หนังสื อชีชวนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพือ# การลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
กองทรัสต์ไม่กาํ หนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
แหล่งเงินทุนในการซือทรัพย์สินมาจาก
1) ระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวมกันทังสิ นไม่เกิน
3,152,747,000 บาท
2) กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินสําหรับเข้าลงทุนในทรัพย์สินครังแรกในมูลค่าทังสิ นไม่เกิน 800,000,000 บาท
โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินในมูลค่าทังสิ นไม่เกิน
3,952,747,000 บาท
โดยมีหน่วยทรัสต์ที4จะเสนอขายจํานวนทังสิ น 308,932,600 – 315,274,700 หน่วย
ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย
และมูลค่าที4ตราไว้ของหน่วยทรัสต์จะเท่ากับ 10.00 บาท
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการระดมเงินในครังนีของกองทรัสต์ เพื4อนําเงินที4ได้จากการระดมทุนและจากการกูย้ มื ไปลงทุนใน
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ผู้ก่อตังทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ทรัสตี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
ที#ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
วันที4ยนื4 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 27 กรกฎาคม 2558
วันที4แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีผลใช้บงั คับ 24 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาจองซือ
สําหรับนักลงทุนรายย่อย ผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่าย
27 พฤศจิกายน 2558 - 3 ธันวาคม 2558
สําหรับผูจ้ องซือประเภทนักลงทุนสถาบัน และ
ผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน 4 และ 8 - 9 ธันวาคม 2558
ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี4ยวกับกองทรัสต์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี4 ยงที4เกี4 ยวข้อง
เป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี มิได้เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พย์แนะนําให้ลงทุนในหน่ วยทรัสต์ที4เสนอขาย หรื อมิ ได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่วยทรัสต์ที4เสนอขาย หรื อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทังนี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นีเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
หากแบบแสดงรายการข้อ มูลการเสนอขายหน่ วยทรั สต์มี ขอ้ ความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อ ขาดข้อความที4ค วรแจ้ง ในสาระสําคัญ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ที4 ได้ซื อ
หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที4แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นนมี
ั ผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา
82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที4ได้รู้หรื อควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นเท็จหรื อ
ขาดข้อความที4ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที4แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีผลใช้บงั คับ
คําเตือน: การลงทุนมีความเสี# ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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คําจํากัดความ
ส่ วนที" 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
1.
สาระสําคัญของกองทรัสต์
1.1 ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั+งนี+
1.2 นโยบายการลงทุน
1.3 สรุ ปรายละเอียดทีสําคัญทีเกียวกับโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
1.4 ค่าเช่า
1.5 การกูย้ มื เงิน
1.6 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
1.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
1.8 เงือนไขในการยกเลิกการก่อตั+งกองทรัสต์
2.
ความเสี ยงสําคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
2.1 ความเสี ยงทีเกียวกับกองทรัสต์หรื อการดําเนินงานของกองทรัสต์
2.2 ความเสี ยงทีเกียวกับทรัพย์สินหลัก
2.3 ความเสี ยงทีเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
2.4 ความเสี ยงทีเกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ส่ วนที" 2 ข้ อมูลเกีย" วกับกองทรัสต์
1.
ปั จจัยความเสี ยง
1.1 ความเสี ยงทีเกียวกับกองทรัสต์หรื อการดําเนินงานของกองทรัสต์
1.2 ความเสี ยงทีเกียวกับทรัพย์สินหลัก
1.3 ความเสี ยงทีเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
1.4 ความเสี ยงทีเกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
2.
ข้อมูลเกียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
2.1 ข้อมูลทัวไปของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
2.1.1 รายละเอียดโครงการ
2.1.2 จุดเด่นของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
2.1.3 รายละเอียดของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
ทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน
2.1.4 การประกันภัยในทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน
2.2 สรุ ปสาระสําคัญของรายงานการประเมิน
2.2.1 สรุ ปสาระสําคัญของรายงานการประเมิน
2.2.2 การวิเคราะห์โดยผูก้ ่อตั+งทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงิน
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2.3
2.4

3.
4.

มูลค่าของทรัพย์สินหลัก
การทําธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2.4.1 รายละเอียดการทําธุรกรรม
2.4.2 มูลค่าของสิ งตอบแทน ข้อตกลงและเงือนไขในการเข้าทํารายการ
2.4.3 ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกียวกับความสมเหตุสมผล
ของมูลค่าในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
2.4.4 ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินเกียวกับความเหมาะสมของค่าเช่า
2.5 การทําธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
2.5.1 รายละเอียดการทําธุรกรรมและเงือนไขในการเข้าทํารายการ
2.5.2 เหตุผล ความจําเป็ นและความเห็นเกียวกับเงือนไขของธุรกรรม
2.6 การกูย้ มื เงิน
2.6.1 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญากูย้ มื เงิน
2.6.2 ประโยชน์ของการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน
ข้อพิพาทหรื อข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
4.1 โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
4.2 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
4.2.1 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
4.2.2 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซื+อขายสังหาริ มทรัพย์ของ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
4.2.3 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
4.2.4 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ของ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
4.3 รายละเอียดผูเ้ ช่าช่วง
4.3.1 ข้อมูลทัวไป
4.3.2 คุณสมบัติและประสบการณ์ของผูเ้ ช่าช่วง
4.3.3 ความสัมพันธ์เชิงการถือหุน้ หรื อความเกียวข้องทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
4.3.4 ระยะเวลาการดําเนินการ
4.3.5 กลไกหรื อมาตรการทีใช้ในการกํากับดูแลผูเ้ ช่าช่วงเพือป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผูเ้ ช่าช่วงและกองทรัสต์
4.4 รายละเอียดผูบ้ ริ หารโรงแรม
4.4.1 ข้อมูลทัวไป
4.4.2 ความสัมพันธ์เชิงการถือหุน้ หรื อความเกียวข้องทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

4.4.3 ระยะเวลาการดําเนินการ
4.4.4 อสังหาริ มทรัพย์อืนภายใต้การจัดการของผูบ้ ริ หารโรงแรมซึงผูเ้ ช่าช่วงแต่งตั+งทีอาจ
แข่งขันในทางธุรกิจกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์สาํ หรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากก่อตั+งกองทรัสต์
5.1 งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 เดือน
ช่วงเวลาประมาณการ วันที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2559
5.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไร
สําหรับงวด 12 เดือนระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2558
รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
6.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
โครงสร้างและการดําเนินงานของกองทรัสต์
8.1 การก่อตั+งกองทรัสต์
8.1.1 ข้อมูลทัวไปของกองทรัสต์
8.1.2 วัตถุประสงค์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
8.2 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาก่อตั+งทรัสต์
8.3 ช่องทางทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่อตั+งทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9.1 ข้อมูลทัวไป
9.2 ผูถ้ ือหุน้ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9.3 โครงสร้างการจัดการ
9.4 หน้าทีและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9.5 การบริ หารจัดการ
9.6 ระบบงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9.7 กระบวนการและปัจจัยทีใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุนและการบริ หารจัดการกองทรัสต์
9.8 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
9.9 ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9.10 วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9.11 การบริ หารจัดการกองทรัสต์อืน
ทรัสตี
10.1 ข้อมูลทัวไป
10.2 ใบอนุญาตทีเกียวข้อง
10.3 หน้าทีและความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี

หน้ า
114
115
115
115
117
119
119
122
124
145
145
145
145
147
155
156
156
156
156
162
172
175
176
176
177
178
179
180
180
180
180
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10.4 ค่าธรรมเนียมทีได้รับจากการทําหน้าทีเป็ นทรัสตี
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผูจ้ องซื+อหรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์
11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผูจ้ องซื+อหรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
11.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
12 นโยบายการกูย้ มื เงินในอนาคตและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
12.1 วัตถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
12.2 วิธีการกูย้ มื เงิน
12.3 มูลค่าการกูย้ มื เงิน
12.4 การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินหลัก
13 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจํากัด
13.1 ข้อกําหนดนโยบายและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
13.2 เงือนไขและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
14 นโยบายการลงทุนในอนาคต
14.1 การเข้าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
14.2 การได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และอุปกรณ์ (ถ้ามี) เพิมเติม
14.3 การลงทุนในหรื อมีไว้ซึงทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
14.4 การลงทุนในหุน้ ของนิติบุคคลซึงเป็ นผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
14.5 การจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์และอุปกรณ์ (ถ้ามี)
15 ข้อมูลอืนทีเกียวข้อง

หน้ า
186
186
186
187
192
192
193
194
194
195
195
196
196
196
198
200
201
202
202

ส่ วนที" 3 ข้ อมูลเกีย" วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1.
รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย
2.
ทีมาของการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย
3.
การจอง การจัดจําหน่ายและการจัดสรร
3.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3.2 ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
3.3 ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
3.4 ค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
3.5 วิธีการขอรับหนังสื อชี+ชวนและใบจองซื+อหน่วยทรัสต์
3.6 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
3.7 วันและวิธีการจองซื+อ และการชําระเงินค่าจองซื+อหน่วยทรัสต์
3.8 เงือนไขการขายหน่วยทรัสต์
3.9 ข้อจํากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจํากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์
3.10 ขั+นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื+อหน่วยทรัสต์
4.
ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง

203
203
207
207
207
208
208
209
209
210
212
222
223
224
226
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5.
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องกับการเสนอขายครั+งนี+
6.
วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

หน้ า
226
227

ส่ วนที" 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

229

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ร่ างสัญญาก่อตั+งกองทรัสต์
หนังสื อรับรองของทรัสตี
สรุ ปรายงานการประเมินค่า
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร สําหรับงวด 12 เดือน
ช่วงเวลาประมาณวันที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์ความอ่อนใหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไร
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คําจํากัดความ
กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง

กองทรัสต์

หมายถึง

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลัก

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติทรั สต์เพือธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
หนังสื อเวียน หนังสื อผ่อนผัน หนังสื อซักซ้อมความเข้าใจ
หนังสื ออนุญาต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรื อ เอกสารอืน
ใดที มี ผลใช้บงั คับตามกฎหมายที ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และ/หรื อ พระราชบัญญัติท รั สต์เพือธุ รกรรมในตลาดทุ น
พ.ศ. 2550 และ/หรื อ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง ทั8งทีมีอยูใ่ น
ปั จจุบนั และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
ทรั สต์เพือการลงทุ นในสิ ทธิ ก ารเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แอล
เอช โฮเทล
บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ งหรื อหลาย
ลักษณะดังต่อไปนี8 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 21
พฤศจิกายน 2555 และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
(1) คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของนิติบุคคล
นั8นซึงถือหุน้ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนในนิ ติบุคคลดังกล่าวไม่
ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อ มเกิ น กว่า ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของ
จํา นวนหุ ้น ที จํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั8ง หมดหรื อ ความเป็ น
หุน้ ส่วนทั8งหมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ท8 งั นี8
มิให้รวมถึงกองทุนสํารองเลี8ยงชีพ
การให้เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และการให้เช่าสังหาริ มทรัพย์
แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงการให้บริ การทีเกียวเนื อง
กับการให้เ ช่ า ช่ วงและการให้เ ช่ าดังกล่า ว โดยในเบื8 อ งต้น
กองทรั ส ต์จ ะให้เ ช่ า ช่ ว งอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และให้เช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกี ยวข้อง
แก่ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด หรื อ
บุคคลอื นที เป็ นผูเ้ ช่าช่ วงทรั พย์สินหลักจากกองทรั สต์แทน
1
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การประเมินค่ า

หมายถึง

การสอบทานการประเมินค่ า

หมายถึง

การบริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด
การคํ า นวณมู ล ค่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดยเป็ นการประเมินอย่าง
เต็มรู ปแบบ ซึ งต้องมี การตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ ข้อจํากัด
สิ ท ธิ ค รอบครองในทรั พ ย์สิ น เงื อนไขและข้อ จํา กัด ทาง
กฎหมาย ข้อจํากัดอืนของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการ
ใช้ป ระโยชน์ ใ นปั จ จุ บัน และรายละเอี ย ดอื นที เกี ยวข้อ ง
รวมทั8งการสํารวจทรัพย์สินตามสภาพทีเป็ นอยู่
การเสนอความเห็ นเกียวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมิได้มีการสํารวจ
ทรัพย์สิน
การดูแลรักษาให้อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อยูใ่ นสภาพ
ทีดีและพร้อมทีจะใช้ในการจัดหาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา
ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ด้วยตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด รวมทั8งการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที
กฎหมายหลัก ทรั พย์ และ/หรื อ กฎหมายอื นใดที เกี ยวข้อ ง
กําหนด
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งตั8งอยู่ที
เลขที 2 ซอยสุ ขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนื อ เขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
1. อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที
กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 49/2555
เรื อง การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุ นในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ฉบั บ ลงวั น ที 21
พฤศจิกายน 2555 และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
2. โดยในครั8 งนี8 ทรั พ ย์ สิ นหลั ก ที กองทรั ส ต์ จ ะลงทุ น
ประกอบด้วย
2.1 สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21 พร้อมทั8งพื8นที จอดรถและส่ วนควบของ

หมายถึง
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ หมายถึง
เทอร์ มนิ อล 21
ตลาดหลักทรัพย์
ทีป? รึกษาทางการเงิน
ทรัพย์ สินหลัก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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ทรัสตี

หมายถึง

ทุนชําระแล้ ว
แบบแสดงรายการข้ อมูล

หมายถึง
หมายถึง

อาคารโรงแรมทีเป็ นงานระบบสาธารณูปโภคส่ วนกลาง
รวมถึ ง สิ งอํา นวยความสะดวกต่ า งๆ ที เกี ยวเนื องกับ
อาคารโรงแรม รวมถึงสิ ทธิใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนื อง
กับทรัพย์สินดังกล่าว
2.2 กรรมสิ ทธิG ในสั ง หาริ มทรั พ ย์ ซึ งเป็ นเฟอร์ นิ เจอร์
เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที ติดตรึ งตราและไม่
ติดตรึ งตรา รวมทั8งอุปกรณ์อืนใดที ใช้เพือวัตถุประสงค์
ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ผู ้
พักอาศัยและผูใ้ ช้บริ การในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งตั8ง และ/หรื อ ติดตรึ งตรา
อยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื8นที ของอาคารโรงแรม
หรื อ พื8 น ผิ ว ของตัว อาคารโรงแรม รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ ดๆ ที
เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น
บุคคลซึ งได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เป็ นทรั ส ตี ต าม
พระราชบัญญัติทรั สต์เพือธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีชําระเต็มจํานวนแล้ว
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ประเภท
หน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ของกองทรัสต์ (แบบ 56REIT)
บุคคลที เกี ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
บุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ซึง (ก) ควบคุมบุคคลหรื อนิติบุคคล
นั8น ไม่ ว่า โดยตรงหรื อ โดยอ้อม หรื อ (ข) ถู ก ควบคุ ม โดย
บุคคลหรื อนิติบุคคลนั8น ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อ (ค)
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั8น ไม่
ว่า โดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม และ“ควบคุ ม ” หมายถึ ง การมี
อํานาจในการควบคุ ม กําหนด หรื อชี8 นําการบริ หารจัดการ
และนโยบายของบุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม ไม่วา่ จะกระทําโดยผ่านความเป็ นเจ้าของหุ ้นที
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ ้นทีออก
และจําหน่ายแล้วทั8งหมดของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั8นๆ โดย
สัญญา หรื อโดยวิธีการอืนใด

แบบแสดงรายการข้ อมู ล ประจํ า ปี ของ หมายถึง
กองทรัสต์
หมายถึง
บุคคลทีเ? กีย? วโยงกัน
บริษัทในเครือ

หมายถึง
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บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน

หมายถึง

ประกาศที? กร. 14/2555

หมายถึง

ประกาศที? ทจ. 40/2557

หมายถึง

ประกาศที? ทจ. 49/2555

หมายถึง

ประกาศที? ทธ. 70/2552

หมายถึง

ประกาศที? สช. 29/2555

หมายถึง

ประกาศที? สร. 26/2555

หมายถึง

ผู้ก่อตัPงทรัสต์ หรือบริษัท
ผู้จดั การ

หมายถึง
หมายถึง

ผู้จดั การกองทรัสต์

หมายถึง

บริ ษทั ประเมิ น มูล ค่ าทรั พ ย์สิน ของกองทรั ส ต์ที ได้รั บการ
แต่งตั8งจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์และได้รับความเห็นชอบจาก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที กร. 14/2555 เรื อง หลักเกณฑ์เกี ยวกับการเป็ นผูก้ ่ อตั8งท
รั ส ต์ และการเป็ นทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2555 และทีได้มีการ
แก้ไขเพิมเติม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 40/2557 เรื อง
การจําหน่ายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ ้นและใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ทีจะซื8 อหุ ้นของบริ ษทั ทีออกตราสารทุน ลงวันที
7 พฤศจิกายน 2557 และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2555 และทีได้มี
การแก้ไขเพิมเติม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และ วิธีการในการจําหน่ ายหลักทรัพย์
ลงวันที 3 สิ งหาคม 2552 และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ ที สช. 29/2555 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และ
วิธี ก ารในการให้ ค วามเห็ น ชอบผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2555 และ
ทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที สร. 26/2555 เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั8งทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2555 และทีได้มี
การแก้ไขเพิมเติม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บุ คคลที ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ น
ผูด้ ูแลรั บผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั8งนี8
ไม่วา่ จะเรี ยกชือใดก็ตาม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ใน
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ฐานะบุ คคลที ทําหน้าที เป็ นผูจ้ ัดการกองทรั สต์ตามสัญญา
ก่อตั8งทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ หมายถึง
จําหน่ าย
หมายถึง
ผู้จดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายถึง

ผู้เช่ าช่ วง

หมายถึง

ผู้บริหารโรงแรม

หมายถึง

ผู้รับประโยชน์

หมายถึง

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์

หมายถึง

พ.ร.บ. ทรัสต์ ฯ

หมายถึง

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ

หมายถึง

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที ได้ รั บ ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ทีสามารถจัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ได้
บุ ค คลที ถื อ หุ ้ น ของนิ ติ บุ ค คลใดไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั8งหมดของนิติบุคคลนั8น
บุ ค คลที เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์สิ น หลัก ที เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์จ าก
กองทรัสต์เพือประกอบธุรกิ จโรงแรม ซึ งในเบื8องต้น ได้แก่
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด หรื อบุคคล
อืนที เป็ นผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สินหลักจากกองทรัสต์แทนบริ ษทั
แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํ า กั ด ทั8 งนี8 ให้
หมายความรวมถึ ง บุ ค คลซึ งเช่ า ทรั พ ย์ สิ นหลั ก ที เป็ น
สังหาริ มทรัพย์ดว้ ย
บุคคลทีได้รับแต่งตั8งและมอบหมายจากผูเ้ ช่าช่วงให้บริ หาร
จัดการทรัพย์สินหลัก ซึ งได้แก่ บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท
จํากัด หรื อบุคคลอืนทีได้รับการแต่งตั8งและมอบหมายจากผู ้
เช่าช่วงให้ปฏิ บตั ิ หน้าที ดังกล่าวแทน บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยล
เอสเตท จํากัด
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ซึ งเป็ นผูร้ ับประโยชน์ภายใต้สัญญาก่อตั8ง
ทรัสต์
ผูส้ อบบัญชี ของกองทรัสต์ ซึ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในบัญชี
รายชื อที ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามประกาศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี และทีได้
มีการแก้ไขเพิมเติม
ผูก้ ่ อ ตั8ง ทรั ส ต์ซึ งจะเข้าเป็ นผูจ้ ัด การกองทรั สต์ เมื อมี ก าร
ก่อตั8ง ทรัสต์แล้ว
พระราชบัญญัติทรั สต์เพือธุ รกรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550
และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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รายงานการประเมินค่ า

หมายถึง

รอบปี บัญชี
วันทําการ

หมายถึง
หมายถึง

สัญญาก่ อตัPงทรัสต์

หมายถึง

สัญญาแต่ งตัPงผู้จดั การกองทรัสต์

หมายถึง

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน

หมายถึง

หนังสือรับรองจากทรัสตี

หมายถึง

หน่ วยทรัสต์

หมายถึง

เหตุสุดวิสัย

หมายถึง

และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน ซึ ง
จัดทําขึ8นตามหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555
ระยะเวลาตั8งแต่วนั ที 1 มกราคม ถึง วันที 31 ธันวาคม
วัน ที ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์เ ปิ ดทําการ (ซึ งไม่ ใ ช่ ว นั เสาร์ วัน
อาทิ ตย์ หรื อวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้เป็ นวันหยุด)
สัญ ญาก่ อ ตั8ง ทรั ส ต์ ระหว่า งผู ้ก่ อ ตั8ง ทรั ส ต์ (ซึ งจะเข้า เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมือมีการก่อตั8งกองทรัสต์แล้ว) กับทรัสตี
สัญญาแต่งตั8งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ระหว่างทรัสตีและผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
หนั ง สื อ รั บ รองจากทรั ส ตี ห รื อผู ้ที จะเข้า เป็ นทรั ส ตี ข อง
กองทรัสต์ว่าจะยอมรับที จะเข้าปฏิ บตั ิหน้าทีเป็ นทรัสตีของ
กองทรั ส ต์ ตามหลั ก เกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ใ นประกาศที
ทจ. 49/2555 และประกาศอืนใดทีเกียวข้องทีออกตาม พ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ
ใบทรั สต์ที แสดงสิ ท ธิ ของผูถ้ ื อในฐานะผูร้ ั บประโยชน์ใ น
กองทรัสต์
เหตุใดๆ ทีเกิดขึ8นหรื อก่อให้เกิดผลพิบตั ิซึงไม่อาจป้ องกันได้
ถึงแม้ว่าบุคคลทีประสบหรื อใกล้จะประสบเหตุน8 นั จะได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัวไปจะทําได้ใน
ฐานะและภาวะเช่ นนั8น เช่ น ภัยธรรมชาติ อัคคี ภยั นํ8าท่ วม
แผ่น ดิ น ไหว อุบัติ เ หตุ ที ไม่ ส ามารถหลี กเลี ยงได้ สงคราม
จลาจล การก่ อ การร้ า ย การนัด หยุด งาน การปิ ดสถานที
ทํา งาน โรคระบาด เป็ นต้น และหมายความรวมถึ ง การ
บัญญัติกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์หรื อการดําเนิ นการอืนใดของ
รัฐ หรื อข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ซึงมีผลกระทบ
ต่ อ การปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญา หรื อ สาเหตุ ใ ดๆ ที มี ผ ลทํา นอง
เดียวกันซึงคู่สญ
ั ญาทีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้
ทั8งนี8 ในกรณี ทีเกียวข้องกับการชําระเงินหรื อธุ รกรรมใดใน
การปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาอัน จะต้อ งดํา เนิ น การกับ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ เหตุ สุ ด วิ สัย ให้ห มายความรวมถึ ง การที ธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทยทุกธนาคารหยุดทําการด้วย
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โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ปั จ จุ บัน ใช้ชื อตามใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม คื อ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินลั 21 ทั8งนี8 ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะดําเนิ นการให้มีการเปลียนชื อโรงแรมที ใช้ใน
ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
พร้อมกับการโอนใบอนุญาตประกอบธุ รกิ จโรงแรมให้แก่ผู ้
เช่าช่วง

หมายเหตุ
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ส่ วนที 1
สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้ อมูลสําคัญนีเ5 ป็ นส่ วนหนึง ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี5ชวน ซึงเป็ นเพียง
ข้ อมูลสรุปเกีย วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของกองทรัสต์ ดังนั5น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียด
จากหนังสือชี5ชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และผู้ก่อตั5งทรัสต์/ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ
อาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี5ชวนทีผ ู้ก่อตั5งทรัสต์/ผู้จดั การกองทรัสต์ ยืน ต่ อสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ทรัสต์ เพือ การลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
(LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust :LHHOTEL)
ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ผู้ก่อตั5งทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ทรัสตี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
1. สาระสําคัญของกองทรัสต์
ชือกองทรัสต์ (ไทย)
ชือกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชือย่ อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager)
ทรัสตี (Trustee)
ทีป รึกษาทางการเงิน
1.1

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แอล เอช
โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust
LHHOTEL
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเกีย วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครั5งนี5
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
ใบทรัสต์ทีแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะผูร้ ับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
มูลค่าทีตราไว้
10.00 บาท
จํานวนหน่วยทีออกและเสนอขาย 308,932,600– – 315,274,700 หน่วย
ราคาเสนอขาย
10.00 บาทต่อหน่วย
มูลค่ารวมของหน่ วยทรั สต์ทีเสนอ 3,089,326,000 – 3,152,747,000 บาท
ขาย
จํานวนหน่วยจองซืTอขัTนตํา
1,000 หน่วย และเพิมขึTนทีละจํานวน 100 หน่วย
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เสนอขายผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายในเบืTองต้น(1) ดังนีT
เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับ
ผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินประมาณ(2)(3)(4)46,340,000 – 47,291,300 หน่วย
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันประมาณ 20,000,000 – 40,000,000 หน่วย
เสนอขายต่อผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ประมาณ
215,092,600 – 240,483,400หน่วย
เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยประมาณ7,500,000 หน่วย
ผู ้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
รับประกันการจําหน่าย
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน)และบริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
หมายเหตุ :
ลักษณะการเสนอขาย

(1)

ในกรณี ทีเกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้อจํากัดในการดําเนินการ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ น
ธรรม และ เพือให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัTงนีT ประสบความสําเร็ จ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายขอสงวนสิ ทธิ ในการใช้ดุลพินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่ผูล้ งทุนแต่
ละประเภทข้างต้น (Claw back/Claw forward) หรื อเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดที
กําหนดไว้ในเอกสารฉบับนีT ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้องการซืT อ
หน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น

(2)

เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน แบ่งเป็ น
- เสนอขายต่อบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“LH”)หรื อบริ ษทั ในเครื อของ LH
(ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของเจ้าของทรัพย์สิน): ประมาณ 27,804,000–– 28,374,800 หน่วย
โดยจํานวนหน่ วยทรั สต์ ทีจะจัดสรรจริ งให้ แก่ LH หรื อบริ ษัทในเครื อของ LHจะคิ ดเป็ นสั ดส่ วนตั&งแต่ ร้อย
ละ 9 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของหน่ วยทรั สต์ ทีออกและเสนอขายได้ ทั&งหมดในครั& งนี &
- เสนอขายต่อ GIC Pte Ltd (“GIC”) ซึงเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd
(ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของเจ้าของทรัพย์สิน):ประมาณ 18,536,000–18,916,500 หน่วย
โดยจํานวนหน่ วยทรั สต์ ทีจะเสนอขายจริ งให้ แก่ GIC จะคิ ดเป็ นสั ดส่ วนตั&งแต่ ร้อยละ 6 ของหน่ วยทรั สต์ ที
ออกและเสนอขายได้ ทั&งหมดในครั& งนี &

(3)

ผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน หมายถึง
1) บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์
ตีT จํากัด
2) GIC Pte Ltd ซึ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte Ltd เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั แอลแอนด์เอชพร็ อพเพอร์ตT ีจาํ กัด
3) บริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น
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(4)

1.2

ซึงมิได้เป็ นบุคคลทีถูกห้ามมิให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ตามข้อกําหนดของประกาศที ทจ. 49/2555 ประกาศ ที
ทธ. 70/2552 และประกาศที ทจ. 40/2557
นโยบายการลงทุน
กองทรั สต์จะลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์และกรรมสิ ทธิg ในสังหาริ มทรั พย์ของโครงการโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ตT ี จํากัด เป็ นระยะเวลาประมาณ
25 ปี โดยสิ ทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที 31 สิ งหาคม 2583 โดยมีพTืนทีรวมประมาณ 47,298ตาราง
เมตร ประกอบด้วยสิ ทธิการเช่าอาคารสิ งปลูกสร้าง พืTนทีจอดรถและส่วนควบของอาคารสิ งปลูกสร้างทีเป็ นงาน
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางทีเกียวข้องกับธุรกิจโรงแรม รวมถึงสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทีเกียวเนื องกับ
อาคารโรงแรม รวมทัTงสิ ทธิ ใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนื องกับทรัพย์สินดังกล่าว และกรรมสิ ทธิg ในเฟอร์ นิเจอร์
เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรา รวมทัTงอุปกรณ์อืนใดทีใช้เพือวัตถุประสงค์
ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั อาศัยและผูใ้ ช้บริ การในโครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึงตัTง และ/หรื อ ติดตรึ งตราอยูบ่ ริ เวณภายนอกหรื อภายในพืTนทีอาคารโรงแรม
หรื อพืTนผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิ ทธิใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว และกองทรัสต์
จะได้รับสิ ทธิ ในการใช้พTืนที ส่ วนเชื อมต่อระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานครบริ เวณรถไฟฟ้ า BTS สถานี
อโศก และรวมถึงพืTนทีใช้ร่วมกันกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
ในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัT งนีT กองทรัสต์จ ะนําเงิ นที ได้มาจากการระดมทุ นจํานวนไม่เกิ น
4,010 ล้านบาท มาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลังจากการก่อตัTงกองทรัสต์ เป็ นไปตามแผนภาพ ดังนีT
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1.3

สรุปรายละเอียดทีส ําคัญเกีย วกับโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21
1.3.1 รายละเอียดโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21

ตารางแสดงสรุ ปข้อมูลทีสําคัญของทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน ณ วันที 31 พฤษภาคม 2558 ซึ งมี
การประเมินค่าทรัพย์สินโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินได้แก่ บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด และ
บริ ษทั ทีเอพี แวลูแอชัน จํากัด
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21

