุน

ในทรพัยส์นิซงึตงัอยู่ในหลายประเทศ ทําใหท้างผูจ้ดัการกองทรสัตต์้องมคีณะทํางานทมีปีระสบการณ์และมคีุณภาพ 

รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ซึงอาจทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ

กองทรสัต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ สูงกว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อืน ทีมี

นโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิซงึตงัอยู่ในประเทศไทย  

2. คา่ธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ (Incentive Fee) 

ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษ คดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัตซ์งึจะสะทอ้นกําไรจากการ

ดําเนินงานของทรพัย์สนิจากผลการบริหารจดัการกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึการกําหนดค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวเป็นไปเพอืการสรา้งแรงจงูใจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตบ์รหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมปีระสทธภิาพ ทงันี การคดิ

ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษซงึคดิจากรายไดบ้นงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัต ์สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการคดิ

รายไดค้่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษบนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยกองทรสัต์เพอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์อนืซงึมี

มลูค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิทใีกล้เคยีงกนั  

3. ค่าธรรมเนียมจากการดาํเนินธุรกรรมทเีกยีวเนอืงกบัการไดม้าและการจําหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์นันเป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีง

ไดก้บัค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์อืนในต่างประเทศทลีงทุนในทรพัย์สนิทไีม่เกยีวขอ้งกบัผู้จดัการกองทรสัต์ 

นอกจากนีการกําหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าว ยงัเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัหาทรพัย์สนิ 

เพมิเตมิใหก้องทรสัต์อกีดว้ย 

 

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์โดยการให้เช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ แก่ผู้เช่าหลกั ซึงเป็นบุคคลที

เกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ 
 
นิติบุคคล / บริษทัทีอาจมีความขดัแย้ง 

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

2. บริษัท Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ซึงเป็นผู้เช่าหลกัของ โรงแรม Capri by 

Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South 

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

โครงการฯ และมผีูถ้ือหุน้ในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูถ้ือหุน้ในระดบับนสุดของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

ความสมัพนัธ ์

บริษัท  Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) ซึงมีผู้ถือ หุ้นในระดับบนสุด  (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) 
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ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

บรษิทั PT Central Pesona Palace และบรษิทั Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ไดเ้ขา้

ทําสญัญาเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าหลกัซงึเป็นบรษิทัย่อยของกองทรสัต ์สําหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยผู้เช่าหลกั

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

ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าหลกัซงึเป็นบรษิทัย่อยของกองทรสัตโ์ดยมกีารกําหนดรายละเอยีดการจ่ายค่าเช่าดงัน ี

 

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

    ค่าเช่าคงทแีละค่าเช่าแปรผนั ไดม้กีารกําหนดเป็นสตูรการคาํนวณ ดงันี 

- ค่าเช่าคงทตี่อปี  = (ค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอนต่อปี หรอืค่าเช่า

คงทตี่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดสูง

กว่า) + ค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปี (หากม)ี 

- ค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปี  =  (ร้อยละ 67.00 x NOI) – ค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไว้เป็นจาํนวนที

แน่นอน หรือค่าเช่าคงทตี่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า 

แลว้แต่จาํนวนใดสงูกว่า 

- ค่าเช่าแปรผนั = NOI – ค่าเช่าคงท ี- รายไดค้่าเช่าคา้งชาํระจากการเลอืนการชาํระ

ออกไป เนืองจากเหตุสุดวสิยั (หากม)ี  

โดย ค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน จะมาจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละ

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกําไร 

ทงันี ในกรณีทกีารคาํนวณค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิต่อปีตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้่าเช่าพนืฐาน

ส่วนเพมิต่อปีมมีลูค่าน้อยกว่าศูนย ์ผูเ้ช่าจะไม่นําผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการคาํนวณค่าเช่าพนืฐานส่วนเพมิในปีนนั 

 

นอกจากนี ค่าเช่าพืนฐานสําหรับการต่ออายุสัญญาเช่านัน จะเท่ากับค่าเฉลียของค่าเช่าคงทีในช่วง

ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

 

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าการนําทรพัย์สนิออกให้เช่ากบับุคคลทเีกยีวโยงกนัเช่าต่อ มคีวามสมเหตุสมผล 

เนืองจากรายได้ค่าเช่าทีกองทรัสต์จะได้รับนันประกอบด้วยค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผันแปร โดยค่าเช่าคงทีนัน

ประกอบด้วยอตัราค่าเช่าพนืฐานทกีําหนดไวเ้ป็นจํานวนทแีน่นอน ซงึกําหนดมาจากประมาณการงบกําไรขาดทุน

ตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบ่งกําไรประกอบกบัพจิารณาจากผลประกอบการในอดตีของ

ทรัพย์สินโครงการฯ และค่าเช่าพืนฐานส่วนเพมิซงึจะทําให้ค่าเช่าคงทีสูงขนึ ในกรณีทีผลการดําเนินงานของ

ทรพัย์สินสูงกว่าทปีระมาณการไว้ เพอืให้สดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผนัแปรเป็นไปตามทกีําหนดใน

กฎหมายหลกัทรพัยท์เีกยีวขอ้งตลอดอายุสญัญาเช่า  
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นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กับผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกบัผู้จดัการ

กองทรสัต์  

ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมประเภทอืนๆ (นอกเหนือจากทีเปิดเผยไว้ข้างต้น) ระหว่างกองทรสัต์กับ

ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทเีกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะมีการดําเนินการตาม

กฎหมายหลกัทรพัยด์งัน ี

1) บุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์

บุคคลทเีกียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรสัต์ให้หมายความตามทกีําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การทํารายการทเีกยีวโยงกนั 

2) เงือนไขและข้อกําหนดทัวไปของกองทรสัต์ในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกนั 

ดงัต่อไปนี 

 ในการทาํธุรกรรมของกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุด

ของกองทรสัต ์

 ธุรกรรมทกีองทรสัตท์าํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็น

ธุรกรรมทมีคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

 บุคคลทมีส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษจากการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมจะตอ้งไม่มส่ีวนร่วมในการ

ตดัสนิใจในการเขา้ทาํธุรกรรม 

 ค่าใช้จ่ายโดยตรงหรอืโดยอ้อมทเีกิดขนึจากธุรกรรมทกีองทรสัต์ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที

เกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

 ในการเข้าทําธุรกรรมโดยกองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรัสต์ทีเป็นไปตามเงอืนไขของสัญญาก่อตังทรสัต์ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้วนัน ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จะดําเนินการขอความเหน็ชอบจากทปีระชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ก่อนเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว 

ตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ หรอืกฎทเีกยีวขอ้งของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืหน่วยงาน

อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

3) การอนุมติัการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์ต้องผ่านการดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทมีีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรอืตงัแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัย์สิน

สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์

 ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมูีลค่าตงัแต ่20,000,000 บาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทรสัต ์แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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ทงันี ในกรณีทธีุรกรรมทกีองทรสัต์ทาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์

เป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิโครงการฯ  การคํานวณมลูค่าจะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าหรอืจาํหน่าย