รายละเอียด
ลักษณะของทรั พย์ สิน
ทีตัTง

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
ตัTงอยูท่ ีเลขที 2 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

การเข้าถึง

รถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก
รถไฟฟ้ า MRT สถานีสุขมุ วิท
และถนนสุขมุ วิท

ประเภทการลงทุน
จํานวนชัTน
เดือนทีเปิ ดทําการ

สิ ทธิการเช่า (ประมาณ 25 ปี )
28 ชัTน และชัTนใต้ดิน 2 ชัTน
กุมภาพันธ์ 2555
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โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21

รายละเอียด
พืน& ที ทีกองทรั สต์ จะลงทุน (ตารางเมตร)
พืTนทีให้เช่า
พืTนทีส่วนกลาง
พืTนทีจอดรถ
พืTนทีทัTงหมด
รายได้ รวมและการประมาณการ (ล้ านบาท)

21,090
21,914
4,294
47,298

รายได้รวมสําหรับปี สิTนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
รายได้รวมสําหรับปี สิTนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
รายได้รวมสําหรับปี สิTนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
รายได้รวมสําหรับ 5 เดือนสิTนสุด ณ วันที 31 พฤษภาคม 2558
ประมาณการรายได้รวมจากอสังหาริ มทรัพย์ปี 2559(1)
ค่ าใช้ จ่ายรวมและการประมาณการ (ล้ านบาท)

471
582
553
247
688

ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี สิTนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

254

ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี สิTนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

305

ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี สิTนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

295

ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับ 5 เดือนสิTนสุด ณ วันที 31 พฤษภาคม 2558

123

ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมจากอสังหาริ มทรัพย์ปี 2559(1)
มูลค่ าประเมินจากบริ ษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน

335

3,800 ล้ านบาท
(ณ วันที 24 มิถุนายน 2558)
3,850 ล้ านบาท
(ณ วันที 23 มิถุนายน 2558 )
ไม่เกิน 4,010ล้านบาท

บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษทั ทีเอพี แวลูแอชัน จํากัด
ราคาที กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน
สถิติการดําเนินงาน
อัตราการเข้าพักสําหรั บ 5 เดื อนสิT นสุ ด ณ วันที 31 พฤษภาคม
2558
อัตราค่าห้องพักเฉลีย (บาท/ห้อง/คืน) (2)
หมายเหตุ:
(1)
ตรวจสอบประมาณการโดยบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
12
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(2)

อัตราค่ าเช่ าเฉลียคํานวณจากรายได้ ค่าห้ องพัก (ไม่ รวมรายได้ ค่าอาหารเช้ า ภาษีมลู ค่ าเพิม และค่ าบริ การเซอร์ วิสชาร์ จ) ใน
รอบระยะเวลาห้ าเดือน สิ &นสุด ณ วันที 31 พฤษภาคม 2558

1.3.2 สรุปภาพรวมของทรัพย์ สินหลักทีก องทรัสต์ ลงทุนครั5งนี5
มูลค่ าทีก องทรัสต์
จะเข้ าลงทุน

มูลค่ าประเมินทรัพย์ สิน
หลักทีก องทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุนครั5งนี5
โดยวิธีรายได้

ไม่เกิน 4,010(1)
ล้านบาท

3,800ล้านบาท

มูลค่ าประเมิน
ทรัพย์ สินหลักที
กองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุนครั5งนี5
โดยวิธีต้นทุน
ทดแทนใหม่
1,434 ล้านบาท

3,850ล้านบาท

1,514 ล้านบาท

บริษัทประเมิน
ค่ าทรัพย์ สิน

วันทีป ระเมินมูลค่ า

บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษทั ทีเอพี
แวลูแอชัน จํากัด

24 มิถุนายน 2558
23 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ (1)ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ อาทิ ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาต และ
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิการเช่า ค่าภาษีมูลค่าเพิม
ในการซืT อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่ า ที ปรึ ก ษาด้า นต่ า งๆ ที เกี ยวกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ค รัT งแรก ค่ า จัด จํา หน่ า ย
หน่ วยทรั ส ต์ (เฉพาะส่ วนที กองทรั สต์รับ ผิ ดชอบ) ค่ า ใช้จ่า ยในการโฆษณาประชาสัม พันธ์ ในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ซึงกองทรัสต์จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ทัTงนีT จากการทีผูก้ ่อตัTงทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินที
ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนแล้ว ไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าสมมติฐานหลักทีใช้
ในการประเมิ น มูล ค่า ดัง กล่ าวไม่ส มเหตุ สมผล อย่างไรก็ต าม ผลประกอบการที จะเกิ ด ขึT น จริ ง อาจแตกต่า งจาก
สมมติฐานดังกล่าวได้ หรื อเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรั สต์ เกียวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่ าในการลงทุนใน
ทรัพย์ สินหลัก
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัTงแรกนีT ในมูลค่ารวมกันสู งสุ ดไม่เกิน 4,010 ล้านบาท โดยในการกําหนด
มูลค่าสุดท้ายทีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักนัTนจะอ้างอิงจากการประเมินค่าทรัพย์สินหลักโดยบริ ษทั ประเมิน
ค่าทรั พย์สินที ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และปั จจัยอื นๆ ที เกี ยวข้อง ซึ งที ปรึ กษาทางการเงิ นและ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้พิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีมีความเกียวข้อง เช่น เงือนไขของสัญญาเช่า/เช่าช่วง การกูย้ ืมเงินของ
กองทรัสต์ ภาวะตลาดเงิ นตลาดทุนในช่วงที มีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับที เหมาะสมที
นั ก ลงทุ น จะได้ รั บ ศั ก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์ข องทรั พ ย์สิ น อัต ราดอกเบีT ยทัT งในประเทศและในตลาดโลก
อัตราผลตอบแทนทีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารหนีT อัตราผลตอบแทนในการ
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ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืนๆ
และการสํารวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding)
ทัTงนีT กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักจากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ตT ี จํากัด ที มีมูลค่ารวมกันสู งสุ ด
ไม่เกิ น 4,010 ล้านบาท ซึ งเป็ นมูลค่าที สู งกว่ามูลค่าประเมินค่าของทรัพย์สินตําสุ ดที จัดทําโดยบริ ษทั ประเมินค่า
ทรัพย์สินทีประมาณ 3,800 ล้านบาท ซึงเป็ นมูลค่าทีสูงกว่าราคาประเมินประมาณร้อยละ 5.5 ทีปรึ กษาทางการเงินและ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่ามูลค่าลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นมูลค่าทีเหมาะสมเนืองจากเหตุผลดังต่อไปนีT
1. ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก (Prospective Gross Yield)หรื อประมาณการอัตราเงิ นที จ่ ายแก่ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะได้รับตามงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการปั นส่ วนแบ่ง
กํา ไรสํา หรั บ งวด 12 เดื อน ช่ ว งเวลาประมาณการตัTง แต่ วันที 1 มกราคม 2559 ถึ งวัน ที 31 ธัน วาคม 2559
(“รายงานประมาณการ”) เท่ากับร้อยละ 8.25 ซึ งเป็ นอัตราผลตอบแทนทีเหมาะสมเมือพิจารณาจากความมันคง
ของทรั พย์สิน หลักที จะเข้าลงทุ น และโอกาสในการเติ บโต โดยผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์จ ะได้ป ระโยชน์จากการที
กองทรัสต์ใช้แหล่งเงินทุนส่ วนหนึ งจากการกูย้ ืมเงินในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักในครัTงนีT เนื องจากอัตรา
ดอกเบีTยของเงินกูน้ อ้ ยกว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก ทัTงนีT หากกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก
โดยเป็ นการระดมทุ นเพียงอย่างเดี ยว และไม่มีการกู้ยืมเงิ น และใช้สมมติ ฐ านเดี ยวกันกับที ใช้จัด ทํารายงาน
ประมาณการ คาดว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกเท่ากับร้อยละ 7.39
โดยเมื อหัก ประมาณการเงิ น ลงทุ นที ถู ก ทยอยคื น แล้ว คาดว่า ประมาณการอัตราผลตอบแทนสุ ท ธิ ในปี แรก
(Net Yield) ในกรณี ทีมีการกูย้ ืมไม่เกิ น 800 ล้านบาทจะเท่ากับร้ อยละ 4.25 และในกรณี ทีไม่มีการกูย้ ืมเงิ น
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิในปี แรกจะเท่ากับร้อยละ 3.39 ดังตารางด้านล่าง
ทัTงนีT กองทรัสต์อาจมีความเสี ยงเกิ ดขึTนจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จและอัตราดอกเบีT ย ซึ งจะมีผลต่อ
รายได้ของผูเ้ ช่าช่วงอันจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าทัTงทีเป็ นค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่า
แปรผัน ของผูเ้ ช่าช่วงอย่างมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนของกองทรัสต์ ทําให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระ
ดอกเบีT ยและเงิ น ต้น และกระทบต่ อ ความสามารถของกองทรั ส ต์ใ นการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์ (ซึงผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้จาก ส่วนที 2 ข้อ 1 ปั จจัยความเสี ยง) โดยในช่วง 3 ปี
แรกอัตราดอกเบีTยเงินกูเ้ ป็ นอัตราคงทีและปลอดเงินต้น ซึงกองทรัสต์จะชําระเงินต้นในปี ที 4 เป็ นต้นไป และเป็ น
การทยอยชําระคืนเพิมขึTนซึ งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้สุทธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ โดยอัตราดอกเบีTยใน
ช่วงเวลาหลังปี ที 3 จนครบอายุสัญญามีอตั ราไม่เกิ น MLR – ร้อยละ 1 ทัTงนีT ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และที ปรึ กษา
ทางการเงินได้พิจารณารายละเอียดวงเงินกู้ (ไม่เกิ น 800 ล้านบาท) เงื อนไขในการชําระคืนเงินกู้ ประกอบกับ
การประมาณการทางการเงิ นแล้ว มีความเห็ นว่า กองทรัสต์มีความสามารถในการชําระคืนเงิ นกู้ดงั กล่าว (ซึ ง
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้จาก ส่วนที 2 ข้อ 2.6การกูย้ มื )
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2. มูลค่าทีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักสู งสุ ดไม่เกิน 4,010 ล้านบาท โดยเมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าประเมิน
ตําสุดระหว่างราคาประเมินจากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 รายประมาณ 3,800 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินหลักที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักมีมูลค่าสูงกว่าราคาประเมินประมาณร้อยละ 5.5 โดยผลต่างดังกล่าวอาจ
เกิดจากความแตกต่างของ
1) สมมติฐานหลักในการประเมินมีความแตกต่างระหว่างนักลงทุนและบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
2) มุมมองความเสี ยงของการลงทุน และ
3) โครงสร้างแหล่งเงินทุนในการลงทุนของนักลงทุนและบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
เนืองด้วยการคาดการณ์โอกาสในการเติบโตและความเสี ยงในการประกอบธุรกิจโรงแรมต้องพิจารณาหลายปั จจัย
เช่น สภาวะเศรษฐกิ จและการเมืองโดยรวม ทําเลทีตัTง กลุ่มลูกค้า ความผันผวนของค่าเงิน ธุรกิจทีเกี ยวเนื องใน
อุตสาหกรรมท่องเที ยว เป็ นต้น โดยมุมมองเกียวกับธุ รกิจโรงแรม และ/หรื อทรัพย์สินหลักของนักลงทุนอาจมี
ความแตกต่างจากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ทัTงโอกาสในการปรับค่าห้องพัก และอัตราการเข้าพักซึ งทําให้นัก
ลงทุนอาจมีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินหลักแตกต่างจากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินและทําให้
มูลค่าการลงทุนแตกต่างจากมูลค่าประเมินตําสุด
อีกทัTง นักลงทุนมีหลายประเภท โดยมีมุมมองความเสี ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักแตกต่างกันไป ซึ งอาจมี
มุมมองแตกต่างจากผูป้ ระเมินอิสระ ทัTงนีT มุมมองความเสี ยงในการลงทุนจะสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที นัก
ลงทุนต้องการจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยคํานวณความเสี ยงจากอัตราคิดลดซึ งอาจตํากว่าสมมติฐาน
อัตราการคิดลดของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินทัTง 2 ราย (ร้อยละ 11) กล่าวคือ ภายใต้สมมติฐานในการประมาณ
การของผูป้ ระเมินอิสระ นักลงทุนอาจวิเคราะห์ความเสี ยงในการลงทุนในทรัพย์สินหลักซึ งมีความเสี ยงน้อยกว่า
ความเสี ยงทีผูป้ ระเมินอิสระคาดการณ์ไว้จึงทําให้ตอ้ งการผลตอบแทนทีตํากว่าสมมติฐานการคิดลดของผูป้ ระเมิน
อิสระทัTง 2 ราย (ร้อยละ 11)
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นอกจากนีT ปัจจัยในด้านโครงสร้างเงิ นทุนมีผลกระทบต่อความแตกต่างระหว่างมูลค่าที กองทรัสต์จะลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักและมูลค่าประเมิ น กล่าวคื อ การประเมิ นมูลค่าของผูป้ ระเมินอิสระเป็ นการประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สิน มิใช่การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินต่อนักลงทุนโดยตรง จึ งทําให้การประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมิน
อิสระไม่สะท้อนถึงปั จจัยในในเรื องของโครงสร้างเงินทุนซึงหมายถึงความสามารถของกองทรัสต์ในการหาแหล่ง
เงินทุนประเภทหนีT ทีจะมีตน้ ทุนตํากว่าแหล่งเงินทุนประเภททุนอย่างมีนยั สําคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้อตั รา
การคิดลดของผูป้ ระเมินอิสระซึงพิจารณาแบบไม่มีการกูย้ ืมเงิน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซึ งพิจารณา
แบบมีการกูย้ ืมเงิ นอาจมีความแตกต่างกัน ดังนัTนมูลค่าที กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักอาจสู งกว่าราคา
ประเมิ น หรื อ กล่า วได้อีกนัยหนึ งคื อ ในกรณี ที กองทรั ส ต์เข้าลงทุ นในทรั พย์สิ นหลักด้ว ยมูล ค่าที สู งกว่าราคา
ประเมินของผูป้ ระเมินอิสระประมาณร้อยละ 5.5บนสมมติฐานทีเหมือนกันในการดําเนิ นงานต่างๆ ของทรัพย์สิน
หลักไม่ได้หมายถึงอัตราผลตอบแทนสําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะตํากว่าอัตราการคิดลดของผูป้ ระเมินอิสระ(ร้อย
ละ 11)
1.4

ค่ าเช่ า
ค่าเช่าที กองทรัสต์จะได้รับจะประกอบด้วยค่าเช่า 2 ส่ วน ได้แก่ ค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน โดยค่าเช่าคงที
ประกอบด้วยค่าเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และค่าเช่าสังหาริ มทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการคํานวณค่าเช่าจะพิจารณา
ตามระยะเวลาการเช่าจริ งโดยใช้วิธีการคํานวณตามข้อ 1.4.1และ 1.4.2เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตัTงแต่วนั เริ ม
ระยะเวลาการเช่าช่วงโดยผูเ้ ช่าช่วงตกลงให้คาํ มันแก่กองทรัสต์วา่ จะเช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินหลักต่อไปภายใต้
ข้อ กํา หนดและเงื อนไขการต่ ออายุสัญญาเช่ า ช่ วง ตามที กํา หนดไว้ใ นสัญ ญาเช่ าช่ ว งอสัง หาริ มทรั พ ย์ข อง
โครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และต่ออายุสัญญาเช่าตามสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างกองทรัสต์ และผูเ้ ช่าช่วง (โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ทีสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกียวกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก) โดยมีรายละเอียดของค่าเช่าดังต่อไปนีT
1.4.1 ค่ าเช่ าคงที (Fixed Rental)
ผู ้เ ช่ า ช่ ว งตกลงจะชํา ระค่ า เช่ า คงที ในอัต รารวม 240 ล้า นบาทต่ อ ปี โดยแบ่ ง เป็ นค่ า เช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 200 ล้านบาทต่อปี ซึงจะชําระเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ล้านบาท และค่า
เช่ า สัง หาริ ม ทรั พย์จ าํ นวน 40 ล้า นบาทต่อ ปี ซึ งจะชําระเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 10 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
ในกรณี ทีมีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงออกไป อัตราค่าเช่าคงที ดังกล่าวจะให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของ
กองทรัสต์ซึงจะพิจารณาร่ วมกับผูเ้ ช่าช่วงโดยทีรายได้ค่าเช่าทีกองทรัสต์ได้รับอาจนําประมาณการกําไร
จากการดํา เนิ น งานก่ อ นหั ก ค่ า เสื อมราคาและค่ า ใช้จ่ า ยตัด บัญ ชี (EBITDA) ของทรั พ ย์สิ น หลัก ที
กองทรัสต์ให้เช่าช่วงหักด้วยเงินสํารองสําหรับรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) มาเพือประกอบการ
พิจารณา เมื อมี การต่อสัญญา กองทรัสต์จะใช้ความพยายามให้ค่าเช่าคงที ไม่ตาจากเดิ
ํ
ม และให้เป็ น
สัดส่วนใหญ่ของค่าเช่ารวม
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1.4.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rental)
ตามข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาเช่าช่วง ผูเ้ ช่าช่วงตกลงที จะชําระค่าเช่าแปรผันทุกไตรมาส โดย
คํานวณได้ดงั นีT
ค่าเช่าแปรผัน = ก x ( ข – ค – ง – จ – ฉ )
โดยที
ก = อัตราร้อยละของค่าเช่าแปรผัน ในอัตราร้อยละ 85
ข=

รายได้รวมจากการประกอบธุ รกิ จโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน (รายได้ค่าเช่าห้องพัก และ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ)

ค=

ต้นทุนรวมจากการประกอบธุ รกิ จโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน (ต้นทุนค่าห้องพัก ค่ารักษา
ความปลอดภัย ค่าทําความสะอาด และต้นทุนจากการดําเนินงานอืนๆ)

ง=

ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริ หารจากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน
ซึงรวมถึง
- ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาด
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ค่าตอบแทนการจัดหารายได้ ซึ ง ณ วันเริ มต้น การเช่ า อัต ราค่ าตอบแทนอยู่ทีไม่ เกิ น
ร้อยละ 5ของรายได้รวม
- ค่ า ตอบแทนการดํา เนิ น งาน ซึ ง ณ วัน เริ มต้น การเช่ า อัต ราค่ า ตอบแทนอยู่ที ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 10ของรายได้สุทธิ ทีไม่รวมภาษีโรงเรื อน ค่าเสื อมราคา ค่าธรรมเนี ยมประกันภัย
และค่าตอบแทนการจัดหารายได้ ตามลําดับ

จ=

ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนิ นงานอืนจากการประกอบธุ รกิ จโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน (ภาษี
โรงเรื อน ค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ
อืนๆ)

ฉ=

ค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาส ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 1.4.1

ทัTงนีT ในรอบปี บัญชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันสะสมรายไตรมาส ณ วันทีสิT นสุ ดไตรมาสทีแล้ว มี
จํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสมรายไตรมาส ณ วันทีสิTนสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีผูเ้ ช่าช่วงควรจะชําระ
ตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสู ตรคํานวณในข้อ 1.4.2โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงิ นของผูเ้ ช่าช่วงที
ปรากฏในรายงานทางการเงินทีจัดทําโดยผูเ้ ช่าช่วงสําหรับการคํานวณค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส และใน
รายงานทางการเงินทีรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของผูเ้ ช่าช่วงสําหรับปรับปรุ งค่าเช่าแปรผันสุทธิประจํารอบ
ปี บัญชี กองทรัสต์ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่วนทีได้รับชําระเงินไว้เกินดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่า
คงที ของไตรมาสปั จจุบนั ทีกองทรัสต์มีสิทธิ ได้รับจากผูเ้ ช่าช่วง ทัTงนีT หากค่าเช่าคงที ในรอบไตรมาส
ปั จจุบนั มีจาํ นวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์รับชําระไว้เกิน กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าเช่า
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แปรผันทีรับชําระเกินและคงเหลืออยูภ่ ายหลังจากหักค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาสปั จจุบนั แล้ว ไปหักกลบ
กับค่าเช่าคงทีทีกองทรัสต์มีสิทธิ จะได้รับในรอบไตรมาสถัดไปจนกระทังยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวที
กองทรัสต์รับชําระเกินคงเหลือเป็ นศูนย์ โดยทีการชําระค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันจะต้องเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
ทัTงนีT ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผันในแต่ละไตรมาสตามจํานวนทีได้ระบุไว้
ข้างต้นภายใน 60 (หกสิ บ) วันนับจากวันสิTนไตรมาส ดังนัTน ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงไม่มีความสามารถชําระ
ค่าเช่าดังกล่าวได้เต็มจํานวน ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนที กองทรัสต์ไม่ได้รับชําระเป็ นค่าเช่าค้างชําระ
(Accrued Rental Revenue) และให้ผูเ้ ช่าช่วงชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วันนับจาก
วันทีถึงกําหนดชําระ
อนึง การค้างชําระค่าเช่าดังกล่าว ผูเ้ ช่าช่วงจะค้างชําระค่าเช่าโดยไม่มีดอกเบีTยผิดนัด ได้เพียงปี ละ 1 ครัTง
เท่านัTน หากมากกว่า 1 ครัTง ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องชําระดอกเบีTยจากการผิดนัดเป็ นจํานวนเงินเท่ากับอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินทีค้างชําระและจํานวนวันนับตัTงแต่วนั ที ถึงกําหนดชําระจนถึง
วันทีชําระเสร็ จสิTน
1.4.3 การดูแลสัดส่ วนค่ าเช่ าคงทีแ ละค่ าเช่ าแปรผัน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะติดตามผลประกอบการของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล
21 และจะควบคุมดูแลสัดส่ วนของค่าเช่าแปรผันให้ไม่เกิ นกว่าร้อยละห้าสิ บของค่าเช่าคงที เพือให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎหมายหลักทรั พย์โดยจะคํานวณสัดส่ วนค่าเช่ าคงที และค่าเช่าแปรผันที
เกิดขึTนจริ งทุกๆไตรมาสและจะประมาณการสัดส่ วนดังกล่าวจากงบประมาณประจําปี ทุกปี หากพบว่า
สัดส่ วนของค่าเช่าแปรผันเกิ นกว่าร้อยละห้าสิ บของค่าเช่ าคงที คํานวณเฉลียต่อปี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะแจ้งให้ทรัสตีทราบเพือให้ดาํ เนิ นการแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขของค่าเช่าในสัญญาเช่าช่วงกับผูเ้ ช่า
ช่วงต่อไปทัTงนีT เป็ นไปตามทีกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงได้มีการตกลงไว้แล้วทีจะร่ วมกันแก้ไขเงือนไขค่า
เช่าหากเกิดกรณี ดงั กล่าวเพือให้เป็ นตามข้อกําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์

1.5

การกู้ยมื เงิน
การเข้าลงทุนในครัTงนีTของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่ วนหนึ งจากการกูย้ ืมเงิน โดยกองทรัสต์จะ
เข้าทําสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ ก้ ู”) ภายหลังวันก่อตัTงกองทรัสต์ และก่อนวันที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักในครัTงนีT ทัTงนีT ผูใ้ ห้กูไ้ ด้เสนอวงเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจํานวนไม่เกิ น 800
ล้านบาท เพือใช้สาํ หรับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัTงแรก โดยข้อกําหนดและเงือนไขของ
การกูย้ มื เงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกองทรัสต์และผูใ้ ห้กู้ โดยมีเงือนไขทีสําคัญ
ดังต่อไปนีT
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ผู้ให้ ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้
อัตราดอกเบีย5

อายุสัญญาเงินกู้
การชําระคืนเงินต้ น

การชําระดอกเบีย5
เงือ นไขของสัญญาเงินกู้

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ทรั ส ตี ก ระทํา ในนามของทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ไม่เกิน 800 ล้านบาท
อัตราคงที และ/หรื อ อัตราอ้างอิง MLR โดยในปี ที 1 ถึงปี ที 3 อัตรา
ดอกเบีTยคงทีไม่เกินร้อยละ 5 และหลังปี ที 3 จนครบอายุสัญญา อัตรา
ดอกเบีTยไม่เกิน MLR – ร้อยละ 1
(MLR: Minimum Loan Rate หมายถึง อัตราดอกเบีTยทีธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เรี ยกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชT นั ดี)
ระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 13 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 3 ปี
ชําระรายไตรมาสภายหลัง ระยะเวลาปลอดเงิ นต้น โดยทยอยผ่อ น
ชําระเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึTนจนกระทังครบทัTงจํานวนภายในระยะเวลา
ตามสัญญาเงินกู้
ชําระรายไตรมาส
• บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์จาํ กัด (มหาชน) (“LH”)หรื อบริ ษทั ใน
เครื อของ LHและ GIC Pte Ltd (“GIC”) (ซึ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ
เดียวกันกับReco Resorts Pte Ltd) ตกลงทีจะจองซืT อหน่วยทรัสต์
เป็ นจํานวนตัTงแต่ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจํานวนหน่วยทรัสต์
ที เสนอขายทัTง หมดในครัT งนีT ตามลํา ดับ และตกลงว่า ตลอด
ระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วนั ก่อตัTงกองทรัสต์ LHหรื อบริ ษทั ใน
เครื อของ LH และ GIC (แล้วแต่กรณี ) จะไม่จาํ หน่ าย จ่าย โอน
หน่ วยทรัสต์ ในจํานวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจํานวน
หน่ ว ยทรั ส ต์ที เสนอขายทัTง หมดในครัT งนีT ตามลํา ดับ (ไม่ ว่ า
ทัTงหมดหรื อบางส่ วน) ให้แก่บุคคลอืนทีไม่ได้มีความเกี ยวข้อง
กับ LH หรื อบริ ษทั ในเครื อของ LH หรื อ GIC (แล้วแต่กรณี )
รวมทัTงจะไม่นาํ หน่วยทรัสต์ทีจํานวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทัTงหมดในครัTงนีT ตามลําดับ
ไปจํานําหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรจากทรั ส ตี ซึ งกระทํา การในนามของ
กองทรัสต์
• LH จะดําเนินการให้บริ ษทั ในกลุ่มที LHถือหุน้ ทางตรงและ/หรื อ
ทางอ้อมไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 เข้าเป็ นผูเ้ ช่าช่วงโครงการโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 9 ปี นับจากวันก่อตัTงกองทรัสต์ โดยการเปลียนตัวผูเ้ ช่าช่วง
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หลักประกันเงินกู้

จะต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้กูก้ ่อนเว้นแต่กรณี กองทรัสต์
ไม่ ใ ช้สิ ท ธิ เ รี ยกให้ ผู ้เ ช่ า ช่ ว งต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง แต่ ทT ัง นีT
ระยะเวลาการเช่าช่วงดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
• ไม่มี

ทัTงนีT กองทรัสต์อาจมีความเสี ยงทีเกิ ดขึTนจากการกูย้ ืมเงิน ซึ งผูล้ งทุนสามารถศึ กษารายละเอียดเพิมเติมได้จาก
ข้อ 2.1 ปั จจัยความเสี ยง
ผูก้ ่ อ ตัTง ทรั ส ต์แ ละที ปรึ ก ษาทางการเงิ น มี ค วามเห็ น ว่า การกู้ยืม เงิ น เพื อใช้สํา หรั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น ที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัTงแรกนัTนจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เมือเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เต็มมูลค่าการลงทุน โดยจะส่ งผลให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ดีขT ึ น ทัTงนีT ผูก้ ่อตัTงทรัสต์และที ปรึ กษา
ทางการเงิ นได้คาํ นึ งถึงการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทรัสต์ดว้ ย ซึ งดอกเบีT ยที กองทรัสต์ตอ้ ง
ชําระในการกูย้ ืมเงิ นในครัTงนีT อยู่ในเกณฑ์ทีใกล้เคียงกับอัตราการกูย้ ืมเงินของลูกค้าชัTนดี ทีธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบั ลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมทีใกล้เคียงกัน และอยูภ่ ายใต้เงือนไขทีใกล้เคียงกัน
1.6 ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทีแท้จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที
ปรากฏในประมาณการกองทรัสต์ นอกจากนีTประมาณการกําไรและเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จะไม่ได้รับการปรับปรุ งสําหรับเหตุการณ์ใดๆ ทีเกิดขึTนภายหลังวันเริ มมีผลใช้บงั คับของหนังสื อชีTชวนฉบับนีT

รายได้ค่าเช่าคงที
รายได้ค่าเช่าแปรผัน
รายได้ จากค่ าเช่ า(1)
ดอกเบีTยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์(2)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์(3)
รวมค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
ประมาณการการปันส่ วนแบ่ งกําไร
ประมาณการอัตราการจ่ายเงินปั นส่วนแบ่งกําไร (ร้อยละ)
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ล้ านบาท
240
96
336
1
337
(15)
(27)
(9)
(51)
286
92.06
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ล้ านบาท
328.62

จํานวนหน่วยทรัสต์ทีออก (ล้านหน่วย)(4)
ประมาณการเงินสดสุ ทธิทสี ามารถนํามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลด
ทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ประมาณการจํานวนเงินปั นส่วนกําไรต่อหน่วย (บาท)
0.799
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย(บาท)
0.026
0.825
รวมเงินทีจ ่ ายแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต่อหน่ วย (บาท)
หมายเหตุ:
(1)
รายได้ค่าเช่า และรายได้อืนในรอบ 12 เดือนข้างหน้าเป็ นไปตามงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและ
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วันที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 31
ธันวาคม 2559 (“รายงานประมาณการ”)
(2)
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์ในรอบ 12 เดื อนข้างหน้าเป็ นไปตามรายงาน
ประมาณการ
(3)
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมคําขออนุญาตและ
ค่า ธรรมเนี ย มการยืนแบบแสดงรายการข้อ มู ล ต่ อ สํา นักงาน ก.ล.ต. ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ในการจดทะเบี ยนหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าทีปรึ กษาด้านต่างๆ ทีเกียวกับการเสนอ
ขายหน่ วยทรัสต์ครัTงแรก ค่าจัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ (เฉพาะส่ วนที กองทรั สต์รับผิดชอบ) ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ซึ งกองทรั สต์จ ะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 47 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ภายใต้ประมาณการข้อมูลทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่ วยทรัสต์นT ี จะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์โดยวิธีเส้นตรงเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
(4)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทT งั หมด 328.62 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท เป็ นจํานวนตามสมมติฐานเพือใช้
ในการประมาณการ ทัTง นีT จํา นวนหน่ ว ยทรั ส ต์สุ ด ท้า ยอาจจะแตกต่ า งไปจากนีT โดยจํา นวนหน่ ว ยทรั ส ต์ที
เปลียนแปลงไปจากตารางข้างต้นจะส่งผลให้การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยเปลียนไปด้วย
ทัTงนีT ประมาณการอัตราเงิ นทีจ่ายแก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (อัตราผลประโยชน์ตอบแทน) ดังกล่าวคํานวณจากราคา
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ณ ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ซึงเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตT งั แต่ วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึ ง วันที 31 ธัน วาคม 2559 และมิ อ าจรั บ รองผลได้ ทัTงนีT โปรดพิ จารณา
รายละเอียดเพิมเติมตามเอกสารแนบ 4งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปั นส่ วนแบ่ง
กําไรสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตัTงแต่วนั ที วันที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2559
การประมาณการเงินลงทุนของกองทรัสต์ ด้วยวิธีการแบบเส้ นตรง (หลักความระมัดระวัง)
มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผลู ้ งทุนทัวไป สามารถทําความเข้าใจเกียวกับวิธีการแสดงผลการดําเนิ นงานเป็ นการทัวไป
ของกองทรัสต์ ซึงจะเน้นลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายขึTน โดยแสดงให้เห็น
ถึงเงินลงทุน (เงินต้น) ทีถูกทยอยคืนในแต่ละปี ในกรณี ทีกองทรัสต์มี Unrealized loss จากการด้อยค่าของสิ ทธิ
การเช่าแบบเส้นตรง
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การประยุกต์ใช้วิธีลดทุนแบบเส้นตรงอาจมี ความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบัญชี ทีสภาวิชาชี พบัญชี
กําหนด กฎระเบียบ และ/หรื อ ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ ทีประกาศใช้ในปั จจุบนั และ
อนาคตได้
จากข้อมูลข้างต้น ประมาณการเงินลงทุน (เงินต้น) ทีจะถูกทยอยคืนเฉลียมีค่าประมาณ 0.40 บาท/ปี (คํานวณจาก
ต้นทุนของหน่วยทรัสต์ หารด้วยระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์ = 10.00 บาท/25 ปี ) หรื อประมาณร้อยละ 4.00
ต่อปี ดังนัTน ประมาณการอัต ราเงิ นส่ ว นแบ่ งกําไรสุ ทธิ หรื อประมาณการอัต ราผลประโยชน์ต อบแทนสุ ท ธิ
(Net Yield) ทีได้รับในแต่ละปี จะเท่ากับ กระแสเงินสดรับหักด้วยประมาณการเงินลงทุน (เงินต้น) ทีจะถูกทยอย
คืน
ตัวอย่างการคํานวณการคืนเงินต้นของกองทรัสต์ปี พ.ศ. 2559
ประมาณการงวดวันที 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2559
0.8250
10.00
8.25
25
4.00

รวมเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย (หน่วย: บาท)
ประมาณการราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัTงแรก (บาท)
ประมาณอัตราเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ (ร้อยละ)
ประมาณระยะเวลาการเช่า (ปี )
คิดเป็ นเงินคืนทุนเฉลียต่อปี (ร้อยละ)
อัตรา
(ร้ อยละ)
4.25
4.00
8.25

จํานวน
(บาท/หน่ วย)
0.425
0.400
0.825

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
51.52
48.48
100.00

คิดเป็ นเงินส่วนแบ่งกําไรสุทธิต่อปี
คิดเป็ นเงินคืนทุนเฉลียต่อปี
คิดเป็ นเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
หมายเหตุ:
ทัTงนีT การประมาณการเงินลงทุนทีถูกทยอยคืนดังกล่าว อาจมีความแตกต่างจากการดําเนิ นงานจริ งโดยทีค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทรัสต์ยงั ไม่ได้รวมผลกระทบจากมูลค่าสิ ทธิ การเช่าลดลงตามอายุสัญญาสิ ทธิ การเช่าเนื องจากราคาประเมินของ
สิ ทธิ การเช่าสิT นงวดไม่น้อยกว่ามูลค่าสิ ทธิ การเช่าต้นงวด ทําให้กองทรัสต์ไม่ตอ้ งรับรู ้ผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึTนจากมูลค่า
สิ ทธิการเช่าลดลงจากราคาประเมินทรัพย์สิน (Unrealized loss)
อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทัTงประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติทีแสดงไว้ใน
เอกสารแนบ 4และพิจารณาข้อสมมติฐานดังกล่าวตลอดจนข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยใช้วจิ ารณญาณของ
ตนเองอย่างถีถ้วนเกียวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์
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1.7

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์
เพดาน
(ร้อยละของ NAV)(2)
อัตราส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัTงหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(3)
ไม่เกินร้อยละ 20
• ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจํานวนเงินที
(ก) กรณี ทีเสนอขายครัTงแรก
ระดมทุนได้
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจํานวนเงินที
ระดมทุนได้ในแต่ละครัTง
• ค่ า ธรรมเนี ย มในการจัด จํา หน่ า ยและค่ า ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมในแต่ละ
นายหน้าในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ครัTง
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เสนอขายครัTงแรก ไม่เกินร้อยละ
และค่าส่ งเสริ มการขายและค่าใช้จ่ายอื นๆ 1.0 ของ NAV ณ วันก่อตัTงทรัสต์
ทีเกียวข้องกับการขายหน่วยทรัสต์
(ข) กรณี ทีมีการเพิมทุน

เมือมีการเพิมทุน ไม่เกินร้อยละ 1.0
ของมูลค่าจดทะเบียนทีเพิม
• ค่ า ใช้จ่ า ยในการโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ ตามอัตราที จ่ ายจริ งแต่ไม่เกิ นร้ อ ย
เพือให้นกั ลงทุนทัวไปทราบข้อมูลเกียวกับ ละ 1.00 ต่อปี ของ NAV ณ วันสิTนปี
บัญชีของปี บัญชีก่อนหน้า
กองทรัสต์

• ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษากองทรัสต์
1. ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษา

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อปี

2. ค่าธรรมเนี ยมทีปรึ กษาเพิมเติม กรณี ที ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการ
มีการซืT อ ขาย โอน หรื อเปลียนมือของ ซืTอ ขาย โอน หรื อเปลียนมือของ
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครัTง
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครัTง
3. ค่า ที ปรึ ก ษาอื นของกองทรั ส ต์ ได้แ ก่
ค่ า ที ปรี กษาฉพาะด้า น ค่ า ที ปรึ กษา
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เพดาน
(ร้อยละของ NAV)(2)

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์

•
•
•
•

ก ฏ ห ม า ย แ ล ะ ที ป รึ ก ษ า ภ า ษี ค่ า
ทนายความ ค่ า ที ปรึ กษาผู ้ คุ ม งาน
ก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้าง ตามทีจ่ายจริ ง
และ/หรื อ ประเมินคุณภาพงาน รวมถึง
ค่าธรรมเนี ยมทีปรึ กษาหรื อผูเ้ ชียวชาญ
อืน เป็ นต้น
ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่ า ธรรมเนี ยมทรั สตี และผู ้ เ ก็ บ รั กษา ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted
NAV(1) ต่อปี
ทรัพย์สิน
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ รวมไม่เกินร้อยละ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
18.0 ของ NAV ต่อปี
(1) ค่ า ใ ช้ จ่ าย หรื อค่ า ธร รม เนี ยม ที
เกียวข้องในการก่อตัTงกองทรัสต์
(2) ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าในการ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ซืT อ จํ า หน่ าย หรื อโอนสิ ทธิ ซึ ง ทรัพย์สินทีลงทุนในหรื อจําหน่าย
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ซึงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อราคาที
อสังหาริ มทรัพย์
ได้มาหรื อราคาค่าเช่าคงเหลือตาม
สัญญาเช่า
(3) ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพือการ
จัดหา ได้มา จําหน่าย จ่าย หรื อ โอน
สิ นทรัพย์ ทรัพย์สิน หรื อ หลักทรัพย์
ของกองทรัสต์
(4) ค่าธรรมเนี ยมในการวิเ คราะห์ และ
ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ แ ละความ
เหมาะสมในการซืT อ เช่ า หรื อ
จําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ โอนหรื อ
รับโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ซึ งต้องการความเห็ นและการศึ กษา
เพิมเติมจากผูเ้ ชียวชาญ

26
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ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพผูส้ อบบัญชีต่อ
การตรวจสอบประมาณการงบกําไร
ขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทํารายงาน หรื อ
บทวิจยั
(6) ค่า ใช้จ่ ายในการรั บชํา ระเงิ น ค่า ซืT อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ธ น า ค า ร ค่ า อ า ก ร แ ส ต ม ป์
ค่ า ไ ป ร ษ ณี ย า ก ร ค่ า โ ท ร ศั พ ท์
ค่าโทรสาร เป็ นต้น
(7) ค่ า จั ด ทํ า จั ด พิ ม พ์ ใ บ จ อ ง ซืT อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ใ บ ห น่ ว ย ท รั ส ต์
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบกํา กับ ภาษี และ
แบบฟอร์ มอื นๆ ที เกี ยวข้ อ งกั บ
กองทรั ส ต์ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่ งเอกสารดังกล่าว
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
(8) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายใน
การประเมินค่า และ/หรื อ สอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สิน
(9) ค่าธรรมเนี ยมรายปี และค่าใช้จ่ายใน
การดํารงสถานะเป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(10) ค่าธรรมเนี ยมและค่า ใช้จ่ายในการ
สอบบั ญ ชี แ ละตรวจสอบภายใน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกียวกับงานบัญชี
อืนของกองทรัสต์
(11) ภาษี ห รื อค่ า ธรรมเนี ย มและอากร
แสตมป์ ใดๆ ที เกี ยวกับการซืT อ ขาย
หลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
(12) ค่ า ใช้จ่ า ยอื นใดที เกี ยวข้อ งกับ การ
จัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก
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(13)

(14)

(15)

(16)

เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด รวมถึง
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในการจัด ทํา เวปไซต์ การส่ ง เสริ ม
การขาย ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร
ค่า จ้า งบริ ษทั ดู แ ลระบบต่ า งๆ เป็ น
ต้ น ทัT งนีT ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ยวกั บ การ
บริ หารจัด การ การดู แลบํารุ ง รั กษา
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม พืT น ที ส่ วน กล า ง
รวมถึ ง ระบบสาธารณู ป โภคและ
ทรั พ ย์ สิ นต่ า งๆ ที ใช้ ป ระโยชน์
ร่ ว มกัน ระหว่ า งศู น ย์ก ารค้า และ
โรงแรม จะแบ่งความรับผิดชอบตาม
สัดส่วนพืTนทีก่อสร้าง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกั น ภัย ดู แ ล
และ/หรื อ เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์สิ น ของ
กองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายเกียวกับภาษี ค่าธรรมเนี ยม
อืนที เกี ยวข้องตามอัตราที กฎหมาย
กํ า หน ด แล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ ายต่ างๆ ที
เกียวข้องกับหน่วยราชการ เช่น ภาษี
โรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษีป้าย
เป็ นต้น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง ๆ ที เ กิ ด ขึT น แ ล ะ
เกี ย วเ นื อง กั บ กอ ง ทรั สต์ ห รื อ
ค่า ใช้จ่ ายที เกี ยวเนื องกับ การจัด หา
ผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ นของ
กองทรัสต์ รวมทัTงทีเกิดขึTนเนื องจาก
การปฏิ บัติตามกฎหมายหรื อตามที
สํานักงาน กลต. กําหนด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าควบคุ ม
งาน ซ่อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา และ/
หรื อ ก่ อสร้ างเพิมเติ มเพือปรั บปรุ ง
พัฒนา เพิมมูลค่า และปรั บแบบภูมิ
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(17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(22)

ทั ศ น์ ห รื อ ภู มิ ส ถ า ปั ต ย์
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ / ห รื อ
ทรั พ ย์สิ น ที เกี ยวข้อ งที กองทรั ส ต์
ลงทุนไว้หรื อมีไว้
ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใ น การ ก่ อ สร้ าง ห รื อ
ป รั บ ป รุ ง ห รื อ ซ่ อ ม แ ซ ม
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรั สต์ลงทุ น
ให้แล้วเสร็ จ
ค่ า ใช้จ่ า ยที เกิ ด ขึT น จากการติ ด ตาม
ทวงถามหรื อการดํา เนิ น การตาม
กฎหมายเพื อการรั บ ชํา ระหนีT ใดๆ
หรื อค่ า ใช้จ่า ยด้า นกฎหมายในการ
ดําเนินคดีในศาล เพือรักษาสิ ทธิ ของ
ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยทรั ส ตี ห รื อ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่ า จั ด ทํา และจั ด พิ ม พ์ แ บบแสดง
รายการข้อมูลหรื อหนังสื อชีTชวนการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ รายงานหรื อ
หนังสื อถึงผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายงาน
ประจําปี ตลอดจนค่าแปลและจัดส่ ง
เอกสารดังกล่าว
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยมในการ
จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนและ/หรื อ
ติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
หรื อเพือดําเนิ นการเกี ยวกับการเพิม
ทุน และ/หรื อ การลดทุน
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมอื นๆ ที
เ กิ ด ขึT น โ ด ย ช อ บ โ ด ย ผู ้ จั ด ก า ร
กองทรั ส ต์ หรื อทรั ส ตี ต ามหน้ า ที
เพือประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ของกองทรั สต์ เมือได้รับคําสังจาก
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

สํานักงาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับงานทะเบี ยนผูถ้ ื อ
หน่ วยทรั สต์ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับงาน
บัญชีของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทีเกียวกับการ
ดําเนินงานและการบริ หารทรัพย์สิน
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ ผู ้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายใน
การเลิกกองทรัสต์หรื อเปลียนแปลง
ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ห รื อ ทรั ส ตี อ ัน
ประกอบด้วย
1) ค่ า ใช้จ่ า ยในการเปลี ยนแปลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี
2) ค่าตอบแทนผูช้ าํ ระบัญชี ผูส้ อบ
บัญชี และทรัสตีในระหว่างการ
ชําระบัญชี กองทรัสต์จนถึงการ
เลิกกองทรัสต์
3) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ / ห รื อ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการเฉลี ยคื น
ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์
4) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ / ห รื อ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม อื น ๆ อั น
เกี ยวเนื องกั บ การเลิ ก หรื อ
เปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อทรัสตี
ค่ า ใช้จ่ า ยและค่ า ที ปรึ กษาในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วง
ค่า ธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่า ใช้จ่ า ย
อื น ๆ อั น เ กี ย ว เ นื อ ง กั บ ก า ร
ดําเนินงานของกองทรัสต์
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(28) ดอกเบีTย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม
จากการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี)

อัตรา
ตามทีจ่ายจริ ง

หมายเหตุ : (1) Adjusted NAV = มูลค่าทรัพย์สินรวม หัก มูลค่าหนีT สินทีไม่มีดอกเบีTยทัTงหมด หัก มูลค่าหนีT สินจาก
เงินกูย้ มื ของกองทรัสต์ส่วนทีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
(2)
เพดาน (ร้อยละของ NAV) ทีกําหนดดังกล่าว สําหรับการดําเนิ นการของกองทรัสต์ในระยะเวลา 12
เดือนแรกเท่านัTน โดยประมาณการจากสถานการณ์ปกติ
(3)
ประมาณการสําหรั บปี 2558 และไม่รวมค่านายหน้าซืT อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที
เกิดขึTนจากการซืTอขายหลักทรัพย์
(4)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของทรัพย์สินหลัก = มูลค่าทรัพย์สินหลัก ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ทีได้รับ
จากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึง หัก มูลค่าหนีTสินทัTงหมดของทรัพย์สินหลัก
1.8