ไปซงึสนิทรพัย์ทงัหมดของแต่ละทรพัย์สนิโครงการฯททีําใหโ้ครงการนันๆ พรอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึทรพัย์สนิที

เกยีวเนอืงกบัโครงการนันด้วย 

4) นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์

 การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรสัต์กับผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทเีกียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะต้องกระทําภายใต้เงอืนไขทเีป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงอืนไขและ

ข้อกําหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย์ ทงันี ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนดบุคคลทมีีลกัษณะเป็นบุคคลทเีกียวโยงกนัเพมิเตมิใน

อนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงอืนไขและขอ้กําหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย ์

 นอกจากนีกองทรสัตจ์ะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมททีาํกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที

เกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิของกองทรัสต์ทไีด้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชแีละในรายงานประจําปีของกองทรสัต์

ดว้ย 

5) นโยบายเพิมเติมเกียวกบัการควบคมุผู้เช่าหลกั ในกรณีทีผู้เช่าหลกัเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต ์

ในกรณีทีผู้เช่าหลักเป็นบุคคลทีเกียวโยงกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และผู้เช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัต์ และการเขา้ทําสญัญาเช่าหลกัระหว่าง

บริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สินกับผู้เช่าหลักแล้ว ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้แน่ใจว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ควบคุมดูแลผูเ้ช่าหลกัเพอืประโยชน์ทดีทีสุีดของกองทรสัต์ และการดําเนินการต่างๆ เกยีวกบัการควบคุมผู้เช่าหลกั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการดงักล่าวโดยมมีาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีพยีงพอและ

เหมาะสม และอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของทรสัต ีเพอืใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ

ระเบยีบทเีกียวขอ้ง รวมถึงสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ และสญัญาอนืทเีกียวขอ้ง โดยม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทกีฎหมาย กฎ และระเบยีบ รวมถงึสญัญาดงักล่าวกําหนด และเป็นไปตามคู่มอืระบบการ

ทํางานและระบบควบคุมภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนีในกรณีทกีองทรสัตจ์ะตอ้งเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆกบัผู้

เช่าหลกั ทนีอกเหนือไปจากสญัญาเช่าหลกัทมีสีาระสําคญัตามทไีด้เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแล้ว 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมหีน้าทภีายใต้สญัญาก่อตงัทรสัต์ทรีะบุใหก้ารเขา้ทํานิตกิรรมดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องมี

สาระของรายการ ตามเงอืนไขและขอ้กําหนดทวัไปของกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัตามที

กําหนดในขอ้ 2) ขา้งตน้ 

นอกจากนี ในกรณีทีผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเข้าทํารายการ หรือนิติกรรมสําคัญทีอาจเกิดขึนระหว่าง

กองทรสัต์ และผูเ้ช่าหลกัภายหลงัจากการก่อตงัทรสัตแ์ละกองทรสัตล์งทุนในทรพัย์สนิโครงการฯแลว้ และอาจส่งผล

ใหส้าระสําคญัตามทไีดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันมีกีารเปลยีนแปลงไปจากทเีปิดเผยไว ้เช่น 
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 การเปลยีนแปลงสาระสาํคญัของสญัญาเช่าหลกัททีาํขนึระหว่างผูเ้ช่าหลกัและผูใ้หเ้ช่าหลกั 

 การตดัสนิใจดาํเนินการตามสทิธติามสญัญา หรอืตามกฎหมาย ในกรณีเกดิการผดิสญัญา และ/หรอืเกดิ

ขอ้พพิาท 

 การดาํเนินการเกยีวกบัการเปลยีนผูเ้ช่าหลกั หรอืยกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

โดยในการดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นนัน ผู้จดัการกองทรสัต์ซงึเป็นนิติบุคคลทไีด้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบตัิหน้าทเีป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์มีหน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการในการดําเนินธุรกจิ 

โดยต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม และเพอืประโยชน์ทดีทีสุีดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ และระเบียบทเีกียวขอ้ง รวมถึงสัญญาก่อตงัทรสัต์ และสญัญาอืนทเีกียวขอ้ง นอกจากนี ผู้จดัการ

กองทรสัตย์งัมหีน้าทใีนการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัเพอืไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในกรณีที

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตี้องดําเนินการใหม้นัใจไดว่้าผู้ลงทุนไดร้บัการปฏิบตัิที

เป็นธรรมและเหมาะสม ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดําเนินการใหม้นัใจว่าการดาํเนินการตามกลไกหรอืมาตรการทใีชใ้น

การกํากบัดูแลผู้เช่าหลกัดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกียวกบัการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการ

กองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการทกีรรมการทมีส่ีวนได้เสยีจะไม่มสี่วนร่วมใน

การออกเสยีงลงมติเพือตดัสินใจดําเนินการเกียวกบัการควบคุม และ/หรอื การมีส่วนได้ส่วนเสยีของผู้เช่าหลกัที

สาํคญัดงักล่าว 
 

นอกจากนี การดาํเนินการดงักล่าวของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของทรสัต ีซงึเป็นนิติ

บุคคลทไีดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ซงึทรสัตมีหีน้าทตีาม

พระราชบญัญตัทิรสัต ์กฎหมาย กฎ และระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 

12.2 การทาํธุรกรรมของกองทรสัต์กบัทรสัตีของกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรสัตี 

           - ไมม่ ี- 
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ส่วนที 4 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั 

            รายงานทแีสดงดงัต่อไปนเีป็นรายงานเกยีวกบังบการเงนิทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 

13.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิประจาํปี 2562 ซงึตรวจสอบโดยคุณสุชาดา ตนัตโิอฬาร ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต เลขทะเบยีน 7138 จากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนแีสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน การเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลู

ทางการเงนิทสีาํคญั สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนัของทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิ

โรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติแีละบรษิทัย่อย และเฉพาะของทรสัตเ์พอืการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้ เพอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเชา่สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี โดยถูกตอ้งตามทคีวรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงินรวม 

 

13.2.1 งบดลุของกองทรสัต์และบริษทัย่อย 

  สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2562 

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 

 

รายการสินทรพัย ์ หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ 

   ตามมลูค่ายุตธิรรม (ราคาทุน: 4,044 ลา้นบาท  

      (31 ธนัวาคม 2561: 4,243 ล้านบาท) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

ลูกหนี 

   จากการใหเ้ช่า 

   อนื 

ภาษมีูลค่าเพมิรอเรยีกคนื  

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี

เงนิฝากธนาคาร - เงนิประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรพัยส์นิ  

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

สนิทรพัยอ์นื 

 

3,948,310,079 

 

 

22,833,341  

 

 37,322,946  

 3,135,156  

241,812,613  

 79,292,895  

 3,047,303  

 14,906,988  

 -  

 2,354,953 

 

90.70 

 

 

0.53 

 

0.86 

0.07 

5.56 

1.82 

0.07 

0.34 

- 

0.05 

 

4,377,804,819 

 

 

12,513,099  

 

 8,892,089  

 93,982,885  

267,582,703  

 113,976,401  

 23,889,283  

 13,998,950  

 -  

 33,990,541 

 

88.50 

 

 

0.25 

 