เงือ นไขในการยกเลิกการก่ อตั5งกองทรัสต์
ทรั สต์เพือการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แอล เอช โฮเทล นีT มี เงื อนไขในการยกเลิ กการก่ อตัTง
กองทรัสต์ ดังนีT
1.8.1 มีผจู ้ องซืTอไม่ถึงสองร้อยห้าสิ บราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์เกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.8.2 มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซืTอเมือรวมกับมูลค่าเงินกูย้ ืมจากบุคคลอืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุน
ในทรัพย์สินหลัก หรื อไม่ถึงจํานวนตามทีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรื อหนังสื อชีTชวน
1.8.3 มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตัTงทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนด และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
1.8.4 ผูก้ ่อตัTงทรัสต์ไม่สามารถโอนเงินทีได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือก่อตัTงกองทรัสต์ให้
แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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2. ความเสียงสําคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล มีความเสี ยง ผู ้
ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี ยงดังต่อไปนีTอย่างรอบคอบก่อนทีจะตัดสิ นใจลงทุน ทัTงนีT ในส่ วนนีT จะกล่าวถึงความ
เสี ยงสําคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทลโดย
สรุ ป เนืTอหาในรายละเอียดของปั จจัยความเสี ยงได้ระบุไว้ในส่วนที 2 ของหนังสื อชีTชวนฉบับนีT
2.1 ความเสียงทีเ กีย วกับกองทรัสต์ หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์
1) กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อตัTง โดยยังไม่มีผลการดําเนิ นงานในอดีตที นักลงทุนสามารถ
อ้างอิงในการพิจารณาตัดสิ นใจเข้าลงทุน
2) สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐานมีความไม่
แน่นอน และขึTนอยูก่ บั ความเสี ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และ
การแข่งขัน ซึงอาจส่งผลให้ผลประกอบการทีแท้จริ งแตกต่างจากทีประมาณการไว้อย่างมีนยั สําคัญและอาจ
ส่งผลต่อมูลค่าทีได้ลงทุนในกองทรัสต์
3) ความสําเร็ จของกองทรัสต์ขT ึนอยูก่ บั ความสามารถของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ผูเ้ ช่าช่วงและผูบ้ ริ หารโรงแรมใน
การจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักซึ งหากไม่สามารถดําเนิ นการหรื อจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก
ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
4) รายได้ของกองทรัสต์ขT ึนอยู่กบั ฐานะทางการเงิ นของผูเ้ ช่าช่วง และการตัดสิ นใจต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมือ
สัญญาเช่าช่วงของผูเ้ ช่าช่วงสิTนสุดลง
5) ความเสี ยงทีเกิดขึTนเมือต้องมีการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
6) ในอนาคต เงินเก็บสํารองเพือการซ่อมแซมหรื อการปรับปรุ งใหญ่ในทรัพย์สินหลัก อาจไม่เพียงพอ
7) ความเสี ยงทีอาจเกิดขึTนอันเป็ นผลจากการทีกองทรัสต์กยู้ มื เงิน
8) การเปลียนแปลงนโยบายทางภาษีทีเกียวข้องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
9) กองทรัสต์ตอ้ งพึงพาบุคคลภายนอกสําหรับการให้บริ การบางประการ
10) ความเสี ยงเกียวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
11) กองทรัสต์ไม่ได้เป็ นคู่สัญญาโดยตรงในสัญญาเช่าที ดิ นสําหรับโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21
12) กองทรั ส ต์ อ าจจะไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ได้ ห ากผู ้ใ ห้ เ ช่ า ผิ ด นั ด ในสั ญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
13) ความเสี ยงจากการไม่สามารถหาผูเ้ ช่าช่วงได้ในอนาคต
2.2 ความเสียงทีเ กีย วกับทรัพย์ สินหลัก
1) กองทรัสต์มีความเสี ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเทียวในประเทศ
2) ทรัพย์สินหลักอาจต้องเผชิญกับความเสี ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทียวทีสูงขึTน
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3) ความเสี ย หายหรื อ ความสู ญ เสี ย ที อาจเกิ ด ขึT น หากทรั พ ย์สิน หลัก ไม่ ไ ด้รั บความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยเนืองจากสัญญาเช่าทีดินซึงเป็ นทีตัTงของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
มีขอ้ กําหนดและเงือนไขทีอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการได้รับเงินค่า
สิ นไหมทดแทนในกรณี ทีเกิดความเสี ยหายต่อโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
4) ทรัพย์สินหลักอาจมีความชํารุ ดบกพร่ อง หรื ออาจมีการปฏิบตั ิทีผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรื ออาจมีความ
บกพร่ องอืน
5) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืTนฐานด้านคมนาคมทีมีแผนจะดําเนิ นการ และโครงการปรับปรุ งต่างๆ ที
อยูใ่ กล้กบั ทรัพย์สินหลักอาจเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางมายังทรัพย์สินหลัก
6) การใช้ส่วนต่อเชือมเพือเชือมพืTนทีบางส่วนของทรัพย์สินหลักเข้ากับรถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก
7) ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยอื นๆการก่ อการร้ ายและสงครามอาจมี ผลกระทบในทางลบต่ อรายได้ของ
กองทรัสต์
8) การให้ความยินยอมในการโอนสิ ทธิและหน้าทีตามสัญญาทีเกียวข้องต่างๆ อาจล่าช้า หรื อผูเ้ ช่าทรัพย์สินหลัก
ทีกองทรัสต์ลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปลียนตัวเจ้าของทรัพย์สินหลักเดิมเป็ นผูเ้ ช่าช่วง
9) มูลค่าของทรัพย์สินหลักตามการประเมินค่าโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็ นเครื องแสดงมูลค่าที
แท้จริ งของทรัพย์สินหลักเสมอ และไม่สามารถรับประกันได้วา่ ราคาขายของทรัพย์สินหลักดังกล่าวนัTนจะ
เป็ นไปตามทีประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
10) การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหลักและการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อบัญชีกาํ ไรขาดทุน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรัสต์
2.3 ความเสียงทีเ กีย วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1) ความเสี ยงโดยทัวไปในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
2) กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการ
ขาดทางเลือกอืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
3) กลยุทธ์ของกองทรัสต์ในการลงทุนในทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจนํามาซึ งความเสี ยงที
สูงกว่าเมือเทียบกับกองทรัสต์ประเภทอืนทีมีรูปแบบการลงทุนทีหลากหลายกว่า
4) ทรัพย์สินหลักอาจถูกเวนคืน
5) ความเสี ยงจากการทีกองทรัสต์อาจจดทะเบียนสิ ทธิการเช่าได้ล่าช้า
6) ความเสี ยงทางการเมือง
7) การเปลียนแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรื อกฎหมายทีเกียวข้อง
8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์กบั ผูเ้ ช่าช่วงซึงประกอบธุรกิจโรงแรมและผูบ้ ริ หาร
โรงแรม
2.4ความเสียงทีเ กีย วกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
1) ความเสี ยงเนืองจากยังไม่เคยมีตลาดรองเพือทําการซืTอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นT ีมาก่อน
2) ราคาซืTอขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรองอาจลดลงตํากว่าราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัTงนีT
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3) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหน่วยทรัสต์ได้
4) มูลค่าหน่วยทรัสต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ตากว่
ํ ามูลค่าหน่วยทรัสต์ก่อนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม
5) การขายหน่วยทรัสต์ในอนาคตของกลุ่มบุคคลเดียวกันของเจ้าของทรัพย์สินหลัก อย่างมีนยั สําคัญอาจส่ งผล
กระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์
6) เงิ นคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงิ นที ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัTงนีT
7) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์อาจไม่เท่ากับราคาทีจะซืTอขายได้จริ งในตลาดหลักทรัพย์
8) มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์มิได้เป็ นมูลค่าทีแท้จริ งของทรัพย์สินซึ งกองทรัสต์จะได้รับหากมีการ
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทัTงหมด หรื อมีการเลิกกองทรัสต์
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลเกีย วกับกองทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั(งอยูเ่ ลขที 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั(น 4
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร 10120 เลขทะเบี ย นบริ ษ ัท 0105551006645 เว็บ ไซต์
www.lhfund.co.th โทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 โทรสาร 02-286-3585 และ 02-679-2150 ในฐานะผูก้ ่อตั(ง
ทรัสต์และจะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังจากทีกองทรัสต์ได้ก่อตั(งแล้วโดยมีวตั ถุประสงค์เพือนําเงินทีได้รับจากการ
ระดมทุนในครั(งนี( (รวมเงินกูย้ ืม) หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ไปลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และกรรมสิ ทธิN ใน
สังหาริ มทรั พย์โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งเป็ นทรัพย์สินหลัก โดยการเข้าทําสัญญาที
เกี ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรั สต์กับคู่สัญญาที เกี ยวข้อง (รายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อ 4.3) โดย
กองทรั สต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลัก และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการให้เช่า หรื อให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้ลงทุนไว้รวมทั(งดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็ นเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ และเพือ
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืนๆ ทีเกียวข้องตามที
ได้กาํ หนดไว้ในสัญญาก่อตั(งทรัสต์
1. ปัจจัยความเสียง
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล มีความเสี ยง ผูล้ งทุน
ควรพิจารณาข้อมูลทั(งหมดทีอยูใ่ นหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( รวมทั(งปั จจัยความเสี ยงดังต่อไปนี(อย่างรอบคอบก่อนทีจะตัดสิ นใจ
ลงทุน นอกจากนี( ยังมีความเสี ยงอืนๆ ทีขณะนี(ผกู ้ ่อตั(งทรัสต์ซึงจะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั(นความ
เสี ยงทีในปั จจุบนั ทีผูก้ ่อตั(งทรัสต์เชือว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนิ นธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานและโอกาสของกองทรัสต์จึงอาจไม่ได้ระบุไว้ในขณะนี(
ข้อ ความดัง ต่ อ ไปนี( แสดงถึ ง ปั จ จัย ความเสี ยงที มี นัย สํา คัญ บางประการอัน อาจมี ผ ลกระทบต่ อ กองทรั ส ต์ห รื อ มู ล ค่ า
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นอกจากนี( นอกเหนื อจากปั จจัยความเสี ยงที ปรากฏในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( แล้วยังอาจมีปัจจัย
ความเสี ยงอืนๆซึ งผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนี( หรื อเป็ นความเสี ยงที ผูก้ ่อตั(งทรัสต์พิจารณาในขณะนี( วา่ ไม่เป็ น
สาระสําคัญแต่ความเสี ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี ยงทีมีความสําคัญต่อไปในอนาคตความเสี ยงทีปรากฏในหนังสื อชี(
ชวนฉบับนี( และความเสี ยงที อาจมีข( ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อธุ รกิ จผลการดําเนิ นงานและสถานะ
ทางการเงิ นของกองทรั สต์หรื อ มูล ค่า หน่ ว ยทรั สต์ของกองทรั ส ต์ ข้อความในลัก ษณะที เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต
(Forward-Looking Statements) ทีปรากฏในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( เช่นการใช้ถอ้ ยคําว่า “เชือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์
ว่า” “มีแผนจะ” “ตั(งใจ” “ประมาณ” เป็ นต้นหรื อประมาณการทางการเงิ นโครงการในอนาคตการคาดการณ์เกียวกับผล
ประกอบการธุ รกิ จแผนการขยายธุ รกิ จการเปลี ยนแปลงของกฎหมายที เกี ยวข้องในการประกอบธุ รกิ จของกองทรั สต์
นโยบายของรัฐและอืนๆเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็ นความเห็นของผูก้ ่อตั(งทรัสต์ในปั จจุบนั และมิได้
เป็ นการรั บรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวนอกจากนี( ผลการดําเนิ นงานที เกิ ดขึ( นจริ งกับการ
คาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลเกีย วกับกองทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั(งอยูเ่ ลขที 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั(น 4
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร 10120 เลขทะเบี ย นบริ ษ ัท 0105551006645 เว็บ ไซต์
www.lhfund.co.th โทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 โทรสาร 02-286-3585 และ 02-679-2150 ในฐานะผูก้ ่อตั(ง
ทรัสต์และจะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังจากทีกองทรัสต์ได้ก่อตั(งแล้วโดยมีวตั ถุประสงค์เพือนําเงินทีได้รับจากการ
ระดมทุนในครั(งนี( (รวมเงินกูย้ ืม) หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ไปลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และกรรมสิ ทธิN ใน
สังหาริ มทรั พย์โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งเป็ นทรัพย์สินหลัก โดยการเข้าทําสัญญาที
เกี ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรั สต์กับคู่สัญญาที เกี ยวข้อง (รายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อ 4.3) โดย
กองทรั สต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลัก และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการให้เช่า หรื อให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้ลงทุนไว้รวมทั(งดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็ นเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ และเพือ
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืนๆ ทีเกียวข้องตามที
ได้กาํ หนดไว้ในสัญญาก่อตั(งทรัสต์
1. ปัจจัยความเสียง
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล มีความเสี ยง ผูล้ งทุน
ควรพิจารณาข้อมูลทั(งหมดทีอยูใ่ นหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( รวมทั(งปั จจัยความเสี ยงดังต่อไปนี(อย่างรอบคอบก่อนทีจะตัดสิ นใจ
ลงทุน นอกจากนี( ยังมีความเสี ยงอืนๆ ทีขณะนี(ผกู ้ ่อตั(งทรัสต์ซึงจะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั(นความ
เสี ยงทีในปั จจุบนั ทีผูก้ ่อตั(งทรัสต์เชือว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนิ นธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานและโอกาสของกองทรัสต์จึงอาจไม่ได้ระบุไว้ในขณะนี(
ข้อ ความดัง ต่ อ ไปนี( แสดงถึ ง ปั จ จัย ความเสี ยงที มี นัย สํา คัญ บางประการอัน อาจมี ผ ลกระทบต่ อ กองทรั ส ต์ห รื อ มู ล ค่ า
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นอกจากนี( นอกเหนื อจากปั จจัยความเสี ยงที ปรากฏในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( แล้วยังอาจมีปัจจัย
ความเสี ยงอืนๆซึ งผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนี( หรื อเป็ นความเสี ยงที ผูก้ ่อตั(งทรัสต์พิจารณาในขณะนี( วา่ ไม่เป็ น
สาระสําคัญแต่ความเสี ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี ยงทีมีความสําคัญต่อไปในอนาคตความเสี ยงทีปรากฏในหนังสื อชี(
ชวนฉบับนี( และความเสี ยงที อาจมีข( ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อธุ รกิ จผลการดําเนิ นงานและสถานะ
ทางการเงิ นของกองทรั สต์หรื อ มูล ค่า หน่ ว ยทรั สต์ของกองทรั ส ต์ ข้อความในลัก ษณะที เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต
(Forward-Looking Statements) ทีปรากฏในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( เช่นการใช้ถอ้ ยคําว่า “เชือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์
ว่า” “มีแผนจะ” “ตั(งใจ” “ประมาณ” เป็ นต้นหรื อประมาณการทางการเงิ นโครงการในอนาคตการคาดการณ์เกียวกับผล
ประกอบการธุ รกิ จแผนการขยายธุ รกิ จการเปลี ยนแปลงของกฎหมายที เกี ยวข้องในการประกอบธุ รกิ จของกองทรั สต์
นโยบายของรัฐและอืนๆเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็ นความเห็นของผูก้ ่อตั(งทรัสต์ในปั จจุบนั และมิได้
เป็ นการรั บรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวนอกจากนี( ผลการดําเนิ นงานที เกิ ดขึ( นจริ งกับการ
คาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
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ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ได้ดาํ เนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินหลักโดยตรวจสอบข้อมูลต่างๆทีเกียวข้อง (Due Diligence)
ก่อนการตัดสิ นใจเข้าลงทุนโดยผูก้ ่อตั(งทรัสต์ได้ศึกษารายงานของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของ
ทรัพย์สินหลักอย่างละเอียดอย่างไรก็ดีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สินหลักไม่มี
ความเสี ยหายหรื อชํารุ ดบกพร่ องอันอาจทําให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมในจํานวนทีสูงกว่าจํานวน
ทีระบุในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี(
นอกจากนี( รายงานของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินหลักอาจมีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่
ถูกต้องทั(งหมดหรื อบางส่ วนอันเนื องมาจากความบกพร่ องของทรัพย์สินหลักทีตรวจสอบได้ยากหรื อไม่สามารถตรวจพบ
ได้และทรัพย์สินหลักอาจมีลกั ษณะหรื อถูกนําไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ งทีเป็ นการขัดหรื อแย้งกับกฎหมาย
ต่างๆทีเกียวข้องโดยการตรวจสอบข้อมูลต่างๆทีเกียวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ งอาจส่ งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่าย
หรื อความรับผิดอันเนืองมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้อมูลในส่วนนี(ทีอ้างถึงหรื อเกียวข้องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้อมูลทีได้มาจากข้อมูลทีมีการ
เปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิ งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้อมูลอืนๆโดยทีกองทรัสต์มิได้ทาํ การตรวจสอบหรื อรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว
ผูล้ งทุนจึ งไม่ควรคาดหวังที จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั(นนอกจากนั(นราคาเสนอขายของหน่ วยทรัสต์กบั มูลค่าของ
หน่ ว ยทรั ส ต์ใ นอนาคตอาจลดตําลงหรื อ สู ง ขึ( น ผู ้ล งทุ น อาจไม่ ไ ด้รั บ คื น ต้น ทุ น ในการลงทุ น ดัง นั(น ผู ้ที ประสงค์ซ(ื อ
หน่ วยทรั สต์จึ งควรปรึ กษาผูป้ ระกอบวิชาชี พและขอคํา ปรึ กษาเกี ยวกับการลงทุ นในหน่ วยทรั สต์ของกองทรั สต์ก่อ น
ตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
1.1 ความเสียงทีเ กีย วกับกองทรัสต์ หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายในครั(งนี(มีความเสี ยงผูล้ งทุนควรพิจารณาหนังสื อชี(ชวนฉบับนี(อย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่างยิงปั จจัยความเสี ยงดังรายละเอียดข้างท้ายนี(ก่อนตัดสิ นใจในการลงทุนในหน่วยทรัสต์
1) กองทรั สต์ เป็ นกองทรั สต์ ทีอยู่ระหว่ างการก่ อตัง โดยยังไม่ มีผลการดําเนินงานในอดีตทีนักลงทุนสามารถ
อ้ างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้ าลงทุน
กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทีอยูใ่ นระหว่างการก่อตั(ง ดังนั(น กองทรัสต์จึงยังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต แต่มี
เพียงข้อมูลของผลการดําเนิ นงานของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ในอดี ต
เพื อให้นัก ลงทุ น ใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจและอาจเป็ นการยากสํา หรั บ นัก ลงทุ น ที จะประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานในอนาคตโดยโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ได้เปิ ดดําเนิ นการมาแล้ว
ตั(งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้วา่ รายได้ทีกองทรัสต์จะได้รับหรื อค่าใช้จ่ายทีจะ
เกิ ดขึ(นจากทรัพย์สินหลักจะสอดคล้องกับข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในอดี ต หรื อประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายทีแสดงในเอกสารแนบ 4 “รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่งกําไรตาม
สมมติฐาน” ในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( ดังนั(น ผูก้ ่อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้วา่ กองทรัสต์จะมีผล
การดําเนินงานหรื อสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามอัตราทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 4 รายงานประมาณ
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การงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่งกําไรตามสมมติฐาน นอกจากนี( ผูล้ งทุนไม่ควรอ้างอิงข้อมูลทาง
การเงินและสถิติในการดําเนินงานต่างๆ ทีปรากฏในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( แต่เพียงอย่างเดียวเพือประเมินผล
ประกอบการของกองทรัสต์ในอนาคต
2) สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่ วนแบ่ งผลกําไรตามสมมติฐานมีความไม่
แน่ นอน และขึนอยู่กบั ความเสียงและความไม่ แน่ นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ ทีเกียวข้ อง และ
การแข่ งขัน ซึงอาจส่ งผลให้ ผลประกอบการทีแท้ จริ งแตกต่ างจากทีประมาณการไว้ อย่ างมีนัยสําคัญและอาจ
ส่ งผลต่ อมูลค่ าทีไ ด้ ลงทุนในกองทรัสต์
ประมาณการตามทีระบุในเอกสารแนบ 4 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่งผลกําไร
ตามสมมติฐานนั(น ได้รวมเอาข้อมูลที เกียวกับการคาดการณ์ผลประกอบการและการปั นส่ วนแบ่งผลกําไร
ตามสมมติฐานของกองทรัสต์สําหรับงวดประมาณการสิ( นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559ซึ งประมาณการทาง
การเงินของกองทรัสต์น( นั เป็ นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที อาจจะเกิ ดขึ(นแก่กองทรัสต์
เท่านั(น และไม่ได้เป็ นการยืนยันถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอนาคต และประมาณการทางการเงิ น
ดังกล่าวขึ(นอยูก่ บั ข้อสมมติฐานหลายประการตามทีได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 4 รายงานประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐาน อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ได้จดั ทําประมาณการ
ดังกล่าวด้วยความตั(งใจและความระมัดระวัง แต่ขอ้ สมมติฐานที นํามาใช้ในการประมาณการยังมีความไม่
แน่นอนและขึ(นอยูก่ บั ความเสี ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และ
การแข่งขัน ซึ งข้อสมมติฐานต่างๆ ทีเกิดขึ(นจริ งอาจเปลียนแปลงในสาระสําคัญได้ ความเสี ยงและความไม่
แน่ นอนดังกล่าวต่างๆ นั(นอยู่นอกเหนื อการควบคุมของกองทรัสต์ เช่น ประมาณการดังกล่าวอาจเป็ นการ
คาดการณ์หรื อการตั(งสมมติฐานในเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึ(นในอนาคตอันเกียวกับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ซึงมี
ความไม่แน่นอน นอกจากนี( รายได้ตามทีเกิดขึ(นจริ งของกองทรัสต์จะขึ(นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ รวมถึงค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผันจากทรัพย์สินหลักซึ งอาจลดลงด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น อัตราค่าเช่าคงทีลดลงเมือมี
การต่ออายุสัญญาเช่า และการปรับค่าเช่าคงที และค่าเช่าแปรผันในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาจไม่เป็ นไป
ตามประมาณการ การไม่สามารถชําระค่าเช่า หรื อความล่าช้าในการชําระค่าเช่าของผูเ้ ช่าช่วง เป็ นต้น โปรด
พิจารณาความเสี ยงเพิมเติมในหัวข้อ “ความเสี ยงที เกี ยวกับกองทรัสต์หรื อการดําเนิ นงานของกองทรัสต์”
ตามที ได้ร ะบุ ไ ว้ใ นส่ ว นนี( ปั จ จัย ที อาจมี ผ ลต่ อ ความอ่ อ นไหวของประมาณการการปั น ส่ ว นกํา ไรของ
กองทรัสต์มากที สุ ดคือ การแปรผันของอัตราค่าเช่าแปรผันและอัตราการเติบโตของค่าเช่าห้องพักรายวัน
อัตราการเติบโตของอัตราการเข้าพักและค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์รวมกัน ซึ งปั จจัย
เหล่ า นี( อาจก่ อให้เ กิ ด ผลกระทบในทางลบต่อ ความสามารถของกองทรั ส ต์ที มี ต่ อ ผลประกอบการและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามที ประมาณการไว้ เนื องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรื อ
เหตุ ก ารณ์ ท( ัง หมดที เป็ นข้อ สมมติ ฐ านอาจไม่ เ กิ ด ขึ( น ตามที คาดการณ์ ไ ว้ หรื อ อาจเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ทีมิได้คาดไว้ ดังนั(น ผูก้ ่อตั(งทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้วา่ ข้อสมมติฐานทีวางไว้จะเกิดขึ(นและ
กองทรัสต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามทีประมาณการไว้ หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่
เป็ นไปตามที ประมาณการไว้ กองทรั สต์จะไม่สามารถจ่ ายประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนตามที
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ประมาณการไว้ได้ ซึ งอาจส่ งผลให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามทีได้ประมาณการไว้และ
หน่วยทรัสต์อาจมีมูลค่าทางตลาดลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
3) ความสําเร็จของกองทรัสต์ ขึนอยู่กบั ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้เช่ าช่ วง และผู้บริ หารโรงแรม ใน
การจัดการและจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินหลักซึ งหากไม่ สามารถดําเนินการหรื อจัดการได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อมูลค่ าของทรั พย์ สินหลัก
ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตั(งทรัสต์ โดยผูเ้ ช่าช่วงจะ
มอบหมายนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จโรงแรมให้แก่ผูบ้ ริ หารโรงแรมในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก
ตามสัญ ญาแต่ ง ตั(ง ผูบ้ ริ ห ารโรงแรมที ผูเ้ ช่ า ช่ ว งทํา กับ ผูบ้ ริ ห ารโรงแรม เพื อให้ท ํา หน้า ที บริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สินหลักดังนั(น ตามสัญญาแต่งตั(งผูบ้ ริ หารโรงแรม ผูบ้ ริ หารโรงแรมจะมีความรับผิดชอบด้านต่างๆ
ภายใต้การควบคุมดูแลของผูเ้ ช่าช่วงซึงรวมถึงส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินหลัก ได้แก่ การบริ หารจัดการ การทํา
การตลาด การบํารุ งรักษา ความมันคงและความปลอดภัยของอาคาร และการบริ หารจัดการทางการเงินเพือหา
ประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจโรงแรมบนทรัพย์สินทีลงทุน
ทั(งนี( หากผูเ้ ช่าช่วง และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารโรงแรม ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ให้ประสบความสําเร็ จ หรื อ
ผูเ้ ช่าช่วง และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารโรงแรม ไม่อาจจัดการทรัพย์สินหลักได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก และ/หรื อ รายได้ค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ควรจะได้รับ ซึ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนการ
ชําระคืนหนี(ทีถึงกําหนดชําระ นอกจากนี( การเปลียนแปลงในทางลบใดๆ ทีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
ผูเ้ ช่าช่วง และผูบ้ ริ หารโรงแรมอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ ช่าช่วง และผูบ้ ริ หารโรงแรมในการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินหลักได้นอกจากนี( หากผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ในฐานะผูเ้ ช่าช่ วงภายใต้
สัญญาเช่าช่วง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารโรงแรมซึ งแต่งตั(งโดยผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้า ที ในฐานะผูบ้ ริ ห ารโรงแรมได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบในทางลบต่ อ การ
ดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทรัสต์
4) รายได้ ของกองทรั สต์ ขึนอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่ าช่ วง และการตัดสินใจต่ ออายุสัญญาเช่ าช่ วงเมือ
สัญญาเช่ าช่ วงของผู้เช่ าช่ วงสินสุ ดลง
ฐานะการเงินของกองทรัสต์ข( ึนอยูก่ บั ค่าเช่าทรัพย์สินหลัก ซึ งกองทรัสต์ให้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพย์สินหลัก
แก่ ผูเ้ ช่ า ช่ ว งรายเดี ย ว เนื องจากทรั พ ย์สิ น หลัก ที เข้า ลงทุ น ในครั( งนี( เป็ นทรั พ ย์สิ น ประเภทสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม โดยรายได้หลักของกองทรัสต์จะประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าคงทีและรายได้
ค่าเช่าแปรผันตามวิธีการคํานวณในสัญญาเช่าช่วง (เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อที 1.4) ทีได้จากผูเ้ ช่าช่วงรายเดียวเป็ น
หลัก จึงทําให้กองทรัสต์ตกอยูภ่ ายใต้ปัจจัยความเสี ยงจากการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
โรงแรมจากการให้เช่าแก่ผเู ้ ช่าช่วงรายเดียว ดังนั(น ในขณะใดขณะหนึ งหากผูเ้ ช่าช่วงมีฐานะการเงินทีด้อยลง
อาจทําให้ผูเ้ ช่ าช่ วงชําระเงิ นล่าช้าหรื อเกิ ดการผิดนัดชําระเงิ นค่าเช่ าของผูเ้ ช่ าช่ วงและทําให้ผูเ้ ช่ าช่ วงไม่
สามารถชําระหนี( ได้และ/หรื อ กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าเช่าแปรผันตามทีประมาณการไว้ รวมทั(งผูเ้ ช่าช่วง
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อาจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง หรื ออาจขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงด้วยเงือนไขทีเป็ นประโยชน์แก่กองทรัสต์นอ้ ย
กว่าเงือนไขในสัญญาเช่าช่วงครั(งแรก ซึ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อย่า งไรก็ ต าม จากประวัติ ก ารดํา เนิ น งานในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ของ โครงการโรงแรม แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว พบว่ากําไรก่อนหักดอกเบี(ยเงินกู้
ภาษี เงิ นได้ และค่าเสื อมราคา มี จาํ นวนที เพียงพอต่อการชําระค่าเช่ าคงที แต่ละปี ให้แก่ กองทรั สต์ภายใน
ระยะเวลาการเช่าภายหลังจากการก่อตั(งกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ ช่าช่วงยังคงดําเนินกิจการได้ตามปกติ
และไม่มีเหตุการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจหรื อการแข่งขันทีสูงขึ(น รวมทั(งความจําเป็ นทีต้องปิ ดโครงการ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 เพือปรับปรุ งทรัพย์สิน จนกระทบกับการดําเนิ นกิ จการ
ตามปกติของผูเ้ ช่าช่วงอย่างมีนยั สําคัญ รวมทั(งผูเ้ ช่าช่วงไม่มีเจตนาทีผิดนัดการชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่า
เช่าแปรผัน (ถ้ามี) กองทรัสต์จะยังคงมีความเป็ นไปได้ทีจะได้รับค่าเช่าคงที ตามที ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วง
และสัญญาเช่าตามปกติ
5) ความเสียงทีเ กิดขึนเมือต้ องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุ งให้ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ เพือดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การอย่างต่อเนื อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อ
การซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการดําเนิ นงานมากนัก ยกเว้นในกรณี ทีเป็ น
การปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมใหญ่ ซึ งเป็ นการปรั บ ปรุ ง เพื อเปลี ยนแปลงภาพลัก ษณ์ ภ ายนอกและภายใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อเป็ นการเปลียนงานระบบทีสําคัญ ได้แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ลิฟต์ เป็ นต้น ซึงจะ
ดํา เนิ น การตามระยะเวลาที ผูเ้ ช่ า ช่ ว ง และ/หรื อ ผู ้บ ริ ห ารโรงแรม และกองทรั ส ต์เ ห็ น ว่า เหมาะสมและ
กองทรัสต์ยอมรั บได้ ซึ งโดยปกติการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์จะดําเนิ นงานเฉพาะส่ วนพื(นที ที ต้องการ
ปรับปรุ ง โดยพื(นทีส่ วนอืน ยังคงเปิ ดให้ดาํ เนิ นการปกติ เว้นแต่หากจําเป็ นทีจะต้องซ่อมแซมหรื อปรับปรุ ง
ใหญ่ซึงหากเปิ ดดําเนินการแล้วลูกค้าทีเข้าพักอาจไม่ได้รับความสะดวกและอาจทําให้มีการร้องเรี ยนหรื อไม่
คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ในการเปิ ดให้บริ การ ณ ขณะนั(น ผูเ้ ช่าช่วงหรื อผูบ้ ริ หารโรงแรมอาจพิจารณาทีจะหยุด
การให้บ ริ ก ารชัวคราวเพื อทํา การปรั บ ปรุ ง ครั( งใหญ่ ซึ งอาจกระทบกับ รายได้ข องผูเ้ ช่ า ช่ ว งในระหว่า ง
ดําเนินการปรับปรุ งซึงอาจกระทบต่อค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์จะได้รับ
6) ในอนาคต เงินเก็บสํารองเพือ การซ่ อมแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ ในทรัพย์ สินหลัก อาจไม่ เพียงพอ
ปั จจุบนั โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 มีสภาพทรัพย์สินทีดี มีการเปิ ดดําเนิ นการ
ประมาณ 3 ปี ประกอบกับจากการประมาณการทางการเงิ น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีแผนงานที จะทยอยเก็บ
สํารองค่าซ่อมแซม และค่าปรับปรุ งภาพลักษณ์เป็ นระยะๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจเกิดปั ญหาเงินเก็บ
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สํารองดังกล่าว อาจไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม การปรับปรุ งสภาพทรัพย์สิน หรื อการปรับปรุ งภาพลักษณ์
เพือรักษาศักยภาพในการแข่งขัน
หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนิ นงาน ฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน
และความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรั สต์ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์ซึงในกรณี ทีเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าว กองทรัสต์อาจจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงิ นทุนที เหมาะสมเพือใช้ในการปรับปรุ งสภาพ
ทรัพย์สินหรื อการปรับปรุ งภาพลักษณ์เพือเป็ นการลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ(นแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
7) ความเสียงทีอ าจเกิดขึนอันเป็ นผลจากการทีก องทรัสต์ ก้ ยู มื เงิน
เนืองจากกองทรัสต์มีความประสงค์ทีจะกูย้ ืมเงินเพือเป็ นแหล่งเงินทุนส่ วนหนึ งในการลงทุนในทรัพย์สินที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินได้พิจารณารายละเอียด เงือนไขใน
การชําระคืน ประกอบกับการประมาณการทางการเงินแล้ว มีความเห็นว่า กองทรัสต์มีความสามารถในการ
ชําระคืนเงินกูด้ งั กล่าว แต่อาจมีความเสี ยงเกิดขึ(นจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี(ยอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ทาํ ให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระดอกเบี(ย
และเงินต้นและกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
นอกจากนี(ในกรณี ทีมีการกูย้ มื เงินใหม่เพือมาชําระหนี( เงินกูย้ ืมเดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความเสี ยง
ทีจะไม่ได้ขอ้ ตกลงในสัญญากูย้ มื เงินฉบับใหม่ทีดีเท่ากับข้อตกลงในสัญญากูย้ ืมเงินฉบับเดิมหรื อในกรณี ทีมี
การกูย้ มื เงินเพิมเติมอาจมีขอ้ สัญญาบางประการซึงจํากัดการดําเนินงานของกองทรัสต์
ทั(งนี(ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยคํานึงถึงความเสี ยงดังกล่าวโดยจะมีมาตรการในการ
ติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานของกองทรั ส ต์แ ละปั จ จัย ภายนอกต่ า งๆรวมถึ ง แนวโน้ม อัต ราดอกเบี( ย อย่า ง
สมําเสมอ นอกจากนี( ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เครื องมือทางการเงินเพือลดความเสี ยงดังกล่าวเช่น
บริ การธุ รกรรมแลกเปลียนอัตราดอกเบี( ยหรื อการดําเนิ นการใดๆกับเจ้าหนี( เช่นการขอขยายระยะเวลาการ
ชํา ระหนี( การผ่อ นผัน เงื อนไขที เป็ นอุ ป สรรคต่อ การบริ หารจัดการกองทรั ส ต์เป็ นต้นโดยกองทรั ส ต์จ ะ
ดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงกฎหมายทีเกียวข้องและประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
8) การเปลีย นแปลงนโยบายทางภาษีทเี กีย วข้ องกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อาจมีภาระภาษีเกียวกับการลงทุนหรื อซื(อขายหน่วยทรัสต์โดยอาจจะต้องเสี ยภาษีในอัตราที
สูงขึ(น หรื อในกรณี ประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผลู ้ งทุนทีไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทยอาจจะต้อง
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายทีแตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีการเปลียนแปลงกฎหมายและระเบี ยบด้านภาษีหรื อด้าน
อืนๆทีเกียวข้อง
9) กองทรัสต์ ต้องพึง พาบุคคลภายนอกสําหรับการให้ บริการบางประการ
เนื องจากผูเ้ ช่าช่วงจะมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพือให้บริ การบางประการต่อทรัพย์สินหลัก อาทิ เช่น การ
ให้บริ การนํ(าประปา ไฟฟ้ า ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว และการบริ การกําจัดขยะ ผูก้ ่ อตั(งทรั สต์จึงไม่สามารถ
รับประกันได้วา่ บุคคลภายนอกนั(นจะปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของตนตามสัญญาในการให้บริ การใดๆ ได้อย่าง
40

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
สมบูรณ์ ถึงแม้จะมีขอ้ กําหนดในสัญญาในกรณี ทีคู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ซึงให้สิทธิแก่ผเู ้ ช่าช่วงทีจะบอกเลิกสัญญาหรื อเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาฝ่ าย
ทีปฏิ บตั ิผิดสัญญาได้ แต่เหตุการณ์ทีคู่สัญญาผิดสัญญาดังกล่าว อาจทําให้คู่สัญญาหยุดชะงักการให้บริ การ
ใดๆ ต่อทรัพย์สินหลัก อาจเป็ นอุปสรรคในการดําเนิ นธุรกิจ และมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
กิจการ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ได้
10) ความเสียงเกีย วกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผูเ้ ช่าช่วงจะรับโอนหรื อดําเนินการเพือให้ได้มาซึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย
เพือวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21ทั(งนี( ใน
กรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถดําเนิ นการเพือให้ได้มาซึ งใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จโรงแรม หรื อใบอนุ ญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมของผูเ้ ช่าช่วงถูกยกเลิกหรื อไม่ได้รับการต่ออายุ ผูเ้ ช่าช่วงจะไม่สามารถดําเนิ นกิจการ
โรงแรมต่อไปได้ ซึงอาจถือเป็ นเหตุให้ผเู ้ ช่าช่วงไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและหน้าทีภายใต้สัญญาเช่า
ช่วงได้
อนึง ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและหน้าทีภายใต้สัญญาเช่าช่วงทีมีนยั สําคัญอันถือ
เป็ นเหตุเลิกสัญญาประการหนึ งภายใต้สัญญาเช่าช่วงนั(น กองทรัสต์มีสิทธิ ทีจะบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงและ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายเนื องจากการผิดสัญญาของผูเ้ ช่าช่วงได้ ทั(งนี( ในกรณี ทีกองทรัสต์ไม่สามารถหาคู่สัญญา
รายใหม่เพือมาเช่าช่วงและบริ หารทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์เข้าลงทุนได้ภายในระยะเวลาอันสมควร หรื อไม่
สามารถบรรลุขอ้ ตกลงกับคู่สัญญารายใหม่เกี ยวกับข้อกําหนดและเงื อนไขภายใต้สัญญาฉบับใหม่ทีเป็ น
ประโยชน์ต่อกองทรัสต์ได้ กระแสรายได้ของกองทรัสต์อาจชะลอ หยุดชะงักหรื อลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ซึ ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ และความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม ขั(นตอนในการโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจะใช้
เวลาประมาณ 60 วัน
11) กองทรั สต์ ไม่ ได้ เป็ นคู่สัญญาโดยตรงในสั ญญาเช่ าทีดินสํ าหรั บโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ก่ อสร้ างขึ( นบนที ดิ นที เช่าตามสัญญาเช่าที ดิ น
ระหว่างบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต( ี จํากัด (“ผู้ให้ เช่ า”) กับเจ้าของทีดินอันเป็ นทีตั(งของโครงการ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ทั(งนี( ภายใต้สัญญาก่อตั(งทรัสต์ กองทรัสต์จะลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอาคารโรงแรมในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 โดยทีสิ ทธิ การเช่าทีดิ น
ดังกล่าวจะไม่ถูกโอนให้แก่กองทรัสต์ และเนื องจากกองทรัสต์จะมิใช่คู่สัญญาโดยตรงในสัญญาเช่าที ดิ น
และไม่มีอาํ นาจควบคุมการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูใ้ ห้เช่า ซึ งเป็ นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าทีดินดังกล่าว ดังนั(น
จึงไม่สามารถรับประกันได้วา่ ผูใ้ ห้เช่าจะไม่ทาํ ผิดหลักเกณฑ์และเงือนไขทีอาจทําให้มีการยกเลิกสัญญาเช่า
ทีดินได้ ซึงแม้วา่ สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 จะ
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ไม่ ร ะงับ ไปเพราะการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า ที ดิ น ดัง กล่ า ว แต่ เ หตุ ดัง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การจัด หา
ผลประโยชน์จากโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ตามสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูใ้ ห้เช่า ดังนั(นอาจจะมี
ผลกระทบในทางลบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของกองทรั ส ต์ ตลอดจน
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เนืองจากสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
จะไม่ระงับไปเพราะการยกเลิกสัญญาเช่าทีดิ นดังกล่าว เนื องจากการยกเลิกสัญญาเช่าที ดินจะทําให้อาคาร
และสิ งปลูกสร้างบนทีดินตกเป็ นกรรมสิ ทธิNของเจ้าของทีดิน โดยเจ้าของทีดินจะมีสถานะเป็ นผูใ้ ห้เช่าอาคาร
แทน อี กทั(งในสัญญาเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ระหว่างกองทรัสต์และผูใ้ ห้เช่าได้กาํ หนดหน้าทีของผูใ้ ห้เช่าว่าจะต้องไม่กระทําการใดๆ ให้เกิดการรอนสิ ทธิ
ของกองทรั ส ต์ หรื อ กระทํา การใดๆ ที มี ผ ลหรื อ จะส่ ง ผลให้ก องทรั สต์ไ ม่ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ได้จ าก
ทรัพย์สินทีเช่า ซึงหากผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าว อาจเป็ นเหตุในการผิดสัญญาของผูใ้ ห้
เช่าได้ ซึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่ามาตรการนี(อาจช่วยป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ห้เช่ากระทําการใดๆ อันเป็ นเหตุให้มี
การยกเลิกสัญญาเช่าทีดินทีกองทรัสต์ไม่ได้เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ทั(งนี( โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ทีสรุ ป
สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ในหัวข้อหน้าทีของผูใ้ ห้เช่า เหตุในการสิ(นสุดสัญญา และผลอันเกิดจากเหตุในการสิ(นสุดสัญญา
12) กองทรั ส ต์ อาจจะไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น ที เ ช่ าได้ หากผู้ ให้ เช่ าผิ ด นั ด ในสั ญ ญาเช่ า
อสังหาริมทรัพย์
เนื องจากกองทรั สต์ล งทุ น ในสิ ท ธิ การเช่ าอาคารโรงแรมในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21 ในกรณี ทีผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สัญญาทีเกียวข้องกับการลงทุน
และการบริ หารจัดการของกองทรั สต์ ไม่ยินยอมหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกให้แก่ กองทรั สต์ในการใช้
ทรัพย์สินทีเช่าตามทีตกลงกันในสัญญา แม้วา่ การเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้มีการจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าต่อ
เจ้า พนัก งานที ดิ น ที เกี ยวข้อ งแล้ว ก็ ต าม อาจเป็ นผลให้ก องทรั ส ต์ข าดรายได้แ ละเกิ ด ความเสี ย หายแก่
กองทรัสต์ ซึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้วา่ กองทรัสต์จะได้รับค่าสิ นไหมทดแทนบางส่ วน
หรื อทั(งหมดสําหรับความสู ญเสี ยดังกล่าวอันเนื องมาจากการฟ้ องร้องดําเนิ นคดี ใดๆ ที เกี ยวกับการทําผิด
สัญญาดังกล่าว ดังนั(น การทีผูใ้ ห้เช่าทําผิดข้อสัญญาในสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์อาจจะส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม เพือลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ(นแก่กองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาํ การตกลงกับผูใ้ ห้เช่า
ในสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไว้แล้วว่า ในกรณี ทีผูใ้ ห้เช่าผิดนัดตามที ระบุไว้ในสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผูใ้ ห้เช่ าจะต้องคื นเงิ นค่าเช่ าทรั พย์สินที เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่ วนของระยะเวลาการเช่ าที
เหลืออยู่ พร้อมทั(งชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้
ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ทั(งนี( โปรดศึ กษารายละเอียดเพิมเติมได้ที
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สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล
21ในหัวข้อเหตุในการสิ(นสุดสัญญา และผลอันเกิดจากเหตุในการสิ(นสุดสัญญา
13) ความเสียงจากการไม่ สามารถหาผู้เช่ าช่ วงได้ ในอนาคต
กรณี ทีสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 สิ( นสุ ด
ลง หรื อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา กองทรัสต์อาจใช้
เวลาหาบุคคลอืนเพือเข้ามาเป็ นผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สินหลักรายใหม่แทนผูเ้ ช่าช่วงเดิม ซึงบุคคลดังกล่าวอาจไม่มี
คุณสมบัติหรื อความสามารถเหมือนกับผูเ้ ช่าช่วงเดิม รวมทั(งอาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่าช่วงรายใหม่มาทดแทน
และจ่ ายค่ าเช่ าได้เ ท่ ากับผูเ้ ช่ าช่ วงรายเดิ มได้ ซึ งจะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรั ส ต์และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาเช่าช่ วงกองทรั สต์มีสิทธิ เรี ยกให้ผูเ้ ช่ าช่ วงต่ออายุสัญญาเช่ าช่ วงต่อไปอี ก 2
คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี (โปรดศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ 4.2.3 เงือนไขในการต่ออายุ) ตลอดจน ในกรณี ที
ไม่ได้ให้ผเู ้ ช่าช่วงรายเดิมเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ต่อไป ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีกระบวนการในการพิจารณา
คัดเลือกผูเ้ ช่าช่วงรายใหม่ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
1.2 ความเสียงทีเ กีย วกับทรัพย์ สินหลัก
1) กองทรัสต์ มีความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่ องเทีย วในประเทศ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึงเป็ นทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะลงทุนมีความ
เสี ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเทียว ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอยหรื อชะงักงัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงิ นตรา ซึ งอาจส่ งผลรายได้และค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเทียวในประเทศต่างๆ ทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั(งการชะลอตัวของธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย
ตลอดจนปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําให้จาํ นวนนัก
ธุรกิจทีเป็ นลูกค้าของโรงแรมและนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจาํ นวนลดลงจากภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจทีถดถอย
เนื องด้วยปริ มาณลูกค้าส่ วนใหญ่ทีมาเข้าพักในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
เป็ นนักธุรกิจ และ/หรื อ นักท่องเทียวชาวต่างประเทศ ดังนั(น การดําเนิ นกิจการของผูเ้ ช่าช่วง หรื อ ผูบ้ ริ หาร
โรงแรมอาจได้รับผลกระทบจากความผันแปรของจํานวนและประเภทของผูเ้ ข้าพักตามการเปลียนของ
ฤดูกาลท่องเทียว และจากภาพพจน์ในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ที ลดความน่ าสนใจของประเทศไทยใน
สถานทีประกอบธุรกิจ สถานทีประกอบกิจการ สถานทีท่องเทียวสําหรับชาวต่างประเทศ รวมถึงกําลังซื( อ
ของชาวต่ า งชาติ ความนิ ย ม และ/หรื อ ความเชื อมันในการท่ อ งเที ยวในประเทศไทยซึ งจะก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม ความเสี ยงดังกล่าว ผูเ้ ช่าช่วง และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารโรงแรม อาจบรรเทาได้จากการกระจายกลุ่ม
ลูกค้าโดยไม่จาํ กัดเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึง หรื อสัญชาติใดสัญชาติหนึ ง สําหรับนํามาทดแทนซึ งกันและ
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กัน ในแต่ละฤดูกาลท่องเทียวอย่างสอดคล้องกัน นอกจากนี( หากกรณี ทีเกิดปั ญหากับภูมิภาคหรื อกลุ่มลูกค้า
กลุ่มใดกลุ่มหนึงก็ยงั มีอีกกลุ่มลูกค้าทีสามารถมาทดแทนได้
2) ทรัพย์ สินหลักอาจต้ องเผชิญกับความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่ องเทีย วทีส ู งขึน
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทียว อาทิ การเพิมขึ(นของจํานวนผูป้ ระกอบการใน
ตลาด อุปทานของห้องพักที มี มากขึ(นทั(งในทําเลเดี ยวกัน และ/หรื อ ในแหล่งท่องเที ยวอืนๆ ซึ งอาจเป็ น
ทางเลือกทดแทนการเข้าพักในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งเป็ นทรัพย์สิน
หลักที กองทรัสต์ลงทุนได้ท( งั ทางตรง และ/หรื อ ทางอ้อม ซึ งอาจทําให้เกิ ดการแข่งขันมากขึ(น ทั(งในด้าน
ราคาและคุณภาพการให้บริ การ รู ปลักษณ์ และสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั(งกําลังซื(อ การใช้จ่ายเฉลีย
สําหรั บการเข้าพัก และความผันผวนของจํานวนนักท่องเที ยวและนักธุ รกิ จกลุ่มเป้ าหมาย ซึ งจะมี ผลต่อ
รายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการของผูเ้ ช่าช่วงอันจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า
ทั(งทีเป็ นค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผัน ของผูเ้ ช่าช่วงอย่างมีนยั สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิงหากคู่แข่งมีการ
พัฒนาปรับปรุ งตกแต่งโรงแรมของตน รวมทั(งคุณภาพในการให้บริ การ ให้มีขีดความสามารถทีเหนื อกว่า
และสามารถดึงดูดผูเ้ ข้าพักได้มากกว่า ซึงมีผลต่อศักยภาพในการดึงดูดผูเ้ ข้าพักของโรงแรม
นอกจากนี( เซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ซึงอาจถือได้วา่ เป็ นคู่แข่งทางอ้อมของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดําเนินงานของผูเ้ ช่าช่วงได้ เนืองจากเป็ นทางเลือกทีราคาถูกกว่า และ/หรื อ มี
สิ งอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับผูเ้ ข้าพักทีต้องการพักระยะยาวในราคาทีตํากว่า
อย่างไรก็ ตาม ความเสี ยงดัง กล่า ว อาจบรรเทาได้เ นื องจาก โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21ตั(งอยูใ่ นทําเลทีเป็ นศูนย์กลางการเดินทางของผูเ้ ข้าพักต่างชาติ ทีสะดวกสบาย และแวดล้อม
ด้วยศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน การคมนาคม รวมทั(งการออกแบบห้องพักทีทันสมัยและมีสิงอํานวยความ
สะดวกพื(นฐาน เพือตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกประเภท ซึ งเป็ นจุ ดเด่นเมื อลูกค้าเปรี ยบเที ยบ
คุณภาพและขอบเขตการให้บริ การตามมาตรฐานของโรงแรมชั(นดี กับเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ต่างๆ ที อาจ
เป็ นคู่แข่งทางอ้อม
3) ความเสี ย หายหรื อความสู ญ เสี ย ทีอ าจเกิด ขึ นหากทรั พ ย์ สิ น หลักไม่ ได้ รับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยเนืองจากสัญญาเช่ าทีด นิ ซึงเป็ นทีต ังของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
มีข้อกําหนดและเงือนไขทีอ าจจะส่ งผลกระทบในทางลบต่ อความสามารถของกองทรั สต์ ในการได้ รับเงินค่ า
สินไหมทดแทนในกรณีทเี กิดความเสียหายต่ อโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ในสัญญาเช่ าที ดิ นได้กาํ หนดไว้ว่า ระหว่า งระยะเวลาการเช่ า ที ดิ น สามปี สุ ดท้าย หากโครงการโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ได้รับความเสี ยหายโดยสิ( นเชิ งหรื อเสี ยหายจนทําให้ตอ้ งหยุดการ
ดําเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน สัญญาเช่าทีดินจะสิ(นสุดลงทันที และเจ้าของทีดินมีสิทธิได้รับค่า
สิ นไหมทดแทนทีได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยทีเกียวข้องตามข้อกําหนดของสัญญาเช่าทีดิน ทั(งนี( เพือป้ องกัน
ความเสี ยงภัยทีอาจเกิดขึ(นจากการทีสัญญาเช่าทีดินอันเป็ นทีตั(งของทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนได้ระงับ
ลงดังกล่าวข้างต้น กองทรัสต์จึงได้จดั ให้มีการประกันภัยสิ ทธิ การเช่าเพิมเติม แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินที
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สามารถเอาประกันภัยได้หรื อจํานวนเงินที ได้รับเป็ นค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
อาจไม่เพียงพอต่อความเสี ยหายทีกองทรัสต์ได้รับจากเหตุดงั กล่าว
นอกจากนี( กองทรัสต์จะจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยทีครอบคลุมความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและความรับผิดที
เกียวกับทรัพย์สินหลัก โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์เชือว่าเงือนไขความคุม้ ครองและจํานวนเงินเอาประกันภัยของ
กองทรัสต์เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทวไปในธุ
ั
รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ทั(งนี( ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้องอาจมีเงือนไขการรับประกันภัยที อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
กองทรัสต์อาจจํากัดขอบเขตของการได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีกองทรัสต์จะสามารถ
จัดหาหรื อมีความสามารถที จะจัดหามาโดยมีเงื อนไขเกี ยวกับอัตราเบี( ยประกันภัยที เหมาะสม ความชํารุ ด
บกพร่ องในการออกแบบ การก่อสร้าง หรื อความชํารุ ดบกพร่ องทีมองไม่เห็นของทรัพย์สินหรื ออุปกรณ์หรื อ
ความบกพร่ องในทรัพย์สินหลักอาจทําให้กองทรัสต์ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิมเติมมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเป็ นพิเศษ หรื อต้องมีการชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อภาระหน้าทีอืนๆ ต่อบุคคลภายนอก
และอาจไม่ได้รับความคุม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้อง นอกจากนี( กองทรัสต์มีความเสี ยงในการ
ถูกดําเนิ นคดี หรื อถูกเรี ยกร้องโดยลูกค้า ผูร้ ับเหมา หรื อผูม้ าใช้บริ การในทรัพย์สินหลักซึ งอาจเกิ ดขึ(นจาก
หลายสาเหตุ เช่น การเกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บทีอาจได้รับในขณะทีอยู่ ณ ทรัพย์สินหลัก การทีผูเ้ ช่าช่วง
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลักตามเงือนไขการเช่าช่วงได้ และการทีกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีของตนตามสัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง หรื อสัญญาอืนๆ ทีทํากับผูร้ ับเหมาผูเ้ ช่าช่วง หรื อบุคคลภายนอก
ได้ อนึง ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายบางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้ายการระบาดของโรคติดต่อ
หรื อความสูญเสี ยใดๆ ทีเป็ นผลมาจากเรื องดังกล่าว อาจไม่สามารถเอาประกันภัยได้หรื อเบี(ยประกันภัยอาจ
สูงเกินกว่าความเหมาะสมทีจะเอาประกันภัยนั(น เป็ นเหตุให้กองทรัสต์อาจต้องเอาประกันภัยโดยจ่ายค่าเบี(ย
ประกันภัยเพิมขึ(นหรื อลดความคุม้ ครองลง นอกจากนี( เมือเกิ ดความเสี ยหายที ร้ายแรง ความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยทีกองทรัสต์มีอยู่อาจไม่เพียงพอที จะชดเชยความเสี ยหายตามทีได้มีการเรี ยกร้อง หรื อ
ครบถ้วนตามมูลค่าตลาด หรื อเต็มมูลค่าในการจัดหาของทดแทน (Replacement Cost) ให้เท่ากับเงินลงทุน
ของกองทรั สต์หรื อของผูเ้ ช่ าช่วงที เสี ยไป ยิงไปกว่านั(น การสู ญเสี ยบางอย่างอาจไม่มีการเอาประกันภัย
ทั(งหมด ดังนั(น กองทรัสต์อาจสูญเสี ยเงินทุนบางส่วนหรื อทั(งหมดทีได้ลงทุนในทรัพย์สินหลักรวมถึงรายได้
ในอนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินหลัก แต่ท( งั นี(กองทรัสต์อาจยังมีหน้าทีปฏิบตั ิตามภาระหนี( สิน หรื อ
ภาระทางการเงินอืนทีเกียวกับทรัพย์สินหลัก
นอกจากนี( กรมธรรม์ป ระกันภัยของกองทรั สต์และเงื อนไขความคุ ้มครองจะอยู่ภายใต้ก ารต่ ออายุและ
การเจรจาในอนาคต ผูจ้ ัดการกองทรั สต์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทรัสต์จะได้รับความคุ ม้ ครอง
ภายใต้เงือนไขทางธุรกิจทีเหมาะสมในอนาคต ค่าเบี(ยประกันภัยทีเพิมขึ(นหรื อความคุม้ ครองทีลดลงอย่างมี
นัยสําคัญจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับกรมธรรม์ประกันภัยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในข้อ 2.1.4“การประกันภัยในทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน”
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4) ทรัพย์ สินหลักอาจมีความชํารุดบกพร่ อง หรืออาจมีการปฏิบัติทผี ดิ กฎหมายและกฎระเบียบ หรื ออาจมีความ
บกพร่ องอืน
นอกเหนื อจากทีได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( แล้ว ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ได้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน
หลัก พบว่าอยู่ในสภาพที ดี มี ค วามพร้ อมที จะลงทุ น และไม่ พบว่าทรั พ ย์สิ นหลักในครั( งนี( มีค วามชํารุ ด
บกพร่ อง หรื อขาดตกบกพร่ องที ต้องได้รับการซ่ อมแซมหรื อบํารุ งรักษา (รวมถึ งเรื องการออกแบบ การ
ก่อสร้าง หรื อความชํารุ ดบกพร่ องหรื อขาดตกบกพร่ องที มองไม่เห็ นอืนๆ ของทรัพย์สินหรื ออุปกรณ์ของ
ทรั พ ย์สิ น หลัก ซึ งอาจต้อ งมี ค่ า ใช้จ่ า ยเพื อการลงทุ น เพิ มขึ( น หรื อ ต้อ งมี ค่ า ใช้จ่ า ยในการซ่ อ มแซมหรื อ
บํารุ งรักษาพิเศษ) อย่างไรก็ตาม ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าไม่มีการปฏิ บตั ิผิดกฎหมายและ
กฎระเบี ยบต่างๆ หรื อไม่มีการขาดตกบกพร่ องอื นๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินหลักรวมทั(งรายงานของบริ ษทั
ประเมินค่าทรัพย์สินทีผูก้ ่อตั(งทรัสต์ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินหลัก รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร
และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินอาจมีขอ้ จํากัดในการตรวจสอบซึ งอาจทําให้เกิดความคลาดเคลือนได้
ทั(งนี( ความชํารุ ดบกพร่ องหรื อการขาดตกบกพร่ องที ยังไม่ปรากฏดังกล่าว อาจทําให้กองทรัสต์ตอ้ งลงทุน
เพิมเติมอย่างมีนยั สําคัญ หรื อมีภาระหน้าทีต่อบุคคลภายนอกทีทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในลักษณะและจํานวนที
มิได้คาดการณ์ไว้ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
ข้อรั บรอง คํารั บประกัน และข้อตกลงการรั บผิดชดใช้ทีให้โดยผูใ้ ห้เช่ าอยู่ภายใต้ข อบเขต จํานวน และ
ระยะเวลาในการเรี ยกร้องที จํากัด ดังนั(น ผูก้ ่ อตั(งทรัสต์จึ งไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทรัสต์จะมีสิทธิ
ได้รับชดใช้ความเสี ยหายภายใต้ขอ้ รับรอง คํารับประกัน และข้อตกลงรับผิดชดใช้ใดๆ ดังกล่าวสําหรับความ
เสี ยหายทีเกิดขึ(นกับกองทรัสต์อนั เนืองมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
5) การก่ อสร้ างระบบสาธารณูปโภคพืนฐานด้ านคมนาคมทีมีแผนจะดําเนินการ และโครงการปรั บปรุ งต่ างๆ ที
อยู่ใกล้ กบั ทรัพย์ สินหลักอาจเป็ นอุปสรรคต่ อการเดินทางมายังทรัพย์ สินหลัก
หากมีการปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคพื(นฐานด้านคมนาคมทีอยูใ่ กล้กบั ทรัพย์สินหลัก เช่น รถไฟฟ้ า BTS
สถานี อโศก และรถไฟฟ้ า MRT สถานี สุขุมวิทจุดเปลียนรถประจําทางทางพิเศษ และถนนเข้า-ออกของ
ทรั พ ย์สิ น หลัก ดัง กล่ า วสร้ า งความสะดวกในการเข้าถึ ง ทรั พ ย์สิ นหลัก โดยโครงการโรงแรม แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ตั(งอยู่ใกล้กบั จุดเชื อมต่อรถไฟฟ้ า BTS สถานี อโศก และรถไฟฟ้ า MRT
สถานี สุขุมวิทผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้วา่ การเข้าถึงทรัพย์สินหลักจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลียนแปลง ปิ ด ย้าย ยกเลิก ก่อสร้าง ปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคพื(นฐานตลอดจนความล่าช้า หรื อไม่
เสร็ จสมบูรณ์ตามแผน หรื ออาจกี ดขวางการจราจรในบริ เวณดังกล่าว ทั(งนี( ผลจากการเกิ ดเหตุดงั กล่าวอาจ
ส่ งผลกระทบต่อการเดิ นทางเข้าถึงหรื อความสามารถในการปรับปรุ งทรัพย์สินหลัก ซึ งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่ อ การเดิ น ทางของลู ก ค้า ความน่ า สนใจ และจุ ด ขายของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน ตลอดจนการเดิ นทางเข้าถึงโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 และอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกองทรัสต์ทาํ ให้
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงได้
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นอกจากนี( ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่อาจรับประกันได้วา่ อาคารทีตั(งในบริ เวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินหลักจะไม่ถูกรื( อ
ถอน พัฒนาใหม่ หรื อปรั บปรุ งเพือใช้ประโยชน์ในทางอื น และไม่สามารถรั บประกันได้ว่า จะไม่มีการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ หรื อการพัฒนาทีดินในบริ เวณทีใกล้กบั ทรัพย์สินหลัก ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อทรัพย์สิน
หลักเป็ นครั(งคราว การพัฒนาพื(นที การปรับปรุ ง การก่อสร้ าง หรื อการพัฒนาที ดิ นใดๆ อาจลดจํานวนผู ้
ครอบครอง ผูเ้ ช่า หรื อผูม้ าใช้บริ การในทรัพย์สินหลัก และทําให้รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินหลักลดน้อยลง
ด้วยเหตุน( ี การพัฒนาใหม่ การปรับปรุ ง การก่อสร้าง หรื อการพัฒนาที ดินดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
6) การใช้ ส่วนต่ อเชือมเพือ เชือมพืน ทีบ างส่ วนของทรัพย์ สินหลักเข้ ากับรถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก
เจ้าของทรั พย์สิ นหลัก ได้ทาํ สัญ ญาต่ อเชื อมพื( นที กับระบบขนส่ งมวลชน กทม. (“ระบบ BTS”) บริ เ วณ
รถไฟฟ้ า BTS สถานี อโศก ซึ งตามสัญญาดังกล่าวเจ้าของทรัพย์สินหลักมีสิทธิ ใช้ทางเชือมต่อดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานครระหว่างบริ ษทั ระบบ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) กับกรุ งเทพมหานคร (ซึ งสัญญาสัมปทานจะสิ( นสุ ดลงในวันที 4
ธันวาคม 2572) ซึ งระบบ BTS มีเส้นทางการเดิ นรถไฟฟ้ าผ่านถนนสุ ขุมวิทบริ เวณด้านหน้าของทรัพย์สิน
หลักซึ งตรงกับบริ เวณรถไฟฟ้ า BTS สถานี อโศก ดังนั(น หากระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานสิ( นสุ ดลงก่อน
ระยะเวลาตามสัญญาเช่ าทรั พย์สินหลัก อาจส่ งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทางเชื อมต่อ
ดังกล่าวได้ซึงอาจทําให้การเข้าสู่ทรัพย์สินหลักของผูพ้ กั อาศัยและผูม้ าใช้บริ การในทรัพย์สินหลักได้รับความ
สะดวกน้อ ยลง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการดํา เนิ น งานของทรั พ ย์สิ น หลัก และประโยชน์ ต อบแทนต่ อ
กองทรัสต์ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รับ
7) ภัยธรรมชาติ และเหตุ สุดวิสัยอื นๆการก่ อการร้ า ยและสงครามอาจมี ผลกระทบในทางลบต่ อรายได้ ของ
กองทรัสต์
ความเสี ยงหลายประการ เช่น ภัยธรรมชาติหรื อเหตุสุดวิสัยอืนๆในบริ เวณทีทรัพย์สินหลักตั(งอยูแ่ ละบริ เวณ
อืนๆทีมีลูกค้าเป็ นจํานวนมากอาจส่งผลให้การอุปโภคบริ โภคและการท่องเทียวลดลงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์
นํ(าท่วมใหญ่ในประเทศไทยทีเกิดขึ(นในช่วงปี 2554 นอกจากนี( การเกิดสงครามการก่อการร้ายความไม่สงบ
ทางการเมืองการประท้วงและความไม่แน่ นอนทางการเมืองอืนๆที เกิ ดขึ(นจริ งหรื อทีมีการอ้างว่าจะเกิ ดขึ(น
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทํานองเดียวกันเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งหรื อหลายเหตุการณ์เหล่านี( อาจทําให้
ความต้องการเข้าพักหรื อใช้บริ การในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21ลดลงซึ งจะมี
ผลต่อรายได้ของผูเ้ ช่าช่วงอันจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าทั(งทีเป็ นค่าเช่าคงที และ/
หรื อ ค่าเช่าแปรผันของผูเ้ ช่าช่วงอย่างมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการ
ดําเนิ นงานฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนของกองทรัสต์
และเหตุการณ์ ดังกล่ าวอาจเป็ นเหตุให้ท รั พย์สินหลักได้รับความเสี ยหายซึ งไม่ได้รับความคุ ม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัย
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8) การให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้ าทีต ามสัญญาทีเ กีย วข้ องต่ างๆ อาจล่ าช้ า หรื อผู้เช่ าทรั พย์ สินหลัก
ทีก องทรัสต์ ลงทุนไม่ ให้ ความยินยอมในการเปลีย นตัวเจ้ าของทรัพย์ สินหลักเดิมเป็ นผู้เช่ าช่ วง
เนืองจากทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะลงทุนปั จจุบนั มีการให้เช่าพื(นทีและให้บริ การทีเกียวข้องแก่ผูเ้ ช่าพื(นที
จํานวนหนึงรายเพือทําเป็ นภัตตาคาร และส่ วนหนึ งยังได้เปิ ดบริ การห้องพักให้เช่าระยะยาวแก่ผูพ้ กั อาศัยซึ ง
ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริ ษทั โดยในการลงทุนของกองทรัสต์จะต้องมีการโอนสิ ทธิ และหน้าที
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การต่างๆ ดังกล่าวจากเจ้าของทรัพย์สินหลักเดิ มให้แก่ผูเ้ ช่าช่วงเพือประกอบ
ธุ รกิ จโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ให้ต่อเนื องต่อไป ซึ งการโอนสิ ทธิ และหน้าที ตาม
สัญญาต่างๆ ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผูเ้ ช่ าพื(นที และผูพ้ กั อาศัยระยะยาวในฐานะคู่สัญญา
ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ ช่าพื(นที และ/หรื อ ผูพ้ กั อาศัยระยะยาวรายใดปฏิเสธที จะให้ความยินยอมต่อการโอน
สิ ทธิ และหน้าที ตามสัญญาดังกล่าวทําให้กองทรัสต์อาจจําเป็ นต้องดําเนิ นการให้เจ้าของทรัพย์สินหลักเดิ ม
ยกเลิกสัญญากับผูเ้ ช่าพื(นที และ/หรื อ ผูพ้ กั อาศัยระยะยาวรายนั(น การดําเนินการดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทรัสต์ได้
อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์น( ี เจ้าของทรัพย์สินหลักเดิมจะแจ้งให้ผูเ้ ช่าพื(นที
และผูพ้ กั อาศัย ระยะยาวได้ท ราบถึ งเหตุ ผลและความจําเป็ นในการโอนสิ ท ธิ และ/หรื อ หน้าที ดัง กล่ า ว
ล่วงหน้าเพือขอความยินยอมในการเปลียนตัวคู่สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ จากเจ้าของทรัพย์สินหลักเดิมเป็ นผู ้
เช่าช่วง และเนื องจากข้อสัญญาในสัญญาเช่า และ/หรื อ สัญญาบริ การกับผูเ้ ช่าพื(นที และผูพ้ กั อาศัยระยะยาว
ไม่ได้เปลียนแปลงจากเดิม ดังนั(น การปฏิเสธทีจะให้ความยินยอมดังกล่าวจึงน่าจะมีโอกาสเกิดขึ(นได้นอ้ ย
9) มูลค่ าของทรัพย์ สินหลักตามการประเมินค่ าโดยบริษทั ประเมินค่ าทรัพย์ สิน ไม่ ได้ เป็ นเครืองแสดงมูลค่ าที
แท้ จริงของทรัพย์ สินหลักเสมอ และไม่ สามารถรับประกันได้ ว่าราคาขายของทรัพย์ สินหลักดังกล่ าวนันจะ
เป็ นไปตามทีป ระเมิน ไม่ ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต
โดยทัวไปการประเมิ นค่ าทรั พย์สินจะพิ จารณาจากปั จ จัย ต่างๆรวมถึ งปั จจัยบางประการที เกี ยวข้อ งกับ
ทรั พย์สินหลัก เช่ น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่ งทางการเงิ น ความสามารถในการแข่งขัน และ
คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพของทรั พ ย์สิ น ซึ งอาจมี ก ารเปลี ยนแปลงได้ใ นอนาคต เนื องจากเหตุ ก ารณ์ บ าง
เหตุการณ์หรื อเหตุการณ์ท( งั หมดทีเป็ นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ(นตามทีคาดการณ์ไว้ หรื ออาจเกิดเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ทีมิได้คาดการณ์ไว้ ซึงข้อสมมติฐานเหล่านี(อา้ งอิงตามข้อมูลทีจัดหาให้โดยหรื อในนามของ
ผูก้ ่ อตั(งทรัสต์และเจ้าของทรั พย์สินหลักรวมทั(งยังได้มีการหารื อกับบุ คคลดังกล่าวด้วย ซึ งข้อสมมติฐาน
เหล่านี(เป็ นการคาดการณ์และเป็ นความเห็นต่อเหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึ(นในอนาคตจึงอาจเป็ นข้อมูลทีมีความ
เสี ยงและอาจมีความไม่แน่ นอนไม่ว่าผูล้ งทุนทราบอยู่แล้วหรื อไม่ทราบมาก่อนก็ตามนอกจากนี( ข้อมูลที
เกียวกับการประเมินค่าทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆของรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินทีปรากฏอยูใ่ นเอกสาร
ฉบับนี(อาจเป็ นข้อมูลทีบางส่วนอ้างอิงจากและประกอบด้วยข้อมูลทีเป็ นการคาดคะเน การประมาณการ และ
ข้อความในลัก ษณะที เป็ นการคาดการณ์ ใ นอนาคตอื นๆ ที มี ความเสี ยงและมี ความไม่แน่ นอนได้ ทําให้
เหตุการณ์ในอนาคตอาจมีความเสี ยง ความไม่แน่นอน และมีปัจจัยอืนๆ ทีอาจทําให้ผลหรื อการดําเนิ นการที
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เกิดขึ(นจริ งแตกต่างไปอย่างมีนยั สําคัญจากผลหรื อการดําเนินการในอนาคตทีกล่าวไว้โดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย
ในข้อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนี( ในเอกสารฉบับนี( ไม่ได้นาํ เอาข้อสมมติฐาน
ทุกข้อทีใช้ในการจัดทําการประเมินค่าทรัพย์สินมารวมเอาไว้ท( งั หมด
ข้อมูลต่างๆที ปรากฏในหนังสื อชี( ชวนฉบับนี( ไม่ ได้เป็ นความเห็ นเกี ยวกับจริ ยธรรมทางการค้า และต่ อ
โครงสร้างของกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก รวมทั(งไม่ได้เป็ นความเห็ น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย
เกียวกับราคาซื( อขายของหน่วยทรัสต์ในอนาคต หรื อฐานะการเงิ นของกองทรัสต์เมือได้เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว นอกจากนี( ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็ นการรวบรวมเอาข้อมูลทั(งหมดทีอาจจะ
จําเป็ นหรื อเป็ นที ต้องการเพื อใช้สําหรั บการประเมิ น ค่า ทรั พย์สิ นหลัก การลงทุ นในกองทรั สต์หรื อใน
หน่วยทรัสต์ได้อย่างครบถ้วน รวมทั(งข้อมูลและรายการต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินไม่ได้
ให้สิทธิ หรื อเสนอทางแก้ไขแก่ผูล้ งทุนหรื อบุคคลอืนใดและไม่ได้ประสงค์ให้เกิ ดหรื อไม่ควรที จะนําไป
ตีความเป็ นรู ปแบบใดๆ ทีเป็ นการประกันฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์หรื อเป็ น
ข้อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตอืนใด
นอกจากนี( ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้วา่ การประเมินค่าทรัพย์สินที จัดทําโดยบริ ษทั ประเมินค่า
ทรัพย์สินนั(นสะท้อนมูลค่าทีแท้จริ งของทรัพย์สินหลักเสมอ หรื อรับประกันได้วา่ บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
รายอืนๆจะให้ผลการประเมินค่าทรัพย์สินเช่นเดียวกันได้ ดังนั(น ผูก้ ่อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้วา่
ข้อสมมติฐานทีใช้อา้ งอิงจะมีความถูกต้องแม่นยํา ราคาทีกองทรัสต์ขายทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึงในอนาคต
อาจจะตํากว่ามูลค่าทีบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินกําหนดไว้ ณ วันทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักดังกล่าว
หรื ออาจจะตํากว่าราคาซื( อทรัพย์สินทีกองทรัสต์จดั หามาได้ยงไปกว่
ิ
านั(นมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ทีได้จากการ
ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในเบื( อ งต้น โดยบริ ษ ัท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น อาจจะไม่ ส ะท้อ นมู ล ค่ า ที แท้จ ริ ง ของ
ทรั พย์สินหลักได้เสมอไปหากกองทรั สต์มีการจําหน่ ายทรั พย์สินนั(น หรื อในกรณี ทีมี การชําระบัญชี ของ
กองทรัสต์
สําหรับบรรดารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินนั(น ยังไม่ได้รับการปรับปรุ ง
ข้อมูลนับตั(งแต่วนั ทีออกให้เป็ นปั จจุบนั ดังนั(น ผูท้ ีเกียวข้องในการเสนอขายรายใดๆ หรื อฝ่ ายอืนใดก็ตามไม่
ควรพิจารณาว่าเป็ นคําแนะนําว่าบุคคลใดๆ ควรจะดําเนินการอย่างใดโดยอิงตามการประเมินค่าทรัพย์สินของ
บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินทีเปิ ดเผยในหนังสื อชี(ชวนฉบับนี( ดังนั(น ในการตัดสิ นใจลงทุนซื( อหน่วยทรัสต์
ในกองทรัสต์ ผูล้ งทุนไม่ควรใช้ขอ้ มูลการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวและข้อมูลในรายงานการประเมินค่า
ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที ปรากฏในหนัง สื อ ชี( ช วนฉบับ นี( แต่ เ พี ย งอย่า งเดี ย วในการ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
10) การลดลงของมูลค่ ายุติธรรมของทรัพย์ สินหลักและการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ จะมีผลกระทบ
ในทางลบต่ อบัญชีกําไรขาดทุน มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิและความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของ
กองทรัสต์
ในกรณี ที มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของทรั พ ย์สิ น หลัก และการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ล ดลง อัน
เนืองมาจากการขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและการลงทุนในปี นั(น และมีผลให้มูลค่า
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ทรัพย์สินสุ ทธิ ลดลง รวมทั(งกองทรัสต์อาจมีสภาพคล่องส่ วนเกิ นอันเกิ ดจากการขาดทุนจากราคาประเมิน
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ซึงจะกระทบต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ อย่างไรก็
ตามกองทรัสต์อาจดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและคืนสภาพคล่องส่ วนเกินดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เพือให้สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน
1.3 ความเสียงทีเ กีย วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1) ความเสียงโดยทัว ไปในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีความเสี ยงหลายด้าน เช่น (1) การเปลียนแปลงในทางลบด้านการเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั(งในประเทศและต่างประเทศและความต้องการในการบริ โภค
โดยรวมลดลง (2) สภาวะด้านลบของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ (3) การเปลียนแปลงในอัตราดอกเบี(ย
อัตราเงินเฟ้ อ อัตราการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (4) การเปลียนแปลงนโยบายทางการเงินหรื อนโยบาย
ทางเศรษฐกิ จ อื นๆ ในประเทศและต่ า งประเทศ (5) การเพิ มค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น การเกี ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ทีไม่ได้คาดการณ์ไว้ (6) การเปลี ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบทางด้านสิ งแวดล้อม
กฎหมายผัง เมื อ ง และกฎระเบี ย บอื นๆ ของรั ฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง (7) การเรี ย กร้ อ งความ
รับผิดชอบด้านสิ งแวดล้อมทีเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์(8) การเปลียนแปลงของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันที
จะได้รับจากอสังหาริ มทรั พย์ที ลงทุ น (9) การเปลี ยนแปลงของราคานํ(ามันและเชื( อเพลิ งอื นๆ (10) การ
เปลียนแปลงความนิ ยมในประเภทของอสังหาริ มทรัพย์และสถานที ตั(งซึ งนําไปสู่ การมีจาํ นวนห้องพักมาก
เกิ นความต้องการ หรื ออาจทําให้ความต้องการของนักท่องเที ยวในกลุ่มตลาดเป้ าหมายใดๆ ลดลงสําหรับ
ห้องพักบางประเภทหรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน (11) ความสามารถของผูบ้ ริ หารโรงแรม หรื อ ผูเ้ ช่าช่วง ที
อาจส่ งผลกระทบต่อธุรกิจและชือเสี ยงของโรงแรม (12) ความไม่สามารถดําเนิ นการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง
(13) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่าช่วงภายในระยะเวลาทีกําหนดหรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
เนื องจากผูเ้ ช่ าช่ ว งล้มละลายหรื อมี ห นี( สินล้นพ้น ตัว หรื อ ในกรณี อืนๆ (14) ความไม่ พอเพียงของความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที มี หรื อค่าเบี( ยประกันภัยที เพิมสู งขึ( น (15) การที ผูเ้ ช่ าช่ วงไม่สามารถ
ให้บริ การหรื อจัดหาการบริ การเกี ยวกับการบํารุ งรักษาและการให้บริ การอืนๆ ได้อย่างพอเพียง (16) ความ
ชํา รุ ด บกพร่ อ งของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ซึ งต้อ งได้รั บ การแก้ไ ข หรื อ ซ่ อ มแซม ตลอดจนการบํา รุ ง รั ก ษา
อสังหาริ มทรัพย์ซึงก่อให้เกิ ดรายจ่ายลงทุนที ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (17) การขาดสภาพคล่องในการ
ลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ (18) การพึ งพิ ง กระแสเงิ น สดอย่ า งมากในการบํา รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีอยู่ (19) การเพิมขึ(นของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมถึงภาษีอากรทีเกียวข้อง (20) ส่ วน
ได้เสี ยหรื อภาระผูกพันต่างๆ ซึงไม่สามารถพบได้หรื อไม่เปิ ดเผยจากการตรวจสอบทีดิน ณ สํานักงานทีดินที
เกียวข้องในขณะทีทําการตรวจสอบ (21) เหตุสุดวิสยั ความเสี ยหายทีไม่สามารถเอาประกันภัยได้ และปั จจัย
อืนๆ และ (22) การเปลียนแปลงของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทางด้านภาษีอากรและด้านอืนๆ
ปั จจัยหลายอย่างตามทีกล่าวข้างต้นอาจเป็ นสาเหตุของความผันผวนของอัตราค่าเช่าห้องพัก อัตราการเข้าพัก
และค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น งานของอสั ง หาริ มทรั พ ย์ซึ งอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ มู ล ค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์และรายได้ค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผันทีจะได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์
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การประเมินค่าทรัพย์สินหลักประจําปี จะสะท้อนปั จจัยต่างๆ ดังกล่าว และส่ งผลให้มูลค่าทรัพย์สินหลักเพิม
สูงขึ(นหรื อลดตําลงได้ มูลค่าเงินลงทุนของทรัพย์สินหลักอาจลดลงอย่างมีนยั สําคัญหากเกิดวิกฤตในทางลบ
อย่างฉับพลันต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์หรื อต่อเศรษฐกิจในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย
ซึงเป็ นทีตั(งของทรัพย์สินหลักในปั จจุบนั หรื อทรัพย์สินทีจะมีในอนาคต
2) กองทรั สต์ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่ องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และการ
ขาดทางเลือกอืนในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลัก
กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลัก โดยทัวไปการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะการลงทุนในทรัพย์สินที มีมูลค่าสู ง เช่นที กองทรัสต์ประสงค์ทีจะเข้า
ลงทุนอาจมีสภาพคล่องตํา การทีมีสภาพคล่องตําดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ใน
การปรับเปลียนพอร์ ตการลงทุน (Investment Portfolio) หรื อความสามารถในการเปลียนทรัพย์สินบางส่ วน
เป็ นเงินสด เพือรองรับกับการเปลียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ และปั จจัยอืนๆ เช่น
กองทรัสต์อาจไม่สามารถขายทรัพย์สินหลักได้ภายในระยะเวลาอันสั(น หรื ออาจถูกบังคับให้ตอ้ งลดราคาลง
อย่างมากเพือให้สามารถขายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว นอกจากนี( กองทรัสต์อาจประสบปั ญหาในการหา
แหล่งเงินกูใ้ นระยะเวลาทีทันท่วงทีและภายใต้เงือนไขทางการค้าทีดีในกรณี ทีเป็ นการกูย้ ืมเงินทีใช้ทรัพย์สิน
หลักเป็ นหลักประกัน เนืองจากทรัพย์สินประเภทอสังหาริ มทรัพย์ไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี( ทรัพย์สินหลัก
อาจไม่สามารถเปลียนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ ว หากทรัพย์สินหลักเหล่านั(นไม่สามารถ
สร้างกําไรได้อนั เนืองมาจากสภาวะการแข่งขัน อายุของทรัพย์สิน ปริ มาณความต้องการทีลดตําลง หรื อปั จจัย
อืนๆ การเปลียนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินหลักโดยทัวไปแล้วจะต้องมีการลงทุนใช้เงิ น
เพิมเติม ปั จจัยต่างๆ เหล่านี(อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของกองทรัสต์ และ
ส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ความสามารถของกองทรั ส ต์ใ นการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์
3) กลยุทธ์ ของกองทรัสต์ ในการลงทุนในทรัพย์ สินทีใ ช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจนํามาซึงความเสียงทีส ูง
กว่ าเมือเทียบกับกองทรัสต์ ประเภทอืนทีม ีรูปแบบการลงทุนทีห ลากหลายกว่ า
กลยุทธ์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมจะทําให้กองทรัสต์มีความเสี ยงจาก
การมุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ซึงระดับของความเสี ยงอาจจะสูงกว่าเมือเทียบกับกองทรัสต์ประเภทอืน
ทีมีรูปแบบการลงทุนทีหลากหลายกว่าในธุรกิจด้านอืน
การมุ่งเน้นลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมทําให้กองทรัสต์มีความ
เสี ยงในกรณี ทีเกิ ดวิกฤตหรื อเหตุการณ์ในทางลบของอุตสาหกรรมท่องเทียวและธุรกิ จโรงแรมในประเทศ
ไทย วิกฤตการณ์ดงั กล่าวอาจนําไปสู่ การลดลงของอัตราค่าห้องพักหรื ออัตราการเข้าพักของทรัพย์สินหลัก
ซึงจะมีผลกระทบต่อรายได้ของกองทรัสต์ทีจะได้รับจากทรัพย์สินหลัก และ/หรื อ มีผลทําให้มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ลดลง ซึ งจะมีผลกระทบในทางลบต่อจํานวนประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนทีจะ
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
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4) ทรัพย์ สินหลักอาจถูกเวนคืน
ทรัพย์สินหลักมีความเสี ยงที อาจถูกเวนคื นตามนโยบายของรัฐ โดยค่าชดเชยที อาจได้รับอันเนื องมาจาก
ความเสี ยหายจากการถูกเวนคื นทั(งหมดจะตกเป็ นของเจ้าของที ดิ น ซึ งอาจส่ งผลให้ผลตอบแทนที ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที ได้ประมาณการไว้ท( งั ในส่ วนของประโยชน์ตอบแทน
และการคืนเงินทุน ทั(งนี( กองทรัสต์อาจได้รับเพียงเงินค่าเช่าคงเหลือตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยูค่ ืนจาก
ผูใ้ ห้เ ช่ า โดยจํานวนเงิ นที กองทรั สต์ได้รั บจะขึ( นอยู่กับ เงื อนไขตามที กําหนดในสัญ ญาที เกี ยวข้อ งและ
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหลักทีเหลืออยูภ่ ายหลังจากการถูกเวนคืน
นอกจากนี( จากการที ผูก้ ่ อตั(งทรัสต์ได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎี กากําหนดเขตที ดิ นในบริ เวณที จะ
เวนคืนในท้องทีที ทรัพย์สินหลักแล้วพบว่าทีตั(งของทรัพย์สินหลักดังกล่าวไม่ตกอยูภ่ ายใต้เขตเวนคืนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั(งนี( ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื องจากการเวนคืน
ทีดิ นเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการใช้พ(ืนที ของรัฐบาลในเวลานั(น การถูกเวนคืนดังกล่าวอาจส่ งผล
กระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิ นงานของกองทรัสต์ ซึ งจะส่ งผลกระทบในทางลบ
ต่อความสามารถของกองทรั สต์ในการจ่ ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ โปรดพิจารณา
เพิมเติมในสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21ในหัวข้อ ผลอันเกิดจากเหตุในการสิ(นสุดสัญญา
5) ความเสียงจากการทีก องทรัสต์ อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่ าได้ ล่าช้ า
เนืองจากทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนในครั(งนี(ประกอบด้วยสิ ทธิการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และกรรมสิ ทธิNในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง โดยไม่ลงทุนในทีดินทีเป็ นทีตั(ง
ของอาคารโรงแรมดังกล่าว ซึ งตามกฎหมายที เกี ยวข้องกับการจดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่าต่อเจ้าพนักงานที
เกียวข้องได้กาํ หนดให้ก่อนวันทีจะมีผลเป็ นการจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าอาคารโรงแรมดังกล่าว จะต้องปิ ด
ประกาศเพือให้ผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยมีโอกาสคัดค้านได้เป็ นระยะเวลา 30 วัน ก่อนทีจะมีผลเป็ นการจดทะเบียน
สิ ทธิ การเช่าต่อเจ้าพนักงานที เกี ยวข้องได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที เกี ยวข้อง นอกจากนี( ตามกฎหมายที
เกี ยวข้อ งดังกล่า วได้กาํ หนดให้ก องทรั ส ต์ที จะจดทะเบี ยนสิ ท ธิ และนิ ติก รรมเกี ยวกับ ที ดิ นได้ ต้อ งเป็ น
กองทรัสต์ทีมีหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเท่านั(น ดังนั(น กองทรัสต์จึงอาจ
มีความเสี ยงทีกองทรัสต์จะไม่สามารถจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าอาคารโรงแรมของโครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ได้ทนั ทีภายหลังจากทีได้มีการก่อตั(งกองทรัสต์แล้ว โดยกองทรัสต์อาจต้อง
ใช้ระยะเวลาในการจดทะเบี ยนสิ ทธิ ก ารเช่ าอาคารโรงแรมดังกล่ าว ภายหลังจากวันที ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์แล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน แต่อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และเจ้าของทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์
จะลงทุ น ได้ต กลงร่ ว มกัน ให้มี ก ารทํา สัญ ญาเช่ า อาคารโรงแรมดัง กล่ า วและให้ก องทรั ส ต์ส ามารถหา
ผลประโยชน์จากการลงทุนในอาคารโรงแรมดังกล่าวโดยการนําอาคารโรงแรมดังกล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู ้
เช่าช่วงในวันทีกําหนดให้เป็ นวันเริ มต้นการลงทุนในอาคารโรงแรมดังกล่าว เพือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รับมีจาํ นวนใกล้เคียงกับระยะเวลาทีได้ประมาณการไว้
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6) ความเสียงทางการเมือง
การดําเนินงานฐานะการเงินผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อาจได้รับอิทธิพลบางส่ วน
จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ดังจะเห็นได้วา่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยประสบ
ภาวะขาดเสถียรภาพหลายครั(ง เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ผูก้ ่อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะไม่มีเหตุการณ์ทีจะนําไปสู่ การขาดเสถียรภาพทางการเมืองอีก
ซึ งอาจมีผลในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนิ นงาน ฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทรัสต์
7) การเปลีย นแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายทีเ กีย วข้ อง
กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุ ง
กฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับ หรื อมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของไทย อาจมีการ
เปลียนแปลง เช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีทีได้รับการปรับปรุ งเพิมเติมให้ตรงกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) งบการเงินของกองทรัสต์อาจ
ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีทีได้มีการแก้ไขปรับปรุ ง โดยเงือนไขและเวลาในการ
เปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชีน( ี ไม่สามารถทราบได้และขึ(นอยู่กบั หน่ วยงานที เกียวข้อง ดังนั(น ผูก้ ่อตั(งท
รัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลียนแปลงเหล่านี( จะไม่มีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อการจัดทํางบ
การเงินของกองทรัสต์หรื อต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ การเปลียนแปลงดังกล่าวยัง
อาจมี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ ความสามารถของกองทรั ส ต์ใ นการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ นอกจากนี(ยงั ไม่อาจรับประกันได้วา่ การเปลียนแปลงกฎข้อบังคับใดๆ จะไม่มีผลกระทบในทาง
ลบต่อความสามารถของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการดําเนิ นการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์หรื อต่อ
การดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์
8) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างผู้จดั การกองทรัสต์ กบั ผู้เช่ าช่ วงซึงประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้บริหาร
โรงแรม
แม้ว่าผูจ้ ดั การกองทรั สต์จะหาประโยชน์จากการให้เช่ าช่ วงและให้เช่ าทรัพย์สินหลักแก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
โรงแรม ซึงได้แก่ บริ ษทั แอล แอนด์ แอช โฮเทล แมเนจเมนท์จาํ กัด ซึ งบุคคลดังกล่าวจะได้กาํ หนดบทบาท
และขอบเขตการปฏิ บัติ ห น้า ที ของบริ ษ ัท แปซิ ฟิ ค เรี ย ลเอสเตท จํา กัด ซึ งเป็ นผู ้บ ริ ห ารโรงแรมอย่า ง
ระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ และบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ยังอาจเกิ ดขึ(นได้ เนื องจากบริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัดเป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เพลินจิต และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ ด้วย
อย่างไรก็ดี การบริ หารงานโรงแรมแต่ละแห่ งของบริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด นั(นมีผูด้ ูแลรับผิดชอบ
แยกจากกัน โดยแบ่งเป็ นทีมระดับบริ หาร และทีมขายประจําโครงการ ซึ งการแบ่งผูด้ ูแลรับผิดชอบแยกจาก
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กันนี( จะทําให้เกิดการจัดสรรลูกค้าระหว่างโรงแรมอย่างเป็ นธรรม นอกจากนี(ยงั เป็ นการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผูบ้ ริ หารโรงแรม
นอกจากนี( เนื องด้วยลูกค้าแต่ละรายมี ความต้องการที แตกต่างกันในการเลื อกที พักอาศัย เช่ น สถานที ตั(ง
โครงการ สิ งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ งบประมาณการพักอาศัย ความสะดวกในการเดิ นทาง
สภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ และความชอบในสไตล์การตกแต่งแต่ละโครงการทีไม่เหมือนกัน เป็ นต้น
ดังนั(น ความต้องการทีแตกต่างกันดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยเบื(องต้นทีสําคัญประการหนึ งในการตัดสิ นใจเลือกที
พักอาศัยของลูกค้า
จากปั จจัยข้างต้นทีลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดและตัดสิ นใจทีจะเลือกเข้าพักอาศัยในโครงการทีตรงกับความต้องการ
ของตนเองเป็ นหลัก จึงทําให้ลดโอกาสทีจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริ หารและการขายแต่
ละโครงการ
1.4 ความเสียงทีเ กีย วกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
1) ความเสียงเนืองจากยังไม่ เคยมีตลาดรองเพือ ทําการซือขายหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ นีมาก่ อน
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์จะดําเนิ นการให้หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนและซื( อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากการก่อตั(งกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั(งทรัสต์ ซึ งคาดว่าจะดําเนิ นการแล้วเสร็ จ
ภายในสี สิ บห้า วัน นับ จากวัน ที ปิ ดการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ใ นครั( งนี( อนึ ง เนื องจากหน่ วยทรั ส ต์ข อง
กองทรัสต์ทีออกและเสนอขายในครั(งนี( เป็ นหลักทรัพย์ประเภทใหม่และยังไม่เคยเข้าซื( อขายในตลาดรองมา
ก่อน ผูก้ ่อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้วา่ หน่วยทรัสต์จะมีสภาพคล่อง หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อาจจะ
ยังไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ หรื ออาจจะยังไม่มีราคาตลาดอ้างอิงสําหรับการซื( อขายหน่วยทรัสต์ของตน
ได้ ทั(งนี( หน่วยทรัสต์อาจจะขายได้ในราคาที ตํากว่าราคาเสนอขาย ทั(งนี( ข( ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ อาทิ
สภาพเศรษฐกิจและการเงินในประเทศไทยในเวลานั(น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ และเงือนไขทางการ
ตลาดของหลักทรัพย์ทีคล้ายคลึงกัน
ทั(งนี( ปั จจัยหลายอย่างอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อ งของการซื( อขายหน่ วยทรั ส ต์ในตลาด
หลักทรัพย์ และเนื องจากหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยนั(นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใหม่ ซึ งนักลงทุนทัวไปอาจยังไม่คุน้ เคย อาจทําให้ไม่มีสภาพคล่องและขาด
อุปสงค์โดยทัวไปของนักลงทุน
นอกจากนี( เมือพิจารณาจากการทีกองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซื( อคืนหน่วยทรัสต์ สภาพคล่องใน
การซื( อขายหน่ วยทรั สต์จะประเมิ นโดยความถี และปริ มาณในการซื( อขายในตลาดหลักทรั พย์ ซึ งอิ งตาม
ปริ มาณความต้องการของการเสนอซื(อ-การเสนอขาย อย่างไรก็ตาม ความต้องการดังกล่าวขึ(นอยูก่ บั ปั จจัยที
หลากหลายซึงอยูน่ อกเหนือความควบคุมของกองทรัสต์ ดังนั(น เมือเปรี ยบเทียบกับกองทุนเปิ ด สภาพคล่อง
ในการซื( อ ขายหน่ ว ยทรั ส ต์อ าจจะตํากว่า เนื องจากหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดจะสามารถไถ่ ถ อนได้
ตลอดเวลาแล้วแต่ตามความต้องการของนักลงทุน
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ยิงไปกว่านั(น ราคาซื( อขายหน่ วยทรั สต์ของกองทรั สต์อาจจะไม่สะท้อนผลการดําเนิ นงานที แท้จ ริ งของ
กองทรั ส ต์แ ละอาจจะเป็ นไปไม่ ไ ด้ที จะประเมิ นผลการดําเนิ นงานของกองทรั ส ต์โ ดยเที ย บกับ ตัว ชี( ว ดั
ภายในประเทศหรื อต่างประเทศ ดังนั(น ผูก้ ่อตั(งทรั สต์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าตลาดซื( อขายสําหรั บ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยจะเติบโตขึ(น
2) ราคาซือขายหน่ วยทรัสต์ ในตลาดรองอาจลดลงตํากว่ าราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครังนี
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั(งนี( ถูกกําหนดโดยผูก้ ่อตั(งทรัสต์ร่วมกับเจ้าของทรัพย์สินหลักปริ มาณความ
ต้องการของผูล้ งทุนและผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ซึ งราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวอาจไม่ใช่ราคาที
แสดงถึงราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ทีจะซื(อขายในตลาดรองภายหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั(งนี(
ราคาซื(อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรองหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั(งนี(อาจมีการซื(อขายกันในราคา
ทีตํากว่ามากเมือเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายในครั(งนี(
ราคาซื(อขายหน่วยทรัสต์น( นั ขึ(นอยูก่ บั หลายปั จจัยซึงรวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี(
• มุมมองต่อศักยภาพในการดําเนิ นงานและการลงทุนของกองทรัสต์ รวมถึงตลาดอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทย
• ความแตกต่ า งระหว่ า งฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของกองทรั ส ต์ที เกิ ด ขึ( นจริ งกับ ที มี
การคาดการณ์โดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์
• การเปลียนแปลงเกียวกับคําแนะนําหรื อประมาณการของนักวิเคราะห์
• การเปลียนแปลงสภาพเศรษฐกิจหรื อสภาวะตลาดโดยทัวไป และการเปลียนแปลงความต้องการในการ
บริ โภค อัตราดอกเบี(ย อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกียวกับการนําเข้า
และการส่งออก
• จํานวนนักท่องเทียวในประเทศ
• มูลค่าตลาดของทรัพย์สินหลัก
• ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอืนๆ รวมถึงหน่วยทรัสต์อืนทีไม่
อยูใ่ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
• ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในหน่วยทรัสต์
• การขายหรื อเจตนาทีจะขายหน่วยทรัสต์จาํ นวนมากโดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
• ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดในประเทศไทยของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
• การเปลียนแปลงในอนาคตเกียวกับโครงสร้าง หลักเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทั(งในกรณี ทวไป
ั และ/หรื อ
ในกรณี เ ฉพาะที เกี ยวกับ ทรั ส ต์เ พื อการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และการลงทุ น ในประเทศและ
ต่างประเทศ
• การทีกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ
• ความผันผวนของสภาวะตลาดซึงรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุนและอัตราดอกเบี(ยทีเพิมสูงขึ(น
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จากปั จจัยทั(งหลายข้างต้นอาจทําให้มีการซื( อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรองในราคาทีสู งกว่าหรื อตํากว่ามูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่ วยทรัสต์ นอกจากนี( ในกรณี ทีกองทรัสต์มีการเก็บเงิ นกําไรบางส่ วนเป็ นเงิ นทุนเพือ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนเพิมเติม เพือสํารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพือวัตถุประสงค์อืน ซึ งถึงแม้จะทํา
ให้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์มากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ในกรณี ทีไม่มีการกันเงิ น
กําไรไว้เป็ นเงินทุนสํารอง ก็อาจไม่ได้ทาํ ให้ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์เพิมขึ(นตามไปด้วย การทีกองทรัสต์
ไม่สามารถดําเนิ น การให้เป็ นไปตามความคาดหวังของตลาดในด้านกําไรและประโยชน์ตอบแทนอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ใช่ ผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นที มี การคุ ม้ ครองเงิ นต้น ผูก้ ่ อตั(งทรัสต์ไม่สามารถ
รับประกันได้วา่ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์จะได้รับเงินลงทุนคืนทั(งจํานวน ในกรณี ทีมีการเลิกกองทรัสต์หรื อมีการ
ชําระบัญชี กองทรั สต์น( นั นักลงทุนอาจสู ญเสี ยเงิ นลงทุ นของตนในหน่ วยทรัสต์บางส่ วนหรื อทั(งหมดได้
นอกจากนี( ในปั จจุบนั ยังไม่มีการเรี ยกเก็บภาษีเงิ นได้นิติบุคคลจากรายได้ของกองทรัสต์ แต่ถา้ หากมีการ
เปลี ยนแปลงกฎหมายและระเบี ย บที เกี ยวข้อ งกับ ภาษี อ ากรหรื อ ด้า นอื นๆ กองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผูถ้ ื อ
หน่ วยทรัสต์อาจจะมี ภาระภาษี โดยการชําระภาษี น( ันอาจจะส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อ
กิจการฐานะการเงินผลการดําเนินงานและโอกาสของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และอาจส่งผลให้การจ่ายผลตอบแทน
แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลง และ/หรื อ ทําให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีภาระภาษีทีสู งขึ(น อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาของหน่วยทรัสต์ ดังนั(น ผูก้ ่อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้วา่ กองทรัสต์จะสามารถ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนในหน่วยทรัสต์หรื อรักษาอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้คงที
ได้
รายได้ทีได้รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ข( ึนอยู่กบั หลายปั จจัย ซึ งรวมถึงจํานวนเงิ นค่าเช่าที ได้รับ
จํานวนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึ(น ซึ งอาจได้รับผลกระทบจากหลายปั จจัย เช่น
สภาวะเศรษฐกิ จในประเทศไทยและต่างประเทศศักยภาพของผูเ้ ช่าช่วงและผูบ้ ริ หารโรงแรมในการดํารง
รักษาความสามารถของตนเองในการดําเนิ นงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน การแข่งขัน อัตรา
การเข้าพัก การเปลียนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน การจัดการเมือเกิดเหตุการณ์ทีเป็ นภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติและเกิดสภาวะทางการเมืองทีวุน่ วาย ในกรณี ทีทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอืนๆ ทีเกียวข้องไม่
สามารถจัดหารายได้ได้เพียงพออย่างสมําเสมอ อีกทั(งกองทรัสต์ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนโดยมีตน้ ทุนที
เหมาะสมหรื อเงือนไขที ดี ได้ในเวลาอันควรแล้ว อาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ กระแสเงิ นสด และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ได้
ดังนั(น ผูก้ ่อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทรัสต์จะมีความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน หรื อสามารถรักษาอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีกําหนด
ไว้ได้ อีกทั(งไม่สามารถรับประกันได้วา่ อัตราประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนจะเพิมขึ(นหรื อยังคงรักษา
ให้อยูใ่ นระดับทีคงทีไว้ได้ในภายหลัง หรื อค่าเช่าจากการให้เช่าช่วง และ/หรื อ ให้เช่าทรัพย์สินหลักแก่ผูเ้ ช่า
ช่วง จะเพิมสู งขึ(น หรื อรายรับจากค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันในทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้มีการลงทุน
เพิ มเติ ม ในอนาคตจะเป็ นการเพิ มรายได้ข องกองทรั ส ต์ซึ งอาจจะนํา ไปจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนหรื อ
ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อไป
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3) ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ไม่ สามารถขายคืนหน่ วยทรัสต์ ได้
เนืองจากกองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซื( อคืนหน่วยทรัสต์ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จึงไม่สามารถขายคืน
หน่วยทรัสต์ของตนได้ ดังนั(น จึงไม่มีหลักประกันว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะสามารถจําหน่ายหน่วยทรัสต์ของ
ตนได้เท่ากับราคาทีได้ซ(ื อหน่วยทรัสต์มา หรื อจําหน่ ายได้ในราคาใดๆ และไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถ
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ได้
อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีช่องทางทีจะขายหน่วยทรัสต์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ งสภาพคล่องในการซื( อ
ขายจะเป็ นไปตามภาวะตลาด
4) มูลค่ าหน่ วยทรัสต์ อาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยทรัสต์ ทอี อกใหม่ ตํากว่ ามูลค่ าหน่ วยทรั สต์ ก่อนการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิม เติม
ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั(งนี( กองทรัสต์อาจออกหน่วยทรัสต์เพิมเติมเพือการเพิมเงินทุนของ
กองทรัสต์ โดยอาจมีราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ทีตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ราคาเสนอขายทีตํากว่า
มูลค่าหน่วยทรัสต์ก่อนการเสนอขายนั(นอาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยทรัสต์ลดลง
5) การขายหน่ วยทรัสต์ ในอนาคตของกลุ่มบุคคลเดียวกันของเจ้ าของทรั พย์ สินหลัก อย่ างมีนัยสําคัญอาจส่ งผล
กระทบในทางลบต่ อราคาตลาดของหน่ วยทรัสต์
ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการขายหน่ วยทรัสต์ในอนาคตของกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของเจ้าของทรั พย์สินหลักอย่างมี นัยสําคัญ โดยภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ในครั( งนี( กลุ่มบุ คคล
เดียวกันของเจ้าของทรัพย์สินหลัก จะถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้
แล้วทั(งหมด ถึงแม้วา่ บุคคลดังกล่าวตกลงจะไม่จาํ หน่าย จ่าย โอน หน่วยทรัสต์ในจํานวนทีได้ลงทุนในครั(ง
แรกนี(เป็ นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วนั ทีก่อตั(งกองทรัสต์ ตามรายละเอียดทีปรากฎในข้อ 1.4 ของส่ วนที 3
แต่ไม่มีหลักประกันว่าเมือระยะเวลาดังกล่าวได้สิ(นสุ ดลง บุคคลดังกล่าว จะไม่จาํ หน่ายหน่วยทรัสต์อย่างมี
นัยสําคัญ และหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์
6) เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรั สต์ อาจจะน้ อยกว่ าจํานวนเงินทีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ได้ ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ ในครังนี
ในกรณี ทีมีการเลิกกองทรัสต์ผูก้ ่อตั(งทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้วา่ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินลงทุน
ของตนคืนไม่ว่าทั(งหมดหรื อบางส่ วนทั(งนี( ข( ึนอยู่กับสาเหตุ วิธีการของการเลิกกองทรั สต์หลักเกณฑ์การ
จําหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ และระยะเวลาคงเหลือของสิ ทธิการเช่า
7) มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ อาจไม่ เท่ ากับราคาทีจ ะซือขายได้ จริงในตลาดหลักทรัพย์
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมิ นค่าครั( งล่าสุ ดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาทีจะซื( อขายได้จริ งในตลาดหลักทรัพย์ เนื องจากราคาทีซื( อ
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ขายในตลาดหลักทรัพย์ข( ึนอยูก่ บั ปั จจัยอืนๆ ด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์ดงั กล่าว การไหล
เข้าของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เป็ นต้น
8) มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิของกองทรั สต์ มิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งของทรั พย์ สินซึ งกองทรั สต์ จะได้ รับหากมีการ
จําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง หมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ซึงได้กล่าวไว้ ณ ทีนี( ได้คาํ นวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินทีลงทุนเป็ นข้อมูลพื(นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็ นมูลค่าทีแท้จริ งซึงกองทรัสต์จะได้รับหาก
มีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั(งหมด หรื อมีการเลิกกองทรัสต์
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2. ข้ อมูลเกีย# วกับทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
2.1 ข้ อมูลทัว# ไปของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21
2.1.1 รายละเอียดโครงการ
• ทีต# <งั โครงการ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ตั%งอยูบ่ ริ เวณเดียวกันกับโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล
21 ตั%งอยูท่ ีเลขที 2 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร มีการเดินทางทีสะดวก
เนืองจากตั%งอยูบ่ นถนนสุขมุ วิท และตั%งอยูใ่ กล้กบั สี แยกอโศกซึ งเป็ นจุดเชือมต่อกับรถไฟฟ้ า BTS สถานี อโศก และ
รถไฟฟ้ า MRT สถานี สุขุมวิท ซึ งเป็ นถนนสําคัญในกรุ งเทพมหานคร ที มี ท% งั อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า
โรงแรมระดับ 4-5 ดาว คอนโดมิเนี ยม อาคารทีพักอาศัย รวมถึงไม่ไกลจากสวนสาธารณะและศูนย์ประชุมใจกลาง
เมือง
แผนทีข้างล่างนี%แสดงสถานทีตั%งของถนนและบริ การขนส่ งสาธารณะทีเชือมต่อกับโครงการโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