0.18 

1.90 

5.41 

2.30 

0.48 

0.28 

- 

0.70 

รวมสินทรพัย ์ 4,353,016,274 100.00 4,946,630,770 100.00 

หนีสิน 

เจา้หนแีละค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

เงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิ  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

หนสีนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

หนสีนิอนื 

 

18,562,254  

 3,047,303  

 1,490,461,020  

9,775,713  

 17,172,836  

 1,224,717 

 

0.43 

0.07 

34.24 

0.22 

0.39 

0.03 

 

78,796,063  

 23,889,283  

 1,626,742,337  

3,920,650  

 12,334,347  

 5,807,254 

 

1.59 

0.48 

32.89 

0.08 

0.25 

0.12 

รวมหนีสิน 1,540,243,843 35.38 1,751,489,934 35.41 

สินทรพัยส์ุทธิ 2,812,772,431 64.62 3,195,140,836 64.59 

ทุนจดทะเบยีน 

   หน่วยทรสัต ์352,836,700 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 9.6781 บาท 

  (31 ธนัวาคม 2561: 352,836,700 หน่วย มลูค่าหน่วยละ9.8805บาท) 

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 

 

 

3,414,798,033  

 3,414,798,033  

 (195,983,842)  

 

 

78.45 

78.45 

(4.50) 

 

 

3,486,205,375  

 3,486,205,375  

 3,639,811  

 

 

70.48 

70.48 

0.07 

สินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (บาท)  7.9718  9.0555  

จํานวนหน่วยทรสัตท์จํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี/งวด (หน่วย) 352,836,700  352,836,700  
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13.2.2 งบกาํไรขาดทุนของกองทรสัต์และบริษทัย่อย 

 สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2562 

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 

รายได้จากเงินลงทุน 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

รายไดด้อกเบยี 

รายไดอ้นื 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 

 

252,237,545  

 -  

 108,833  

 82,767,878  

 21,969,233 

 

70.64 

- 

0.03 

23.18 

6.15 

 

261,836,841  

 -  

 306,853  

 78,865,329  

 10,509,646 

 

74.49 

- 

0.09 

22.43 

2.99 

รวมรายได ้ 357,083,489 100.00 351,518,669 100.00 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจาํหน่าย 

ค่าใชจ่้ายอนื 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้

 

13,413,322  

14,640,277  

 2,553,419  

 17,844,311  

 27,407,183  

 95,497,502  

 -  

 92,693,755  

 6,092,731 

 

3.76 

4.10 

0.71 

5.00 

7.67 

26.74 

- 

25.96 

1.71 

 

13,575,944  

15,221,762  

 3,201,216  

 18,487,264  

 28,833,617  

 90,913,833  

 -  

 143,108,998  

 31,947,254 

 

3.86 

4.33 

0.91 

5.26 

8.21 

25.86 

- 

40.71 

9.09 

รวมค่าใช้จ่าย 270,142,500 75.65 345,289,888 98.23 

กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 86,940,989  6,228,781  

รายการกําไรสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน 

   ในอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย ์

(218,571,198)  135,391,152  

การเพิมขนึ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  (131,630,209)    141,619,933   

13.2.3 สรปุงบกระแสเงินสดของกองทรสัต์และบริษทัย่อย 

 สาํหรบัปีสนิสุด 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

สาํหรบัปีสนิสุด 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย: บาท หน่วย: บาท 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ 

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี/งวด 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 

 238,835,158 

(236,352,550)  

7,837,634 

10,320,242 

12,513,099 

22,833,341 

97,904,751 

(391,245,495)  

(7,807,759) 

(301,148,503) 

313,661,602 

12,513,099 
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14. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

 

14.1  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 

เป็นการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

แบบต่ออายุได้เพอืธรุกิจ โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี (“กองทรสัต์”) สาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานในปี 2562 เรมิตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2562 สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญัและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสาํคญั 

สาํหรบัปีสนิสุด 

วนัท ี

31 ธนัวาคม 2562 

 

สาํหรบัปีสนิสุด

วนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 

 

มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธปิลายงวด (บาท)  

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมูลค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลยีระหว่าง  

    งวด (รอ้ยละ) 

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของการซอืขายเงนิลงทุนระหว่างงวด     

    ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลยีระหว่างงวด (รอ้ยละ) 1 

มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลยีระหว่างงวด (บาท) 

2,812,772,431 

8.73 

11.54 

 

- 

 

3,093,452,831 

3,195,140,836 

10.56 

10.75 

 

0.11 

 

3,271,248,439 

หมายเหตุ: 1/ การซอืขายเงนิลงทุนไม่นับรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตวัสญัญาใชเ้งนิ และการซอืขายเงนิ

ลงทุน ตอ้งเป็นรายการซอืหรอืขายเงนิลงทุนอย่างแทจ้รงิ ซงึไม่รวมถงึการซอืโดยมสีญัญาขายคนื หรอืการขายโดยมี

สญัญาซอืคนื 

 

ฐานะการเงินของกองทรสัต์ 

 

สินทรพัย ์

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมมีลูค่าทรพัยส์นิรวมเท่ากบั 4,353.02 ลา้นบาท ลดลง

จากมลูค่าทรพัยส์นิรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน 593.61 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 มสีาเหตหุลกัมา

จาก การลดลงของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย ์ รวมถงึการลดลงในลูกหนอีนื และ สนิทรพัยอ์นื 

โดย  

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 4,377.80 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 

3,948.31 ในปี 2562 ลดลงเป็นจาํนวน 429.49 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 9.81 โดยมสีาเหตุมาจากการประเมนิ

มลูค่ายุตธิรรมใหม่ของสนิทรพัยโ์รงแรมในต่างประเทศ ณ สนิปี 2562 และ  ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการ

แปลงค่างบการเงนิ เนอืงจากเงนิบาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 แขง็ค่าขนึจาก 31 ธนัวาคม 2561 รอ้ยละ 7 
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ลูกหนีอนื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 93.98 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 3.14 ลา้นบาท ในปี 2562 

ลดลงเป็นจํานวน 90.85 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 96.66 โดยมสีาเหตมุาจากการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญและ

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 

สนิทรพัยอ์นื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 33.99 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 2.35 ลา้นบาท ในปี 

2562 ลดลงเป็นจํานวน 31.64 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 93.07 โดยมสีาเหตมุาจากการตงัคา่เผอืหนีสงสยัจะสูญ

และผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 

 

หนีสิน 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมมีลูค่าหนีสนิรวมเท่ากบั 1,540.24 ลา้นบาท ลดลง

จากมลูค่าหนีสนิรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน 211.25 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.06 โดยสาเหตหุลกั

มาจากการลดลงของเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย การลดลงของเงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัย์สนิ และการ

ลดลงของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

 เจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 78.80 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 18.56 

ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลงเป็นจาํนวน 60.23 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 76.44 เนืองจากในปี 2561 มค่ีาใชจ่้ายที

เกยีวขอ้งกบัการซอืทรพัยใ์หม่  

 

เงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 23.89 ลา้นบาทในปี 2561 

เป็น 3.05 ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลงเป็นจาํนวน 20.84 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 87.24 เนอืงจากในระหว่างปีปี 

2562 มกีารเบกิเงนิประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิไปแลว้ 3 ครงั และผูข้ายทรพัยส์นิยงัไม่ไดว้างเงนิประกนั

รายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิกอ้นใหม่เขา้มา 

 

 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 1,626.74 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 

1,490.46 ลา้นบาทในปี 2562 ลดลงเป็นจาํนวน 136.28 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 8.38 เนอืงจากในเดอืน พ.ค.