• ลักษณะ ระบบวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสู ง 28 ชั%น และ
ชั%นใต้ดิน 2ชั%น รวมถึงพื%นที จอดรถยนต์ภายในอาคาร โดยดําเนิ นกิจการด้านโรงแรมจํานวน 462 ห้อง
พื%นทีใช้สอยทั%งสิ% นประมาณ 21,090 ตารางเมตร ตั%งอยูบ่ นทีดิ นประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ซึ ง
สร้างแล้วเสร็ จและเริ มเปิ ดดําเนินงานเมือเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยมีพ%นื ทีรวมประมาณ 47,298 ตาราง
เมตร
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• ระบบวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ลิฟต์ ระบบบันไดเลือน ระบบโทรศัพท์ ระบบป้ องกันอัคคีภยั ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และงานระบบ
วิศวกรรม ซึงติดตั%งและใช้งานอยูใ่ นโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
• รู ปแบบการบริหารงาน
ปั จจุบนั โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 มีบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์
ตี% จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิJ ใน
อาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และผูท้ รงสิ ทธิ การเช่าที ดินทีอาคาร
ดังกล่าวตั%งอยู่ โดยมีบริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรม
• รายละเอียดพืน< ทีเ# ช่ า
ตารางข้างล่างนี%แสดงถึงรายละเอียดของห้องพัก โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล
21
ลักษณะห้ อง
สตูดิโอ (Studio)
1 ห้องนอน (One-bedroom)
สุพีเรี ยร์ (Superior)
รวม