2562 มกีารคนืเงนิกูย้มืจาํนวน 815,500 ยโูร 

 

สินทรพัยส์ทุธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยสุ์ทธกิ่อนองคป์ระกอบอนืของผูถ้อืหน่วย

เท่ากบั 3,218.81 ลา้นบาท ลดลงจาก 3,489.85 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นจํานวน 271.03 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ย

ละ 7.77 โดยมสีาเหตหุลกัสาเหตุแรกคอื ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงจาก 3,486.21 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 

3,414.80 ลา้นบาทในปี 2562 หรอืลดลง 71.41 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 2.05 มสีาเหตมุาจากการลดทุนของ

กองทรสัตโ์ดยไม่มกีารเปลยีนแปลงจาํนวนหน่วยจดทะเบยีนเพอืเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกนิ ซงึรวมทงักรณีที

กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายทไีมใ่ช่เงนิสด สาเหตุทสีอง คอื มกีําไรสะสมลดลงจาก 3.64 ล้านบาทในปี 2561 เป็นขาดทุน

สะสม 195.98 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืลดลง 199.62 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 5,484.45 เนอืงจากการจ่ายเงนิ

ปันผล 67.99 ลา้นบาท และการลดลงในสนิทรพัย์สุทธจิากการดาํเนินงาน 131.63 ลา้นบาท 
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ผลการดาํเนินงาน  

 

รายได ้

ในปี  2562  กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม 357.08  ลา้นบาท เพมิขนึ 5.56 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ

รอ้ยละ 1.58 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมรีายไดร้วม 351.52 ล้านบาท โดยมสีาเหตหุลกัคอื 

 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 21.97 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 6.15 ของรายไดร้วม) จากเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิในสกุลเงนิยูโร ซงึอ่อนค่าลงเมอืเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั ทาํใหก้ําไรเพมิขนึ 11.46 ลา้นบาท หรอื

เพมิขนึรอ้ยละ 109.04 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมกีําไรจากอตัราแลกเปลยีน 10.51 ลา้นบาท 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าของโรงแรมทงั 3 แหง่ 252.24 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 70.64 ของ

รายไดร้วม) ลดลง 9.60 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.67 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมรีายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่า 261.84 ลา้นบาท อนัเนอืงมาจากเงนิบาทแขง็ค่าขนึเมอืเทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั 

 

รายไดอ้นื 82.77 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 23.18 ของรายไดร้วม) เพมิขนึ 3.90 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ย

ละ 4.95 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมรีายไดอ้นื 78.87 ลา้นบาท เนืองจากเงนิสนับสนุนจากการ

ประกนักําไรสุทธจิากการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศอนิโดนีเซยี 

 

ค่าใช้จ่าย 

ในปี  2562  กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมคี่าใชจ่้ายรวม 270.14 ลา้นบาท ลดลง 75.15 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 21.76 เมอืเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมค่ีาใชจ้่ายรวม 345.29 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัคอื  

 

ค่าใชจ่้ายอนื 95.50 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 35.35 ของค่าใชจ้่ายรวม) เพมิขนึ 4.58 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ

รอ้ยละ 5.04 เมอืเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมคี่าใชจ้่ายอนื 90.91 ลา้นบาท เนอืงจากในปี 2562 มี

รายการขาดทุนจากการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูเตม็จาํนวนของเงนิจ่ายล่วงหน้าและลูกหนอีนื 43.52 ลา้นบาท, 

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพมิขนึ 2.49 ลา้นบาท, 

ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัเงนิกูล้ดลง 3.71 ลา้นบาท และในปี 2562 ไม่มรีายการค่าใชจ้่ายของโครงการซอืสนิทรพัย์

ใหม่ทถีูกยกเลกิในปี 2561 ทาํใหค้่าใชจ้่ายส่วนนีลดลง 33.5 ลา้นบาท 

 

ตน้ทุนทางการเงนิ 92.69 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 34.31 ของค่าใชจ้่ายรวม) ลดลง 50.42 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 35.23 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมตีน้ทุนทางการเงนิ 143.11 ลา้นบาท เนอืงจากในปี

ทแีลว้มคี่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจากการรไีฟแนนซ์เงนิกู ้ อย่างไรกต็ามการรไีฟแนนซ์เงนิกูส้ามารถช่วยลดตน้ทุนทาง

การเงนิในปี 2562 

 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้6.09 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 2.26 ของค่าใชจ่้ายรวม) ลดลง 25.85 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 80.93 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซงึมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้31.95 ลา้นบาท เนืองจากใน
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ปีนี มรีายการขาดทุนสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์ ทสีามารถนําไปลด

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้
 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิและการเปลียนแปลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  

ในปี  2562  กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมกีารลดลงในสนิทรพัย์สุทธจิากการดาํเนินงาน (ขาดทุน) 131.63 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงของกําไร 273.25 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 192.95 เมอืเทยีบกบัปี 2561 ซงึมกีาร

เพมิขนึในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดาํเนินงาน (กําไร) 141.62 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัคอื 

 

ผลกําไรจากการลงทุนสุทธ ิ86.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นกําไรทเีพมิขนึ 80.71 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 

1,295.79 เมอืเทยีบกบัปี 2561 ซงึมกีําไรจากการลงทุนสุทธ ิ6.22 ลา้นบาท 

 

รายการขาดทุนสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์218.57 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นกําไรจากการประเมนิมูลค่าสนิทรพัยล์ดลง 353.96 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 261.44 เมอืเทยีบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมกีําไรสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์

135.39 ลา้นบาท เนอืงจากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมใหมข่องสนิทรพัยโ์รงแรมในต่างประเทศ ณ สนิปี 2562 

 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดผลประกอบการสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธิ

ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 238.84 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 236.35 

ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ 10.02 ลา้นบาท การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์71.41 ลา้นบาท การแบ่งปันกําไรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์67.99 ลา้นบาท เงนิสดจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะ

ยาว 29.32 ลา้นบาท  และ จ่ายดอกเบยีและค่าธรรมเนียมการจา่ยคนืเงนิกูย้มืก่อนกําหนด 57.61 ลา้นบาท ทาํให ้ณ 

สนิงวด กองทรสัตแ์ละบรษิทัย่อยมเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี 22.83 ลา้นบาท เพมิขนึ 10.32 ลา้นบาท จาก

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้ปี 12.51 ลา้นบาท 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 

 อตัราส่วนทางการเงนิทสีาํคญัตามขอ้กําหนดของสญัญากูย้มืกบัสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ดงัน ี

 

อตัราส่วน ข้อจาํกดั หมายเหตุ 

GEARING  ไม่เกนิ 45% ดาํรงอตัราส่วนไดต้ามขอ้กําหนด 

INTEREST COVER ไม่น้อยกว่า 2.5 ดาํรงอตัราส่วนไดต้ามขอ้กําหนด 

LTV* ไม่เกนิ 45% ดาํรงอตัราส่วนไดต้ามขอ้กําหนด 
 

*LTV เป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญาเงนิกูย้มืซงึคาํนวณจากเงนิกูย้มืทมีภีาระดอกเบยีต่อมลูค่าสนิทรพัยท์เีขา้เป็น

หลกัประกนั 
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14.2  ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานในอนาคต  

         (Forward Looking) อย่างมีนัยสาํคญั 

 

 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตลอดจนสถานการณ์การทอ่งเทยีวในประเทศซงึทรพัยส์นิของกองทรสัต์

ตงัอยู ่มผีลต่อผลการดําเนินงานของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน 

 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีนและสกุลเงนิยโูร เมอืเทยีบกบัเงนิ

สกุลเงนิ USD และ/หรอื เมอืเทยีบกบัสกุลเงนิในภมูภิาค เนอืงจากรายรบัหลกัมาจากสกุลเงนิทอ้งถนิในแต่

ละประเทศ เงนิกูใ้นสกุลเงนิยโูร ขณะทสีกุลเงนิหลกัทใีชใ้นการประกอบธุรกจิคอื USD และระดมทุนเป็นเงนิ

บาท นําเสนองบเป็นเงนิบาท 

 

 การลงทุนในทรพัยส์นิเพมิเตมิของกองทรสัต ์ ซงึจะเพมิสดัส่วนรายได ้ และลดสดัส่วนรายจ่ายต่อจํานวน

สนิทรพัยร์วม 

 

 การเปลยีนแปลงสดัส่วนหนสีนิตอ่ทุน ตลอดจนการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยีเงนิกู ้ เช่น จากการเพมิ

ทุน การชาํระหนื หรอืจากการ refinance เพอืใหส้อดคลอ้งต่อแผนการดาํเนินงานของกองทรสัต ์อาจส่งผล

ใหม้กีารเพมิขนึ/ลดลง ของดอกเบยีจ่าย หรอือตัราผลตอบแทน สาํหรบัการเนินงานในอนาคต 

 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอืไวรสั COVID-19 ในตน้ปี  อาจส่งผลในระยะสนัต่อผลการ

ดาํเนินงานของทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซงึถอืเป็นเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทเีกดิขนึเพยีงชวัคราว 

 

 

15. ความเหน็ของทรสัตีเกียวกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต์ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา   
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-เอกสารแนบ - 

 
รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ ผู้อาํนวยการฝ่าย และ 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าทีเรียกชืออย่างอืน  

ซึงรบัผิดชอบในสายงานเกียวกบัการดแูลจดัการกองทรสัต์ 
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์

 

- ประธานกรรมการ  

   บรษิทั 

- กรรมการอสิระ 

 

56  ปรญิญาตร ี/ ปรญิญา

โท  วศิวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  

   Purdue University  

   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ประวตักิารอบรม   

หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) รุ่นท ี52/2547 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทั (IOD) 

12 ก.ค. 2559 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 

2559 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั /  

กรรมการอสิระ 

บรษิทั สตราทจีกิ 

พรอ็พเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอรส์ จาํกดั  

ผู้จดัการกองทรสัต์ของ

SHREIT 

บรษิทัจดทะเบยีนอนื: 

2561 - ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั /  

กรรมการอสิระ 

บรษิทั นอรท์อสีท ์

รบัเบอร ์จํากดั 

(มหาชน) : NER   

ผูผ้ลติและจาํหน่ายยาง

ธรรมชาตทิงัในประเทศ

และส่งออก 

2558 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั จเีอม็เอม็ 

แกรมม ีจาํกดั 

(มหาชน): 

GRAMMY  

ธุรกจิเพลง ภาพยนตร ์

โทรทศัน์ วทิย ุโฮมชอ้

ปปิงและธุรกจิ 

ทเีกยีวขอ้ง 

2558 - 2561 

 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั /  

กรรมการอสิระ 

บรษิทั โคแมนซ ี

อนิเตอรเ์นชนัแนล 

จาํกดั (มหาชน): 

COMAN 

ผูพ้ฒันาและตดิตงั 

โปรแกรมเพอืการ 

บรหิารจดัการโรงแรม 

บรษิทัหรอืองคก์รอนื: 
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

      2559 - ปัจจบุนั 

 

 

รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มเซน็ทรลั หา้งสรรพสนิคา้ศูนย ์

การคา้และ 

อสงัหารมิทรพัย ์

(CPN), ธุรกจินําเขา้

และจดัจาํหน่าย 

(CRC), ธุรกจิโรงแรม

และรา้นอาหาร 

(CENTEL) และธุรกจิ

คา้ปลกี (COL) 

2558 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ /  

กรรมการอสิระ 

ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั 

(มหาชน) 

สถานบนัการเงนิ 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

ทปีรกึษา  

 

บรษิทั วเีน็ท แคปปิ

ทอล จาํกดั 

บรกิารทปีรกึษาดา้น

ธุรกจิเทคโนโลย ี    

สารสนเทศและหา

บรษิทัร่วมลงทุน 

2554 - 2558 

 

รองผูจ้ดัการ  

 

ตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย  

ตลาดหลกัทรพัย ์

ของประเทศไทย 
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

      2549 - 2557 

 

ผูจ้ดัการ  

 

ตลาดหลกัทรพัย ์ 

เอม็ เอ ไอ 

ตลาดรองซอืขาย 

หลกัทรพัย ์

2. น.ส. โชตมิา  โชตบิณัฑติ 

     

-  กรรมการอสิระ 

 

 

55  ปรญิญาตร ี 

   วทิยาศาสตร ์ 

   สาขาวทิยาศาสตร ์

   คอมพวิเตอร ์     

   Simmons College  

   เมอืงบอสตนั                      

   รฐัแมสซาชเูซตส ์ 

   ประเทศสหรฐัอเมรกิา                                    

 21 ส.ค. 2562 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 

ส.ค. 2562 - 

ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ บรษิทั สตราทจีกิ 

พร็อพเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอร์ส จํากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง

SHREIT 

บรษิทัจดทะเบยีนอนื: 

- - - - 

บรษิทัหรอืองคก์รอนื: 

2549 - 2553                                ผูอํ้านวยการอาวุโส 

ฝ่ายกองทุน 

อสงัหารมิทรพัย์ 

ธุรกจิจดัการกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์

จดัการกองทุน 

ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

จดัการกองทุน 

2545 – 2548  ผูอํ้านวยการ ฝ่ายการลงทุน

อสงัหารมิทรพัย ์                                                   

กองทุนบําเหน็จ

บํานาญขา้ราชการ 

 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขา้ราชการ 
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

2537 - 2545 ผูจ้ดัการทวัไป  

 

  

บริษัท สยามสินธร 

จาํกดั 

[บรษิทัร่วมลงทุน 

ระหว่าง  

สาํนัทรพัยส์นิ

พระมหากษตัรยิ ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทั แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส ์จาํกดั 

(มหาชน)] 

 

 

 

 

 

 

ธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

หมายเหตุ:  2553 - 2562 เกษยีณ   
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

3.  นายกฤษณ์    

     พนัธร์ตันมาลา      

 

- กรรมการอสิระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51  ปรญิญาโท 

วทิยาศาสตร ์สาขา

ไฟฟ้าสอืสาร         

  Imperial College 

London ประเทศ

องักฤษ     

 ปรญิญาโท 

บรหิารธุรกจิ                            

University of Florida 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา.        

 ปรญิญาตร ี

วศิวกรรมศาสตร ์

สาขาไฟฟ้า  ..  

   จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวทิยาลยั    

 

25 พ.ย. 2562 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 

พ.ย. 2562 -   

ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ บรษิทั สตราทจีกิ 

พร็อพเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอร์ส จํากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง

SHREIT 

บรษิทัจดทะเบยีนอนื: 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ    

บ ริ ษั ท  ที พี บี ไ อ 

จํ ากัด  (มหาชน) : 

TPBI 

ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

บรรจุภณัฑ์พลาสตกิ 

และประเภทอนืๆ 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ    

บรษิทั สหโมเสค 

อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) : UMI   

ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

กระเบอืงโมเสก 

ตรายเูอม็ไอ กระเบอืง

เซรามคิและสนิคา้ที

เกยีวเนือง 

2558 - 2560 

 

กรรมการบรษิทั ทิพ ย ป ระ กัน ชี วิต 

จาํกดั (มหาชน): TIP 

ธุ ร กิ จป ร ะกันภัย  & 

ประกนัชวีติ 

2554 - 2560 

 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ     

บรษิทั กรุ๊ปลสี จํากดั 

(มหาชน) : GL 

ธุรกจิการเงนิ 
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

   ประกาศณียบตัร 

 Chartered Financial 

Analyst (CFA)                    

   CFA Institute  

   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

   ประวตักิารอบรม         

 หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) รุ่นท ี86/2550 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทั (IOD) 

 

 หลกัสตูร Advanced  

Audit Committee 

Program (AACP)  

รุ่นท ี1/2552 

2554 - 2560 

 

                       

 

กรรมการบรษิทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 

จํ า กัด  ( มห าชน ) : 

DRT   

ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

กระเบอืงหลงัคา 

แผ่นผนัง ฝ้า ไม้

สงัเคราะห์ อุปกรณ์

ตดิตงัหลงัคา และ

สนิคา้โครงสรา้ง 

ของบา้น ตราเพชร 

ตราหลงัคา  

ตราอดามสั และ ตรา

เจยีระไน     
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

  สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทั (IOD) 

 Program (AACP)  

รุ่นท ี1/2552 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทั (IOD) 

   2561 - ปัจจุบนั     

 

ทปีรกึษาการลงทุน   บรษิทั บวัหลวง 

เวนเจอรส์ จาํกดั 

[เป็นบรษิทัในเครอื

ของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน)] 

ธุรกจิเพอืร่วมลงทุน 

กบับรษิทัสตารท์อพัใน

ต่างประเทศ  

 

2558 - 2561                                 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยพรอส  

เพอรติ ีแอด็ไวซอร ี

จาํกดั 

ธุรกจิบรกิารรบัเป็น 

ทปีรกึษาใหค้าํแนะนํา 

และวเิคราะหข์อ้มลู 

เกยีวกบัการเงนิ   

2548 – 2558                                                    

 

 

ผูอ้ํานวยการ  บรษิทั ไทยพรอส  

เพอริตี แอ็ดไวซอรี 

จาํกดั 

ธุรกจิบรกิารรบัเป็น 

ทปีรกึษาใหค้าํแนะนํา 

และวเิคราะหข์อ้มลู 

เกยีวกบัการเงนิ  
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

4.  นายครสิตอป วายบ ี 

     แองเจโล่ ฟอซเินสต ิ

     (Mr. Christophe Wybe  

     Forsinetti)  

 

- กรรมการบรหิาร  

- กรรมการผูจ้ดัการ  

- รกัษาการผูอํ้านวย 

การฝ่ายปฏบิตักิาร  

- รกัษาการผูอํ้านวย 

       การฝ่ายบรหิาร  

       อสงัหารมิทรพัย ์

41  ปรญิญาโท  

สาขาภูมศิาสตร์ 

การเมอืง University of 

Paris 8  

ประเทศฝรงัเศส                   

 ปรญิญาตร ีสาขาธุรกจิ

ระหว่าง 

ประเทศ  

Institut de  

Preparation a l’  

Administration et la 

Gestion  

ประเทศฝรงัเศส                         

27 ก.พ. 2562 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 

ต.ค. 2562 -   

ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ / 

รกัษาการผูอํ้านวย 

การฝ่ายปฏบิตักิาร / 

รกัษาการผูอํ้านวย 

บรษิทั สตราทจีกิ 

พรอ็พเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอรส์ จาํกดั  

ผู้จดัการกองทรสัต์ของ

SHREIT 

 การฝ่ายบรหิาร  

อสงัหารมิทรพัย ์

  

ก.พ. 2562 - 

ปัจจุบนั 

 

กรรมการบรหิาร บรษิทั สตราทจีกิ 

พรอ็พเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอรส์ จาํกดั  

ผู้จดัการกองทรสัต์ของ

SHREIT 

2560 – พ.ย.  

2562 

 

กรรมการบรหิาร   Strategic Property  

Investors Pte. Ltd. 

ประเทศสงิคโปร ์  

(บรษิทัแม่ของ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ของหน่วยทรสัต ์

SHREIT) 

 

บรษิทัโฮลดงิเพอืธุรกจิ 

จดัการกองทุนอสงัหา 

รมิทรพัย ์
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

บรษิทัจดทะเบยีนอนื: 

- - - - 

บรษิทัหรอืองคก์รอนื:          

2544 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร  SCI Zypolite  

ประเทศฝรงัเศส  

บรษิทัโฮลดงิธุรกจิ    

อสงัหารมิทรพัย ์  

2558 – 2561 ผูอํ้านวยการ JSM Indochina  ผูจ้ดัการกองทุน 

 ฝ่ายปฏบิตักิาร  Services  

ประเทศอนิโดจนี   

อสงัหารมิทรพัย ์และ 

ธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

2557 – 2558 กรรมการ - การ

พฒันาระดบัภูมภิาค   

Group Lease 

ประเทศสงิคโปร ์  

 

ธุรกิจบริการทางการ 

เงนิ 

2556 – 2558    กรรมการบรหิาร Group Lease 

ประเทศกมัพชูา 

ธุรกจิบรกิารทางการ 

เงนิ 

 

2551 – 2555 ผูก่้อตงั/ ประธาน

เจา้หน้าท ี

บรหิาร 

Devenco Co., Ltd. 

ประเทศกมัพชูา 

ธุรกจิเพอืร่วมลงทุน  
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

2549 - 2550 

 

กรรมการผูจ้ดัการ Microcred Bank 

ประเทศมาดากสัการ ์  

สถาบนัการเงนิ  

 

5.  นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  

    (Mr. James Teik Beng  

     Lim) 

 

    - กรรมการบรหิาร 

    - ผูอํ้านวยการ 

      ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

 

     

46  ปรญิญาตร ี

พาณิชยศาสตร ์(บญัชี

และการเงนิ)  

 

Monash University 

ประเทศออสเตรเลยี 

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ 

(เกยีรตนิิยม)  

Monash University  

ประเทศออสเตรเลยี 

หลกัสตูร Director 

Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี

16/2561  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทั (IOD) 

9 ม.ิย. 2559 ไม่ม ี 0.0679 บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 

ม.ิย. 2559 - 

ปัจจุบนั 

 

กร รมการบริห าร / 

ผูอํ้านวยการ 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

บรษิทั สตราทจีกิ 

พร็อพเพอรต์ ีอนิ

เวสทเ์ตอร์ส จํากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ของ

SHREIT 

พ.ย. 2559 - 

ก.ย. 2562 

 

กรรมการบรหิาร   Strategic Property  

Investors Pte. Ltd. 

ประเทศสงิคโปร ์  

บรษิทัโฮลดงิเพอืธุรกจิ 

จดัการกองทุนอสงัหา 

รมิทรพัย ์

   (บรษิทัแม่ของ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ของหน่วยทรสัต ์

SHREIT) 

 

2557 - ปัจจบุนั 

 

หุน้ส่วน (Partner) 

และผูก้่อตงั    

Calibration 

Partners Limited  

ฮ่องกง 

(ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการ

กองทรสัตข์อง 

กจิการเงนิร่วมลงทุน 

(Private Equity) และ 

การใหค้าํปรกึษาดา้น

การเงนิ 



 
ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติ ี

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

-หนา้ 195- 

 

ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

หน่วยทรสัต ์

SHREIT) 

บรษิทัจดทะเบยีนอนื: 

ก.พ. 2560 - 

ปัจจุบนั 

 

กรรมการ บรษิัท อนันดา ดเีวล 

ลอ ป เ ม้ น ท์  จํ า กัด 

(มหาชน) : ANAN 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

และรบัจา้งบรหิาร

โครงการ

อสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทัหรอืองคก์รอนื: 

2553 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ /  Barclays Capital  อสงัหารมิทรพัย ์

 ผูอํ้านวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัย์และ

การบรกิารของ

ภูมภิาคเอเชยี

แปซฟิิก 

ฮ่องกง การลงทุนในดา้นการ

บรกิารและสนัทนาการ 

และการจดัหาเงนิทุน 

2551 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ / 

ผูอํ้านวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัย์และ

การบรกิารของ

BNP Paribas ฮ่องกง อสงัหารมิทรพัย ์

การลงทุนในด้านการ

บรกิารและสนัทนาการ 

และการจดัหาเงนิทุน 
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ชอื - สกุล 

ตําแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

วุฒกิารศกึษา วนัทเีขา้เป็น 

กรรมการ 

บรษิทั 

ความ 

สมัพนัธ ์

ทาง 

ครอบครวั 

ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 

การถอื 

หุน้ใน 

บรษิทั 

(%) 

ประสบการณ์การทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ชอืบรษิทั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

ภูมภิาคเอเชยี

แปซฟิิก 

2548 - 2551 ผูอํ้านวยการดา้น

อสงัหารมิทรพัย์และ

การบรกิารภูมภิาค

เอเชยี แปซฟิิก 

(ไม่รวมญปุ่ีน) / 

ผูอํ้านวยการ 

ฝ่ายจดัหาแหล่งเงนิ 

ทุนในยุโรป 

Lehman Brothers 

ฮ่องกงและลอนดอน 

อสงัหารมิทรพัย ์

การลงทุนในด้านการ

บรกิารและสนัทนาการ 

และการจดัหาเงนิทุน 

 

หมายเหตุ:   กรรมการทลีาออกระหว่างปี มดีงัต่อไปน ี

1. นายภูทรา พราทานา (Mr. Putra Pratana) กรรมการ ไดล้าออก มผีลตงัแต่วนัท ี17 กมุภาพนัธ ์2562 

2. นายชานนท์ เรอืงกฤตยา กรรมการ ไดล้าออก มผีลตงัแต่วนัท ี30 กรกฎาคม 2562 

3. นายปธาน สมบูรณสนิ  กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ ไดล้าออก มผีลตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม 2562 

4. นายธนรชัต์ พสวงศ ์ กรรมการอสิระ ไดล้าออก มผีลตงัแต่วนัท ี17 ตุลาคม 2562 
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รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหาร รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ ผู้อ านวยการฝ่าย และ 
  ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  

ซ่ึงรบัผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดแูลจดัการกองทรสัต์ 
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ยละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหาร รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการฝ่าย และ ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงรบัผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการ  
ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

1.  นายครสิตอป วายบ ี 
     แองเจโล่ ฟอซเินสต ิ
     (Mr. Christophe Wybe  
     Forsinetti)  
 

- กรรมการบรหิาร  
- กรรมการผูจ้ดัการ  
- รกัษาการผูอ้ านวย 
การฝ่ายปฏบิตักิาร  

- รกัษาการผูอ้ านวย 
       การฝ่ายบรหิาร  
       อสงัหารมิทรพัย ์

41 • ปรญิญาโท  
สาขาภูมศิาสตร ์
การเมอืง University of 
Paris 8  
ประเทศฝรัง่เศส                    

• ปรญิญาตร ีสาขาธุรกจิ
ระหว่าง 
ประเทศ  
Institut de  
Preparation a l’  
Administration et la 
Gestion  
ประเทศฝรัง่เศส                          

ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 
ต.ค. 2562 -   ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ / 

รกัษาการผูอ้ านวย 
การฝ่ายปฏบิตักิาร / 
รกัษาการผูอ้ านวย 
การฝ่ายบรหิาร  
อสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการบรหิาร บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

2560 – พ.ย. 2562 
 

กรรมการบรหิาร   Strategic Property  
Investors Pte. Ltd. 
ประเทศสงิคโปร ์  
(บรษิทัแม่ของ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของหน่วยทรสัต ์
SHREIT) 

บรษิทัโฮลดิง้เพื่อ 
ธุรกจิจดัการกองทุน 
อสงัหารมิทรพัย ์
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่น: 
- - - - 

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น:          
2544 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร  SCI Zypolite  

ประเทศฝรัง่เศส  
บรษิทัโฮลดิง้ธุรกจิ    
อสงัหารมิทรพัย ์  

2558 – 2561 ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายปฏบิตักิาร  

JSM Indochina  
Services  
ประเทศอนิโดจนี   

ผูจ้ดัการกองทุน 
อสงัหารมิทรพัย ์ 
และ ธุรกจิพฒันา 
อสงัหารมิทรพัย ์

2557 – 2558 กรรมการ - การพฒันา
ระดบัภูมภิาค   

Group Lease 
ประเทศสงิคโปร ์  

ธุรกจิบรกิารทางการเงนิ 
 

2556 – 2558    กรรมการบรหิาร Group Lease 
ประเทศกมัพชูา 

ธุรกจิบรกิารทางการเงนิ 
 

2551 – 2555 ผูก้่อตัง้/  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

Devenco Co., Ltd. 
ประเทศกมัพชูา 

ธุรกจิเพื่อร่วมลงทุน  

   
 
 

  2549 - 2550 
 

กรรมการผูจ้ดัการ Microcred Bank 
ประเทศมาดากสัการ ์  

สถาบนัการเงนิ  
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

2.  นายเจมส ์เทคิ เบง ลมิ  
    (Mr. James Teik Beng  
     Lim) 
 
    - กรรมการบรหิาร 
    - ผูอ้ านวยการ 
      ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
 
     

46 • ปรญิญาตร ี
พาณิชยศาสตร ์ 
(บญัชแีละการเงนิ)  
Monash University 
ประเทศออสเตรเลยี 

• ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ 
(เกยีรตนิิยม)  
Monash University  
ประเทศออสเตรเลยี 
หลกัสตูร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่
16/2561  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทั (IOD) 

ไม่ม ี 0.0679 บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 
ม.ิย. 2559 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรหิาร/ 
ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

พ.ย. 2559 - ก.ย. 2562 กรรมการบรหิาร   Strategic Property  
Investors Pte. Ltd. 
ประเทศสงิคโปร ์  
(บรษิทัแม่ของ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของหน่วยทรสัต ์
SHREIT) 

บรษิทัโฮลดิง้เพื่อ 
ธุรกจิจดัการกองทุน 
อสงัหารมิทรพัย ์

 

2557 - ปัจจุบนั 
 

หุน้ส่วน (Partner) และ 
ผูก้่อตัง้    

Calibration Partners 
Limited  ฮ่องกง 
(ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการ 
กองทรสัตข์องหน่วย 
ทรสัต ์SHREIT) 
 
 

กจิการเงนิร่วมลงทุน 
(Private Equity) และ 
การให้ค าปรึกษาด้าน
การเงนิ 
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

     บรษิทัจดทะเบยีนอื่น: 
ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บรษิทั อนันดา ดเีวล 
ลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) : ANAN 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
และรบัจา้งบรหิาร
โครงการอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น: 
2553 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ / 

ผูอ้ านวยการดา้น
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการ
บรกิารของภมูภิาคเอเชยี
แปซฟิิก 

Barclays Capital 
ฮ่องกง 

อสงัหารมิทรพัย ์
การลงทุนในด้านการ
บริการและสันทนาการ 
และการจดัหาเงนิทุน 

2551 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ / 
ผูอ้ านวยการดา้น
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการ
บรกิารของภมูภิาค 
เอเชยีแปซฟิิก 

BNP Paribas ฮ่องกง อสงัหารมิทรพัย ์
การลงทุนในด้านการ
บริการและสันทนาการ 
และการจดัหาเงนิทุน 

2548 - 2551 ผูอ้ านวยการดา้น
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ 
การบรกิารภูมภิาคเอเชยี 

Lehman Brothers 
ฮ่องกงและลอนดอน 

อสงัหารมิทรพัย ์
การลงทุนในด้านการ
บริการและสันทนาการ 
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

แปซฟิิก (ไม่รวมญีปุ่่ น) / 
ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัหา
แหล่งเงนิทุนในยโุรป 

และการจดัหาเงนิทุน 

3. นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ
 
    - ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
      และการเงนิ 
    - เลขานุการบรษิทั 

46 • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ          
มหาวทิยาลยั 

  ธรรมศาสตร ์ 
• ปรญิญาตร ี
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

  พระจอมเกลา้ฯ  
  ลาดกระบงั  
• ปรญิญาตร ี
นิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทยั 
ธรรมาธริาช                                   

•  

ไม่ม ี 0.0069 บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 
ส.ค. 2562 – ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิัท สตราทจีกิ พร็อพ

เพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

พ.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ  
 

บรษิัท สตราทจีกิ พร็อพ
เพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562 รองผูอ้ านวยการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ 

บรษิัท สตราทจีกิ พร็อพ
เพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่น: 
2555 - 2559 กรรมการ/ ประธาน

เจา้หน้าทีก่ารเงนิ   
บรษิทั กรุ๊ปลสี จ ากดั 
(มหาชน)   

ธุรกจิการเงนิ 

2550 - 2555 กรรมการ/ ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายการเงนิ / ผูจ้ดัการ

บรษิทั กรุ๊ปลสี จ ากดั 
(มหาชน)   

ธุรกจิการเงนิ 
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

องคก์ารสมัพนัธ ์  
บรษิทัหรอืองคก์รอื่น: 

- - - - 
4. นางสาวเขมกร  อารยิกุล 
 
   - ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบั 
     ตรวจสอบบรหิารและ 
     จดัการความเสีย่ง 

47 • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ           
University of La Vern 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ 
สาขาบรหิารธุรกจิ 
ระหว่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ 
ไทย 

ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบั 

ตรวจสอบบรหิารและ 
จดัการความเสีย่ง 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

ก.ย. 2561 – ส.ค. 2562 เลขานุการบรษิทั บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่น: 
ก.ย. 2560 - พ.ค. 2561 
 

เลขานุการบรษิทั บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกจิ: การเงนิ 

การเงนิ 

ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 เลขานุการบรษิทั  
 

บรษิทั แอดวานซ์ คอน
เนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  

พดัลมเพดาน/ โคมไฟ/ 
ธุรกจิพลงังาน
แสงอาทติย ์
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

     ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 เลขานุการบรษิทั  
 

บรษิทั แอดวานซ์ คอน
เนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  

พดัลมเพดาน/ โคมไฟ/ 
ธุรกจิพลงังาน
แสงอาทติย ์

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น: 
ม.ค. 2559 - ก.ย. 2559 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ทวีดี ีชอ้ปป้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 
โฮมชอ้ปป้ิง 

2545 – 2558  เลขานุการบรหิาร บรษิทั หลกัทรพัย ์ 
ฟิลลปิ  (ประเทศไทย)
จ ากดั (มหาชน) 

นายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย ์

5.  นายธนกฤต   
     อนุชวลติวงศ ์
 
   - ผูช้่วยผูจ้ดัการ  
      พฒันาธุรกจิ    
 

27 • ปรญิญาโท สาขาวชิา
การเงนิประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์    .             

• ปรญิญาตร ีสาขาการ
จดัการ & การพฒันา
เศรษฐกจิและ             
อสงัหารมิทรพัย ์
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั                                

ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัหรอืหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม: 
พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการ - พฒันา

ธุรกจิ    
 

บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พ
เพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ 
จ ากดั  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ของ SHREIT 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่น: 
- - - - 

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น: 
พ.ค. 2561 – พ.ย. 2562 วเิคราะห ์& ทีป่รกึษา/ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์

เตอร ์(ประเทศไทย)  
อสงัหารมิทรพัย ์
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

วุฒกิารศกึษา ความ 
สมัพนัธ ์
ทาง 

ครอบครวั 
ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

สดัส่วน 
การถอื 
หุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ต าแหน่ง 

 
 

ชื่อบรษิทั 

 
 

ประเภทธุรกจิ 

 ผูป้ระเมนิ
อสงัหารมิทรพัย ์

จ ากดั  

ส.ค. 2559 – ก.พ. 2561 ผูช้่วยผูจ้ดัการ - พฒันา
ธุรกจิ  

บรษิทั อรรถกระว ีจ ากดั 
 

อสงัหารมิทรพัย ์   
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- เอกสารแนบ 2- 

สรปุสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
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