จํานวนห้ อง พืน< ที# (ตารางเมตร)
359
30-43
91
63-66
12
126
462

รวมพืน< ทีใ# ห้ เช่ า (ตารางเมตร)
13,806
5,772
1,512
21,090

• ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มิ น อล 21 ในช่ ว งระหว่า งปี 2555 ถึ ง วัน ที 31 พฤษภาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี%

รายได้ค่าห้องพัก (ล้านบาท)
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
อัตราการเข้าพักเฉลีย (%ต่อจํานวนห้องพัก)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

351
120
471
91%

449
133
582
91%

435
118
553
85%

60

รายได้ รวมสําหรับ
5 เดือนสิ<นสุ ดวันที#
31 พฤษภาคม
2558
193
54
247
83%
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อัตราค่าห้องพักเฉลีย (บาท/ห้อง/คืน)
(ไม่ รวมรายได้ ค่าอาหารเช้ า ภาษีมลู ค่ าเพิม
และค่ าบริ การเซอร์ วิสชาร์ จ)
2.1.2

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

2,290

2,931

3,022

รายได้ รวมสําหรับ
5 เดือนสิ<นสุ ดวันที#
31 พฤษภาคม
2558
3,327

จุดเด่ นของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21
• ตั<งอยู่ในทําเลทีม# ศี ักยภาพ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ตั%งอยูบ่ ริ เวณเดียวกันกับศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21
ซึ งตั%งในศูนย์กลางธุ รกิ จ (CBD) บนถนนสุ ขุมวิท มีการเดินทางที สะดวกด้วยจุดเชือมต่อของรถไฟฟ้ า BTS
สถานี อโศกและรถไฟฟ้ า MRT สถานี สุขุมวิท แวดล้อมด้วยอาคารสํานักงาน ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ ทําให้มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผเู ้ ข้าพักในโครงการ
• มีความหลากหลายของการให้ บริการ และพร้ อมด้ วยสิ#งอํานวยความสะดวกทันสมัย
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ประกอบด้วยห้องพักทีหลากหลายทั%งแบบสตูดิโอ
หนึงห้องนอน และสุพีเรี ยร์ ทีได้รับการออกแบบให้มีพ%ืนทีภายในห้องพักขนาดใหญ่ กว้างขวาง ดูสบายตา ทํา
ให้โครงการสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม ทั%งกลุ่มนักท่องเทียว และกลุ่มชาวต่างชาติทีมาทํางานใน
ประเทศไทย ซึงต้องการห้องพักทีมีขนาดใหญ่กว่าห้องพักโรงแรมปกติ นอกจากนี% การออกแบบของห้องพักยัง
มีความพิถีพิถนั ส่งผลให้ผมู ้ าเข้าพักเกิดความประทับใจในบรรยากาศของห้องพัก ภายในห้องพักยังมีอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกอย่างครบครันและทันสมัย ทั%งเครื องใช้ไฟฟ้ าโถสุ ขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ ชุดครัว เคเบิ%ลทีวี
อิ นเตอร์ เน็ ตไร้ สาย เป็ นต้น นอกจากนี% ยงั มี ระบบรั กษาความปลอดภัยทั%งกล้องวงจรปิ ด บัตรผ่านเข้าออก
รวมถึงระบบป้ องกันอัคคีภยั ทั%งเครื องตรวจจับความร้อน เครื องตรวจจับควัน และหัวฉี ดดับเพลิง และมีสิง
อํานวยความสะดวกส่วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ%า ห้องอาหาร เป็ นต้น
• มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับทีด# ี สามารถแข่ งขันได้
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนนั%นมีอตั ราการเข้าพักเฉลีย
ในปี ตั%งแต่ปี 2555 มากกว่าร้อยละ 85 ตลอดทุกปี ซึ งถือว่าเป็ นอัตราการเข้าพักทีสู งเมือเทียบกับโรงแรมอืนๆ
ในบริ เวณใกล้เคียงกัน เนื องจาก โครงการตั%งอยู่ในทําเลทีดี มีการคมนาคมที สะดวก และมีรูปแบบห้องพักที
หลากหลาย ทําให้สามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม จึงสามารถลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด
ของธุรกิจโรงแรมได้บางส่วน
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• ตั<งอยู่บริเวณเดียวกันกับศู นย์ การค้ า
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ตั%งอยูบ่ ริ เวณเดียวกันกับศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 ที
มี ร้ า นค้า หลากหลายประเภทรองรั บ การจับ จ่ า ยใช้ส อยของลู ก ค้า กว่า 500 ร้ า นค้า ทั%ง ด้า นเสื% อ ผ้า และ
เครื องประดับ โรงภาพยนตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร สปา ตลอดจนร้านอาหารและศูนย์อาหารหลากหลายที
มีคุณภาพ ซึงช่วยดึงดูดให้นกั ท่องเทียวทีเข้ามาพักทีโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
สามารถมาใช้บ ริ ก ารและจับจ่ ายใช้สอยได้ นอกจากนี% ศู นย์การค้าเทอร์ มิ นอล 21 ยังมี ความแตกต่ างจาก
ห้างสรรพสิ นค้าอืนๆ โดยมีโซนให้ถ่ายรู ปได้ โดยนําศิลปะและจุดเด่นของเมืองทีสําคัญในโลกมาเป็ นแนวหลัก
ในการออกแบบศูนย์การค้าแห่งนี%
• มีรายได้ ห้องพักจากผู้เช่ าระยะยาว
นอกเหนื อจากรายได้ห้องพักสําหรั บลูกค้าประเภทรายวันแล้ว โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 ยังมีรายได้ค่าห้องพักส่วนหนึงมาจากผูเ้ ช่าทีมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาว กล่าวคือ เช่าตั%งแต่ 1 เดือนขึ%น
ไป ทําให้โครงการมีรายได้สมําเสมอ จากผลการดําเนิ นงานทีผ่านมา รายได้ห้องพักจากผูเ้ ช่าระยะยาวคิดเป็ น
สัดส่ วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ค่าห้องพัก หรื อคิดเป็ นจํานวนประมาณ 40 ห้อง สําหรับข้อมูลรายได้
และผูเ้ ข้าพักเฉลียสําหรับเดือน พฤษภาคม 2558
2.1.3

รายละเอียดของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21 ทีก# องทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
กองทรัสต์จะลงทุนในสิ ทธิการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 พร้อมพื%นทีจอด
รถและส่วนควบของอาคารทีเป็ นงานระบบสาธารณูปโภคส่ วนกลาง และสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทีเกียวเนื อง
กับอาคารโรงแรม รวมทั%งสิ ทธิใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยการเช่าจากบริ ษทั แอล แอนด์
เอช พร็ อพเพอร์ ต% ี จํากัด เป็ นระยะเวลาประมาณ 25 ปี ซึ งจะสิ% นสุ ด ณ วันที 31 สิ งหาคม 2583 และกรรมสิ ทธิJ ใน
เฟอร์ นิเจอร์ เครื องมื อ เครื องใช้ อุปกรณ์ ตกแต่งที ติ ดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรา รวมทั%งอุปกรณ์อืนใดที ใช้เพือ
วัตถุประสงค์ในการประดับหรื อตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั อาศัยและผูใ้ ช้บริ การในอาคารโรงแรม
ซึ งตั%ง และ/หรื อ ติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื%นที อาคารโรงแรมหรื อพื%นผิวของตัวอาคารโรงแรม
รวมทั%งสิ ทธิ ใดๆที เกี ยวกับหรื อเกี ยวเนื องกับทรัพย์สินดังกล่าว ทั%งนี% ทรัพย์สินที กองทรัสต์จะลงทุนดังกล่าว รวม
เรี ยก “ทรัพย์ สินหลัก” โดยมีรายละเอียด ดังนี%
•

สิทธิการเช่ าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21
กองทรัสต์จะเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งเป็ นอาคารสู ง 28 ชั%น และ
ชั%นใต้ดิน 2 ชั%น เลขที 2 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ซึ งปั จจุบนั
ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม รวมพื%นทีทีกองทรัสต์จะเช่าทั%งหมดประมาณ 47,298 ตารางเมตร พร้อมทั%งส่ วนควบ
ของโรงแรมทีเป็ นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทีเกียวเนืองกับโรงแรม
อาทิ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวิศวกรรม ทีติดตั%งและใช้ในโรงแรม รวมถึงสิ ทธิ ใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนื องกับทรัพย์สินดังกล่าว
จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต% ี จํากัด
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ตารางต่อไปนี% แสดงรายละเอี ยดของพื%นที ซึ งกองทรั สต์จ ะเช่ าในอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 ณ วันที 31 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดพืน< ที#
พื%นทีให้เช่า
พื%นทีส่วนกลาง
พื%นทีจอดรถ
รวมพื%นทีทั%งหมดทีกองทรัสต์จะลงทุน
•

•

•

2.1.4

พืน< ทีโ# ดยประมาณ (ตารางเมตร)
21,090
21,914
4,294
47,298

สิทธิการเช่ าพืน< ทีจ# อดรถ
กองทรัสต์จะเช่าพื%นทีจอดรถส่วนทีเป็ นสิ ทธิของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 รวม
1 ชั%น รวมพื%นทีจอดรถทั%งหมดประมาณ 4,294 ตารางเมตร
กรรมสิทธิQในสังหาริมทรัพย์ ซึ#งเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ เครื#องมือ เครื#องใช้ อุปกรณ์ ตกแต่ งทั<งที#ติดตรึงตราและไม่ ติด
ตรึงตรา
กองทรัสต์จะซื%อสังหาริ มทรัพย์ ซึงประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งทีติดตรึ ง
ตราและไม่ติดตรึ งตรา รวมทั%งอุปกรณ์อืนใดทีใช้เพือวัตถุประสงค์ในการประดับหรื อตกแต่งหรื ออํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูพ้ กั อาศัยและผูใ้ ช้บริ การในอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึง
ตั%ง และ/หรื อ ติดตรึ งตราอยูบ่ ริ เวณภายนอกหรื อภายในพื%นทีอาคารโรงแรมหรื อพื%นผิวของตัวอาคารโรงแรม
รวมทั%งสิ ทธิใดๆทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว
พืน< ทีท# กี# องทรัสต์ มสี ิทธิเข้ าใช้
กองทรัสต์จะได้รับสิ ทธิในการใช้พ%นื ทีทีเกียวข้องกับทรัพย์สินในส่วนทีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน และทรัพย์สินที
ตั%งอยูบ่ นพื%นทีดังกล่าว ได้แก่ ถนนรอบอาคาร ทางเดินรถ และทางเข้าออกโครงการ เป็ นต้น รวมทั%งพื%นทีส่วน
เชือมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพมหานครบริ เวณรถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศกร่ วมกันกับศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 และรวมถึงพื%นทีส่วนทีใช้ร่วมกันกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ได้แก่ บ่อบําบัดนํ%าเสี ย บันได
หนีไฟ และทางเดินเพือไปบันไดหนีไฟทีใช้ร่วมกัน เป็ นต้น

การประกันภัยในทรัพย์ สินทีก# องทรัสต์ เข้ าลงทุน
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์มี แ ผนที จะจัด ให้มีก ารทํา ประกัน ภัย สํา หรั บ ทรั พ ย์สิ น หลัก ตลอดระยะเวลาในการลงทุ น
ประกอบด้วย
1. การประกันภัยความเสี ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ซึงประกันภัยอาคารและสิ งปลูกสร้าง
ภายในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 งานระบบ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา
ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบสื อสาร เป็ นต้น รวมถึง อุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ และสิ งตกแต่งทั%งทีติด
ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตรา โดยมี เ จ้า ของที ดิ น อัน เป็ นที ตั%ง ของอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ ซึงผูใ้ ห้เช่าและเจ้าของทีดินได้มีการตกลงกันว่าเมือเจ้าของทีดินได้รับเงิน
ค่า สิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เจ้าของที ดิ น มี ห น้าที นํา เงิ น ค่ าสิ น ไหมทดแทนที ได้รับ ตาม
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กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาชําระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินหลักในกรณี ทีมีความเสี ยหายเกิดขึ%น โดยวงเงินเอา
ประกันภัยไม่ตากว่
ํ ามูลค่าทดแทนใหม่ของสิ งปลูกสร้าง (Replacement Cost) ตามทีระบุในรายงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีจัดทําขึ%นฉบับล่าสุด ในขณะทีได้เข้าทําสัญญาประกันภัยหรื อในขณะทีมีการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยนั%นๆ โดยผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระค่าเบี%ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยดังกล่าวทั%งหมด
แต่เพียงฝ่ ายเดียว
การประกันความเสี ยงภัยทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์เข้าลงทุนครั%งแรกสําหรับรอบปี แรก ในวงเงินประกันภัยที
ไม่ตากว่
ํ ามูลค่ารวมของสิ งปลูกสร้างทดแทนใหม่ทีประเมินโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินรายทีให้มลู ค่าตําสุด
ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 1,434 ล้านบาท โดยบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) จะไม่ตากว่
ํ าประมาณการรายได้ทีคาดว่าจะ
ได้รับจากทรัพย์สินทีเช่าช่วงเป็ นระยะเวลา 2 ปี หักออกด้วยค่าใช้จ่ายผันแปร เช่นค่าทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ทางด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี ค่าใช้จ่ายทางด้านประกันภัย เป็ น
ต้น โดยจะทําประกันภัยตลอดระยะเวลาการเช่าโดยผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระค่าเบี%ยประกันภัยสําหรับ
การประกันภัยดังกล่าวแต่เพียงฝ่ ายเดียว และระบุให้กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ร่วมกับผูเ้ ช่าช่วง เนื องจาก
ผูเ้ ช่าช่วงเป็ นผูช้ าํ ระค่าเบี%ยประกันภัย เพือรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และ เพือความเป็ นธรรมกองทรัสต์
จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ให้บริ ษทั ประกันภัยนําส่ งค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่กองทรัสต์
โดยกองทรัสต์จะหักค่าเช่าคงทีทีกองทรัสต์ควรจะได้รับตามสัดส่วนระยะเวลาทีบริ ษทั ประกันภัยได้ใช้คาํ นวณ
เพือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และนําส่งค่าสิ นไหมทดแทนส่วนทีเหลือให้แก่ผเู ้ ช่าช่วงโดยไม่ชกั ช้า เมือผูเ้ ช่า
ช่วงได้นาํ ค่าสิ นไหมทดแทนที ได้รับดังกล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิ จสําหรับ
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และมีค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนทีคงเหลือ ผูเ้ ช่าช่วงจะชําระคืนค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่
กองทรัสต์ในสัดส่วนค่าเช่าแปรผันตามทีกองทรัสต์ควรจะได้รับ
3. การประกันความเสี ยงภัยบุคคลทีสาม (Public Liabilities Insurance) เพือคุม้ ครองความบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อ
ชีวติ และความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ%นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกภายใต้จาํ นวนทุนประกัน ข้อกําหนดและ
เงื อนไขที กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงเห็ นชอบร่ วมกัน โดยผูเ้ ช่ าช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระค่าเบี% ยประกันภัย
สําหรับการประกันภัยดังกล่าวทั%งหมดแต่เพียงฝ่ ายเดียว
4. การประกัน ภัย สิ ท ธิ ก ารเช่ า (Leasehold Insurance) เพื อประกัน ความเสี ย หายจากการที สั ญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างกองทรั สต์และผูใ้ ห้เช่ าสิ% นสุ ดลงก่ อนครบอายุสัญญาเช่า ซึ งกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวจะคุม้ ครองก็ต่อเมื อเกิ ดเหตุทีทําให้ทรั พย์สินเสี ยหายหรื อถูกทําลายตามที กําหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยและเหตุดงั กล่าวส่ งผลให้สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์และผูใ้ ห้เช่าสิ% นสุ ดลงก่อน
ครบอายุสัญญาเช่า โดยจะทําประกันภัยตลอดระยะเวลาการเช่า ในวงเงินประกันภัยที เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) โดย
กองทรัสต์จะเป็ นผูช้ าํ ระเบี%ยประกันภัย และระบุให้กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยผูก้ ่อตั%งทรัสต์เห็นว่าการจัดทําประกันภัยทั%ง 4 ประเภท ครอบคลุมถึงความเสี ยงภัยทีอาจจะเกิดขึ%นกับทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์
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2.2 สรุปสาระสําคัญของรายงานการประเมิน
2.2.1 สรุปสาระสําคัญของรายงานการประเมิน
ทั%งนี% สมมติฐานทีบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก สรุ ปได้ดงั นี%
สมมติฐาน

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี#จาํ กัด

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั#น จํากัด

วิธีประเมินมูลค่ า

วิธีรายได้ (Income Approach) โดยการคิด
ลดจากกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิ นที
กองทรั ส ต์ จ ะเข้ า ลงทุ น ประมาณการ
สัญญาเช่าช่วงในพื%นทีบางส่ วนของอาคาร
ประมาณ25.17 ปี และตามโครงสร้างการ
จัดหาผลประโยชน์ตามทีเปิ ดเผยในหัวข้อ4
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก

วิธีรายได้ (Income Approach) โดยการคิด
ลดจากกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์สิ น ที
กองทรั ส ต์ จ ะเข้า ลงทุ น ประมาณการ
สั ญ ญาเช่ า ช่ ว งในพื% น ที บางส่ ว นของ
อาคารประมาณ25 ปี และตามโครงสร้าง
การจัดหาผลประโยชน์ตามที เปิ ดเผยใน
หั ว ข้ อ 4การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินหลัก

รายได้ ค่าห้ องพัก

- อั ต ราการเข้ า พั ก เฉลี ยร้ อ ยละ 90 - อั ต ราการเข้ า พั ก เฉลี ยร้ อ ยละ 90
สําหรับ 2.5 ปี แรก และร้อยละ 85 คงที
สําหรับ 4.5 ปี แรก และร้อยละ 85 คงที
ตลอดการประมาณการ
ตลอดการประมาณการ
- อัตราค่าห้อ งพักเฉลี ย ประมาณ 3,300 - อัตราค่าห้องพักเฉลี ยประมาณ 3,320
บาทต่ อ คื น และประมาณการปรั บ
บาทต่ อ คื น และประมาณการปรั บ
เพิมขึ%นต่อปี ประมาณร้อยละ 7.5 ในช่วง
เพิ มขึ% นต่ อ ปี ประมาณร้ อ ยละ 7.5
4 ปี แรกและปรับเพิมประมาณร้อยละ 5
สําหรับ 4 ปี แรก และปรับเพิมร้อยละ
คงที ตลอดระยะเวลาประมาณการ
5 คงทีตลอดระยะเวลาประมาณการ
- รายได้อื นๆ ประมาณร้ อ ยละ 21 ของ - รายได้อืนๆ ประมาณร้อยละ 26 ของ
รายได้ท% งั หมด
รายได้ค่าห้องพัก

รายได้ อนื# ๆ
ค่ าใช้ จ่าย

ประกอบด้วย ต้นทุนห้องพัก ค่าใช้จ่ายใน ประกอบด้วย ต้นทุนห้องพัก ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หาร และค่าใช้จ่ายในการ การขายและบริ หาร และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการอืนๆ
ดําเนินการอืนๆ

ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารโรงแรม

(1) ค่ า ตอบแทนการจัด หารายได้ไ ม่ เ กิ น (1) ค่าตอบแทนการจัดหารายได้ไม่เกิ น
ร้อยละ 5 ของรายได้รวม
ร้อยละ 5 ของรายได้รวม
(2) ค่าตอบแทนการดําเนินงาน ไม่เกินร้อย (2) ค่ า ตอบแทนการดํา เนิ น งาน ไม่ เ กิ น
ละ 10 ของรายได้สุทธิ ก่อนหักค่าเบี% ย
ร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิ ก่อนหักค่า
ประกัน ภาษีโรงเรื อน และค่าตอบแทน
เบี% ยประกั น ภาษี โ รงเรื อน และ
การจัดหารายได้
ค่าตอบแทนการจัดหารายได้

อัตราคิดลด (Discount Rate)

ร้อยละ 11
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หมายเหตุ : บริ ษทั ผูป้ ระเมินทั%ง 2 รายเป็ นผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเพิมเติมในเอกสารแนบ 3สรุ ปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินฉบับย่อของบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอด
ไวเซอรี จํากัด และบริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด และสามารถขอรายงานประเมินค่าทรัพย์สินฉบับเต็มจากผูก้ ่อตั%ง ทรัสต์
2.2.2

การวิเคราะห์ โดยผู้ก่อตั<งทรัสต์ และทีป# รึกษาทางการเงิน
1. บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินพิจารณามูลค่าทรัพย์สินจากวิธีรายได้ โดยการพิจารณาจากรายได้ทีคาดว่าจะ
ได้รับตลอดระยะเวลาการเช่าตามอายุสัญญาทีกองทรัสต์เข้าลงทุน ผูก้ ่อตั%งทรัสต์เห็นว่าการประเมินจากวิธี
รายได้มีความเหมาะสม เนื องจากทรัพย์สินหลักเป็ นทรัพย์สินทีก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริ การห้องพัก
และการใช้ประโยชน์ในปั จจุบนั ของทรัพย์สินหลักเป็ นการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ งเป็ นการใช้ประโยชน์
สูงสุดและดีทีสุดของทรัพย์สินหลักแล้ว
2. สมมติฐานในด้านของรายได้ประมาณการการเติบโตไว้ใกล้เคียงกับข้อมูลในอดีตซึ งพิจารณารายได้เฉพาะ
พื%นทีตามส่วนทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนและพิจารณาตามโครงสร้างการลงทุนของกองทรัสต์
3. สมมติ ฐานในด้านของรายได้ประมาณการการเติ บโตไว้ใกล้เคี ยงกับข้อมูลของโรงแรมอืนในระดับการ
ให้บริ การ และทําเลทีตั%งใกล้เคียงกัน
4.

บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินพิจารณาอัตราคิดลด ทีอัตราร้อยละ 11 ซึ งสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ และ
ลักษณะของทรัพย์สินหลัก แนวโน้มความเจริ ญเติบโต ทําเลทีตั%งและความสะดวกในการเข้าถึง และปั จจัย
ภายนอกอืน เช่น ข้อบังคับทางกฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ สถานะการณ์ทางการเมือง เป็ นต้น ทําให้เชือ
ได้วา่ อัตราคิดลดดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
จากการตรวจสอบสมมติ ฐานหลักของบริ ษทั ประเมิ นค่าทรัพย์สินที ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินหลัก ผู ้
ก่อตั%งทรัสต์ไม่พบสิ งที เป็ นเหตุให้เชื อว่าสมมติฐานหลักที ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทีเกิดขึ%นจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรื อเหตุการณ์ต่างๆ อาจไม่
เป็ นไปตามที คาดการณ์ ไ ว้ ทั%ง นี% ผูก้ ่ อตั%ง ทรั สต์พิ จารณาแล้วเห็ นว่ามู ลค่ า ประเมิ นของบริ ษ ัทประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินทั%งสองรายสะท้อนมูลค่าทีแท้จริ งของทรัพย์สินหลัก ณ วันทีกองทรัสต์เข้าลงทุน
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2.3 มูลค่ าของทรัพย์ สินหลัก
มูลค่ าโครงการทีป# ระเมินตามโครงสร้ างของกองทรัสต์
ราคาประเมินของผูป้ ระเมิน ตามโครงสร้างของกองทรัสต์ ซึงประกอบด้วยสัญญาจัดหาผลประโยชน์โดยมีเนื%อหาสาระสําคัญ
คือ ในระยะเวลาการลงทุนของกองทรัสต์ ตั%งแต่วนั ทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินถึง วันที 31 สิ งหาคม 2583 ดังนั%นจะทําให้
โครงการมีมูลค่าแสดงได้ ดังตารางต่อไปนี%
มูลค่ าประเมินตามวิธีรายได้
ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี# จํากัด
(ล้ านบาท)

มูลค่ าประเมินตามวิธีรายได้
ของบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั#น
จํากัด
(ล้ านบาท)

มูลค่ าของทรัพย์ สินหลักที#
กองทรัสต์ เข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)

3,800

3,850

ไม่เกิน 4,010

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

2.4 การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ กบั บุคคลทีเ# กีย# วโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
2.4.1 รายละเอียดการทําธุรกรรม
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีรายละเอียด ดังนี%
1.

การลงทุนโดยการเช่ าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21 และการซื<อ
สังหาริมทรัพย์ ทเี# กีย# วข้ อง
นิตบิ ุคคล / บริษัททีอ# าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต% ี จํากัด

ในฐานะ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในฐานะ เจ้าของทรัพย์สิน

ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด และบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต% ี จํากัด
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่เดียวกัน คือ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึงถือหุน้ ทางตรงในบริ ษทั แอล
แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต% ี จํากัด จํานวนร้อยละ 59.99และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้น
ทางอ้อมในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัดจํานวนประมาณร้อยละ 33.97
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
กองทรัสต์จะลงทุนโดยการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และซื% อ
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง จํานวนไม่เกิน 4,010 ล้านบาท จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต% ี จํากัด
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ซึ งเป็ นเจ้า ของกรรมสิ ท ธิJ ในอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มิ น อล 21 และ
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง และจะแต่งตั%งให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัดเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ทีปรึ กษาทางการเงินเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนเพือให้ได้มาซึ งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
และมูลค่าทีกองทรัสต์ลงทุนเป็ นมูลค่าทีสมเหตุสมผลเนื องจากเป็ นมูลค่าทีอ้างอิงจากราคาประเมินทีได้
จากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย กล่าวคือ 3,800 ล้านบาท และ 3,850 ล้านบาท ซึ งประเมินมูลค่าโดย
บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด และบริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัดตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ผู ้
ลงทุนสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการทีแสดงไว้ในหัวข้อ2.4.3 “ความเห็นของที
ปรึ กษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกียวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนในทรัพย์สิน
หลัก”
2.

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ โดยการให้ เช่ าช่ วงและให้ เช่ าทรัพย์ สินหลักแก่ ผู้เช่ าช่ วง
นิตบิ ุคคล / บริษัททีอ# าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ในฐานะ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด
ในฐานะ ผูเ้ ช่าช่วง
ความสัมพันธ์
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์
จํากัดจํานวนประมาณร้อยละ 59.99 และถือหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัดจํานวนประมาณร้อยละ 33.97
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ภายหลังจากที กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักแล้ว กองทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนําทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่ผเู ้ ช่าช่วง ซึ งได้แก่ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์ จํากัด
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ทีปรึ กษาทางการเงินเห็นว่า การนําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่ผูเ้ ช่าช่วง ซึ ง
ได้แก่ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด มีความสมเหตุสมผลเนื องจากบุคคลดังกล่าวเป็ น
ผูม้ ีประสบการณ์ในการบริ หารทรั พย์สินประเภทโรงแรม โดยในปั จจุ บนั มี โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เพลิ นจิ ต และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ ภายใต้การจัด การ นอกจากนี% ค่าเช่ า ที
กองทรั ส ต์จ ะได้รั บ อยู่ใ นระดับ ที ใกล้เ คี ย งกับ อัต ราตลาดและมี ค วามเหมาะสมเมื อพิ จ ารณาจากผล
ประกอบการของทรั พย์สินหลักในอดี ต กล่าวคื อ อัตราการเข้าพักเฉลี ยและอัตราค่าห้องพักเฉลี ยมี ผล
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ดําเนิ นการอยู่ในระดับที เพียงพอต่อการจ่ ายค่าเช่าคงที ซึ งแสดงให้เห็ นว่าทรัพย์สินหลักมีศกั ยภาพการ
ประกอบการทีดีและหากพิจารณารายงานประมาณการในเอกสารแนบ 4ประมาณการกําไรก่อนดอกเบี% ย
ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์เทอร์มินอล
21 ในปี 2559อยูใ่ นระดับทีมากพอทีจะสร้างความมันใจให้กบั นักลงทุนว่าทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะ
เข้าลงทุนจะมีผลดําเนินการและกําไรมากพอในการชําระค่าเช่าคงทีให้แก่กองทรัสต์ ประกอบกับทําเลทีตั%ง
ซึงจะส่งผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลดําเนิ นการในอนาคต รวมถึงมูลค่าทีกองทรัสต์ได้ลงทุน
ที ปรึ กษาทางการเงิ นเห็ นว่าค่าเช่ าทั%ง 2 ส่ วนมีความเหมาะสมในส่ วนของ ผลตอบแทนการลงทุน และ
ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์
แผนภาพรายละเอียดการทําธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.4.2

มูลค่ าของสิ#งตอบแทนข้ อตกลงและเงือ# นไขในการเข้ าทํารายการ
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักกองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนให้บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต% ี จํากัด ซึ ง
เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิJ ในทรัพย์สินหลักดังกล่าวเป็ นเงิ นสดเงิ นโอนหรื อเช็คในมูลค่าจํานวนทั%งสิ% นไม่เกิ น4,010
ล้านบาทโดยมีขอ้ ตกลงและเงือนไขในการเข้าทํารายการทีสําคัญตามทีระบุไว้ในข้อ 2.3 มูลค่าของทรัพย์สินหลัก

2.4.3

ความเห็นของทีป# รึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์ เกีย# วกับความสมเหตุสมผลของมูลค่ าในการลงทุนใน
ทรัพย์ สินหลัก
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั%งแรกนี% ในมูลค่ารวมกันสูงสุดไม่เกิน4,010 ล้านบาท โดยในการกําหนด
มูลค่าสุ ดท้ายที กองทรั สต์จะลงทุนในทรั พย์สินหลักนั%นจะอ้างอิ งจากการประเมิ นค่าทรัพย์สินหลักโดยบริ ษทั
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ประเมินค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง ซึ งทีปรึ กษาทางการ
เงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้พิจารณาปั จจัยต่างๆ ที มีความเกียวข้อง เช่น เงือนไขของสัญญาเช่า/เช่าช่วง การ
กูย้ มื เงินของกองทรัสต์ ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับที
เหมาะสมทีนักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรัพย์สิน อัตราดอกเบี%ยทั%งในประเทศและในตลาดโลก
อัตราผลตอบแทนทีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี% อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุ น ในกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละทรั สต์เ พื อการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ร วมถึ ง การลงทุ น
ทางเลือกอืนๆ และการสํารวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding)
ทั%งนี% กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักจากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต% ี จํากัด ทีมีมูลค่ารวมกันสู งสุ ด
ไม่เกิ น4,010ล้านบาท ซึ งเป็ นมูลค่าที สู งกว่ามูลค่าประเมินค่าของทรัพย์สินตําสุ ดที จัดทําโดยบริ ษทั ประเมินค่า
ทรัพย์สินที ประมาณ 3,800 ล้านบาท ซึ งเป็ นมูลค่าทีสู งกว่าประมาณร้อยละ 5.5ทีปรึ กษาทางการเงินและผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เห็นว่ามูลค่าลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นมูลค่าทีเหมาะสมเนืองจากเหตุผลดังต่อไปนี%
1. ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก (Prospective Gross Yield)หรื อประมาณอัตราเงินทีจ่ายแก่ผู ้
ถือหน่วยทรัสต์ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะได้รับตามงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณ
การปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12เดือน ช่วงเวลาประมาณการตั%งแต่ วันที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2559 (“รายงานประมาณการ”) เท่ากับร้อยละ 8.25 ซึงเป็ นอัตราผลตอบแทนทีเหมาะสม
เมือพิจารณาจากความมันคงของทรัพย์สินทีลงทุน และโอกาสในการเติบโต โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะ
ได้ประโยชน์จ ากการที กองทรั สต์ใ ช้แหล่ งเงิ นทุ นส่ วนหนึ งจากการกู้ยืมเงิ น ในการเข้าลงทุ นใน
ทรัพย์สินหลักในครั%งนี% เนืองจากอัตราดอกเบี%ยของเงินกูน้ อ้ ยกว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี
แรก ทั%งนี% หากกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยเป็ นการระดมทุนเพียงอย่างเดียว และไม่มีการ
กูย้ ืมเงิ น และใช้สมมติ ฐานเดี ยวกันกับที ใช้จัดทํารายงานประมาณการ คาดว่าประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนในปี แรกเท่ากับร้อยละ 7.39
โดยเมือหักประมาณการเงินลงทุนทีถูกทยอยคืนแล้ว คาดว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนสุ ทธิ ในปี
แรก (Net Yield)ในกรณี ทีมีการกูย้ มื ไม่เกิน 800ล้านบาทจะเท่ากับร้อยละ 4.25 และในกรณี ทีไม่มีการ
กูย้ มื เงิน ประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิในปี แรกจะเท่ากับร้อยละ 3.39 ดังตารางด้านล่าง
ทั%งนี% กองทรัสต์อาจมีความเสี ยงเกิดขึ%นจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี%ย ซึ งจะ
มีผลต่อรายได้ของผูเ้ ช่าช่วงอันจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าทั%งที เป็ นค่าเช่า
คงที และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผัน ของผูเ้ ช่าช่วงอย่างมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงาน
ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อผลตอบแทนของกองทรัสต์ ทําให้
กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระดอกเบี%ยและเงินต้นและกระทบต่อความสามารถของ
กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ซึ งผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียด
เพิมเติมได้จาก ส่ วนที 2ข้อ 1ปั จจัยความเสี ยง) โดยในช่วง 3ปี แรกอัตราดอกเบี%ยเงินกูเ้ ป็ นอัตราคงที
และปลอดเงินต้น ซึงกองทรัสต์จะชําระเงินต้นในปี ที 4เป็ นต้นไป และเป็ นการทยอยชําระคืนเพิมขึ%น
ซึงสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้สุทธิจากอสังหาริ มทรัพย์ โดยอัตราดอกเบี%ยในช่วงเวลาหลังปี
ที 3 จนครบอายุสญ
ั ญามีอตั ราไม่เกิน MLR – ร้อยละ 1 ทั%งนี% ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการ
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เงินได้พิจารณารายละเอียดวงเงินกู้ (ไม่เกิน 800 ล้านบาท) เงือนไขในการชําระคืนเงินกู้ ประกอบกับ
การประมาณการทางการเงิ นแล้ว มี ความเห็ นว่า กองทรัสต์มีความสามารถในการชําระคื นเงิ นกู้
ดังกล่าว (ซึงผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้จาก ส่วนที 2 ข้อ 2.6 การกูย้ มื )

เว้ นไว้โดยเจตนา
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เว้ นไว้โดยเจตนา

2. มูลค่าทีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักสู งสุ ดไม่เกิน 4,010 ล้านบาท โดยเมือเปรี ยบเทียบกับ
มูลค่าประเมินตําสุดระหว่างราคาประเมินจากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 รายประมาณ 3,800 ล้าน
บาท มูลค่าทรั พย์สินหลักที กองทรั สต์จ ะเข้าลงทุนในทรั พย์สินหลักมี มูลค่าสู งกว่าราคาประเมิ น
ประมาณร้อยละ 5.5 โดยผลต่างดังกล่าวอาจเกิดจากความแตกต่างของ
1) สมมติฐานหลักในการประเมินมีความแตกต่างระหว่างนักลงทุนและบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
2) มุมมองความเสี ยงของการลงทุน และ
3) โครงสร้างแหล่งเงินทุนในการลงทุนของนักลงทุนและบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
เนื องด้วยการคาดการณ์ โ อกาสในการเติ บ โตและความเสี ยงในการประกอบธุ รกิ จโรงแรมต้อ ง
พิจารณาหลายปั จจัย เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม ทําเลทีตั%ง กลุ่มลูกค้า ความผันผวน
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ของค่าเงิ น ธุ รกิจที เกี ยวเนื องในอุตสาหกรรมท่องเที ยว เป็ นต้น โดยมุมมองเกี ยวกับธุ รกิ จโรงแรม
และ/หรื อทรัพย์สินหลักของนักลงทุนอาจมีความแตกต่างจากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ทั%งโอกาส
ในการปรับค่าห้องพัก และอัตราการเข้าพักซึ งทําให้นกั ลงทุนอาจมีการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงาน
ของทรัพย์สินหลักแตกต่างจากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินและทําให้มูลค่าการลงทุนแตกต่างจาก
มูลค่าประเมินตําสุด
อีกทั%ง นักลงทุนมีหลายประเภท โดยมีมุมมองความเสี ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักแตกต่างกัน
ไป ซึ งอาจมีมุมมองแตกต่างจากผูป้ ระเมินอิสระ ทั%งนี% มุมมองความเสี ยงในการลงทุนจะสะท้อนถึง
อัตราผลตอบแทนที นักลงทุนต้องการจากการลงทุนในทรั พย์สินหลัก โดยคํานวณความเสี ยงจาก
อัตราคิดลดซึงอาจตํากว่าสมมติฐานอัตราการคิดลดของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินทั%ง 2 ราย (ร้อยละ
11) กล่าวคือ ภายใต้สมมติฐานในการประมาณการของผูป้ ระเมินอิสระ นักลงทุนอาจวิเคราะห์ความ
เสี ยงในการลงทุนในทรัพย์สินหลักซึงมีความเสี ยงน้อยกว่าความเสี ยงทีผูป้ ระเมินอิสระคาดการณ์ไว้
จึงทําให้ตอ้ งการผลตอบแทนทีตํากว่าสมมติฐานการคิดลดของผูป้ ระเมินอิสระทั%ง 2 ราย (ร้อยละ 11)
นอกจากนี%ปัจจัยในด้านโครงสร้างเงินทุนมีผลกระทบต่อความแตกต่างระหว่างมูลค่าทีกองทรัสต์จะ
ลงทุนในทรัพย์สินหลักและมูลค่าประเมิน กล่าวคือ การประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินอิสระเป็ นการ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน มิใช่การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินต่อนักลงทุนโดยตรง จึงทําให้การ
ประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินอิสระไม่สะท้อนถึงปั จจัยในในเรื องของโครงสร้างเงินทุนซึ งหมายถึง
ความสามารถของกองทรัสต์ในการหาแหล่งเงิ นทุ นประเภทหนี% ทีจะมีตน้ ทุนตํากว่าแหล่งเงิ นทุ น
ประเภททุนอย่างมีนยั สําคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้อตั ราการคิดลดของผูป้ ระเมินอิสระซึงพิจารณา
แบบไม่มีการกูย้ มื เงิน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซึ งพิจารณาแบบมีการกูย้ ืมเงินอาจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั%นมูลค่าทีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักอาจสู งกว่าราคาประเมินหรื อกล่าวได้
อีกนัยหนึ งคือในกรณี ทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักด้วยมูลค่าทีสู งกว่าราคาประเมินของผู ้
ประเมินอิสระประมาณร้อยละ 5.5บนสมมติฐานทีเหมือนกันในการดําเนิ นงานต่างๆ ของทรัพย์สิน
หลักไม่ได้หมายถึงอัตราผลตอบแทนสําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะตํากว่าอัตราการคิดลดของผูป้ ระเมิน
อิสระ(ร้อยละ 11)
2.4.4

ความเห็นของทีป# รึกษาทางการเงินเกีย# วกับความเหมาะสมของค่ าเช่ า
ในการที บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด จะเช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินหลักจากกองทรัสต์ เพือ
นําไปประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีค่าเช่าทั%งในส่วนค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน (รายละเอียดตามข้อ 4.2.3 สรุ ป
สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
และข้อ 4.2.4 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21) โดยหากพิจารณาจากรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายรวม (รายละเอียดตามข้อ 1.3.1 รายละเอียด
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21) ของธุรกิจโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21 ในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 (5 เดือนสิ% นสุ ด ณ วันที 31 พฤษภาคม 2558) และประมาณการในปี
2559 สามารถแสดงให้เห็ น ว่าผลประกอบการในอดี ตจากการประกอบธุ ร กิ จโรงแรมบนอสังหาริ มทรั พย์ที
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กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั%งแรกเพียงพอสําหรับการจ่ายค่าเช่าคงที (240 ล้านบาท) ให้แก่กองทรัสต์ นอกจากนี%
อัตราในการคํานวณค่าเช่าแปรผันในอัตราร้อยละ 85 ของกําไรก่อนดอกเบี%ย ภาษี
ค่าเสื อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย หลังหักรายได้ค่าเช่าคงที เป็ นอัตราทีเหมาะสม เนืองจากกองทรัสต์สามารถรับส่วนแบ่งรายได้ทีสะท้อน
ถึงผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริ ง ทั%งนี% เนื องจากกําไรส่ วนทีเหลือหลังหักค่าเช่าคงที และค่าเช่า
แปรผันจะตกเป็ นของผูเ้ ช่าช่วง จึงสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ ช่าช่วงในการบริ หารธุรกิจ และจัดหาผลประโยชน์
ในทิศทางทีสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และเมือได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าเช่าดังกล่าวจาก
ผลประกอบการของทรัพย์สินหลักในอดีต และศักยภาพการเติบโตในอนาคต รวมถึงประโยชน์ทีกองทรัสต์จะ
ได้รับจากการลงทุน ทีปรึ กษาทางการเงินเห็นว่าค่าเช่าทั%ง 2 ส่ วนมีความเหมาะสม ทั%งในส่ วนของความสามารถ
ของผูเ้ ช่าช่วงในการจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ และผลตอบแทนและประโยชน์จากการลงทุนที สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ทีแท้จริ งของธุรกิจโรงแรม
2.5 การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ กบั บุคคลทีเ# กีย# วโยงกันกับทรัสตี
2.5.1 รายละเอียดการทําธุรกรรม และเงือ# นไขในการเข้ าทํารายการ
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักนี% กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่ วนหนึ งจากการกูย้ ืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยง
กันกับทรัสตี คือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ซึงผูใ้ ห้กถู้ ือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้
ทั%งหมดของทรัสตี ทั%งนี% ในการกู้ยืมดังกล่าว กองทรัสต์จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามประกาศที เกี ยวข้อง โดย
เงือนไขของการกูย้ มื เงินทีสําคัญตามทีระบุไว้ใน ข้อ 2.6 การกูย้ มื เงิน
2.5.2 เหตุผล ความจําเป็ นและความเห็นเกีย# วกับเงือ# นไขของธุรกรรม
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์เ ห็ น ว่า การกู้ยืม เงิ น จากบุ ค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ทรั ส ตี น% ัน เป็ นการดํา เนิ น การที มี ค วาม
สมเหตุสมผลและไม่ทาํ ให้กองทรัสต์เสี ยประโยชน์ เนื องจากเงือนไขในสัญญาเงินกูน้ % นั เป็ นเงือนไขทางการค้า
ตามปกติและเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ อีกทั%งผูใ้ ห้กูน้ % นั เป็ นผูใ้ ห้กูข้ องเจ้าของทรัพย์สินหลัก ในปั จจุบนั จึงมี
ความเข้าใจในธุรกิจและทรัพย์สินหลักเป็ นอย่างดี
นอกจากนี% ธุรกรรมการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นธุรกรรมที ให้เงื อนไขที เหมาะสมกับกองทรัสต์ ซึ ง
สามารถเทียบเคียงได้กบั เงือนไขทีผูใ้ ห้กูเ้ สนอให้กบั บริ ษทั อืนในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทียวและมี
รู ปแบบของความเสี ยงทีใกล้เคียงกัน ซึ งทรัสตีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิ พลต่อระบบการพิจารณา
อนุมตั ิและการกําหนดเงือนไขในสัญญาเงินกูข้ องผูใ้ ห้กไู้ ด้
ทั%งนี% ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า ธุรกรรมทีกองทรัสต์จะกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทําให้กองทรัสต์เสี ยประโยชน์ เนื องจากเป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้าปกติ
และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

75

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
2.6 การกู้ยมื เงิน
2.6.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญากู้ยมื เงิน
การเข้าลงทุนในครั%งนี%ของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึงจากการกูย้ ืมเงิน โดยกองทรัสต์จะเข้า
ทําสัญญาเงิ นกูก้ ับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ ก้ ู”) ภายหลังวันก่อตั%งกองทรัสต์ และก่อนวันที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักในครั%งนี% ทั%งนี% ผูใ้ ห้กู้ ได้เสนอวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวนไม่เกิน 800ล้าน
บาท เพือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยข้อกําหนดและเงื อนไขของการกูย้ ืมเงิ นดังกล่าวจะเป็ นไป
ตามทีกําหนดในสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกองทรัสต์และผูใ้ ห้กู้ โดยมีเงือนไขทีสําคัญดังต่อไปนี%
ผู้ให้ ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้
อัตราดอกเบีย<

อายุสัญญาเงินกู้
การชําระคืนเงินต้ น

การชําระดอกเบีย<
เงือ# นไขของสัญญาเงินกู้

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ทรั ส ตี ก ระทํา ในนามของทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ไม่เกิน 800 ล้านบาท
อัตราคงที และ/หรื อ อัตราอ้างอิง MLR โดยในปี ที 1 ถึงปี ที 3 อัตรา
ดอกเบี%ยคงทีไม่เกินร้อยละ 5 และหลังปี ที 3 จนครบอายุสัญญา อัตรา
ดอกเบี%ยไม่เกิน MLR – ร้อยละ 1
(MLR: Minimum Loan Rate หมายถึง อัตราดอกเบี%ยทีธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เรี ยกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ช% นั ดี)
ระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 13 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 3 ปี
ชําระรายไตรมาสภายหลัง ระยะเวลาปลอดเงิ นต้น โดยทยอยผ่อ น
ชําระเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึ%นจนกระทังครบทั%งจํานวนภายในระยะเวลา
ตามสัญญาเงินกู้
ชําระรายไตรมาส
• บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์จาํ กัด (มหาชน) (“LH”)หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ของ LH และ GIC Pte Ltd (“GIC”) (ซึงเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน
กับ Reco Resorts Pte Ltd) ตกลงที จะจองซื% อหน่ วยทรัสต์เป็ น
จํานวนตั%งแต่ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
เสนอขายทั%งหมดในครั%งนี% ตามลําดับ และตกลงว่าตลอดระยะเวลา
12 เดื อน นับแต่วนั ก่อตั%งกองทรัสต์ LH หรื อบริ ษทั ในเครื อของ
LH และ GIC (แล้วแต่กรณี ) จะไม่จาํ หน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์
ในจํานวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอ
ขายทั%งหมดในครั%งนี% ตามลําดับ (ไม่วา่ ทั%งหมดหรื อบางส่วน) ให้แก่
บุคคลอืนทีไม่ได้มีความเกียวข้องกับ LH หรื อบริ ษทั ในเครื อของ
LH หรื อ GIC (แล้วแต่กรณี ) รวมทั%งจะไม่นาํ หน่วยทรัสต์ทีจํานวน
ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทั%งหมด
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หลักประกันเงินกู้

ในครั% งนี% ตามลําดับ ไปจํานําหรื อก่ อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีซึงกระทําการใน
นามของกองทรัสต์
• LH จะดําเนิ นการให้บริ ษทั ในกลุ่มทีLH ถือหุ ้นทางตรงและ/หรื อ
ทางอ้อม ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 เข้าเป็ นผูเ้ ช่าช่วงโครงการโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
9 ปี นับจากวันก่อตั%งกองทรัสต์ โดยการเปลียนตัวผูเ้ ช่าช่วงจะต้อง
ได้รั บความยินยอมจากผูใ้ ห้กู้ก่ อน เว้น แต่ กรณี กองทรั สต์ไ ม่ใ ช้
สิ ทธิเรี ยกให้ผูเ้ ช่าช่วงต่ออายุสัญญาเช่าช่วง แต่ท% งั นี% ระยะเวลาการ
เช่าช่วงดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
• ไม่มี

ทั%งนี% กองทรัสต์อาจมีความเสี ยงทีเกิดขึ%นจากการกูย้ ืมเงิน ซึ งผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้จาก ข้อ
2.1 ปั จจัยความเสี ยง
2.6.2 ประโยชน์ ของการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ ต่อผู้ลงทุน
ผูก้ ่ อ ตั%ง ทรั ส ต์แ ละที ปรึ ก ษาทางการเงิ น มี ค วามเห็ น ว่า การกู้ยื ม เงิ น เพื อใช้สํา หรั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น ที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั%งแรกนั%นจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เนืองจากจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้าง
การบริ หารเงินทีมีประสิ ทธิภาพมากขึ%น และต้นทุนในการลงทุนตําลง เมือเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เต็ม
มูลค่าการลงทุน ส่ งผลให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดีข% ึน ทั%งนี% ผูก้ ่อตั%งทรัสต์และที ปรึ กษาทางการเงินได้
คํานึงถึงการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทรัสต์ดว้ ย ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี%ยทีกองทรัสต์ตอ้ ง
ชําระในการกูย้ ืมเงิ นในครั% งนี% อยู่ในเกณฑ์ทีใกล้เคี ยงกับอัตราการกู้ยืมเงิ นของลูกค้าชั%นดี ทีธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศส่ วนใหญ่เสนอให้กบั ลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมทีใกล้เคียงกัน และอยูภ่ ายใต้เงือนไขทีใกล้เคียงกัน (
เช่น ในเรื องทีเกียวกับสิ ทธิระหว่างเจ้าหนี%และผูถ้ ือหุน้ / หน่วยทรัสต์ และปั จจัยความเสี ยงอืนๆ เป็ นต้น ) ซึงตํากว่า
ต้นทุนเงินในส่วนทุนของกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากอัตราดอกเบี%ยทีกองทรัสต์ตอ้ งชําระในปี ที 1 ถึงปี ที
3 ได้แก่อตั ราดอกเบี%ยคงทีไม่เกินร้อยละ 5ต่อปี และหลังปี ที 3 จนครบอายุสัญญา ได้แก่อตั ราดอกเบี%ยไม่เกินMLR
– ร้อยละ 1 ซึ งตํากว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก (Prospective Gross Yield) นอกจากนี% วงเงิ นที
กองทรัสต์ได้รับยังมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 3 ปี และมีระยะเวลากูย้ าวถึง 13 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอในการกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิ ชย์ทีมีขอ้ กําหนดและเงือนไขดีกว่าในปั จจุบนั
(เช่น อัตราดอกเบี%ยตํากว่า ระยะเวลาชําระคืนเงินกูน้ านกว่า ไม่มีหลักประกันการกูย้ ืม เป็ นต้น) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ขอสงวนสิ ทธิ ในการใช้เงินกูย้ ืมจากข้อเสนอดังกล่าว โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทราบถึง
การเปลียนแปลงก่อนการใช้วงเงินดังกล่าว
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3. ข้ อพิพาทหรือข้ อจํากัดในการใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สินหลัก
ไม่มี
4. การจัดหาผลประโยชน์ จากจากทรัพย์ สินหลัก
4.1 โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21
กองทรัสต์จะดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการเช่าอาคารโรงแรมรวมทั(งสิ งปลูกสร้าง ส่วนควบของอาคาร
โรงแรมทีเป็ นงานระบบสาธารณู ปโภคส่ วนกลางทีเกียวข้องกับกิจการโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 และซื( อสังหาริ มทรัพย์ อันได้แก่ เฟอร์ นิเจอร์ เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งทีติดตรึ งตรา และ
ไม่ติดตรึ งตรา รวมทั(งอุปกรณ์อืนใดทีใช้เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั
อาศัยและผูใ้ ช้บริ การโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งตั(ง และ/หรื อ ติดตรึ งตรา อยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื(นทีของอาคารโรงแรมหรื อพื(นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิ ทธิ ใดๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต( ี จํากัด
ทั(งนี( ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์จะนําทรัพย์สินหลักทีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ออกให้เช่าช่วงและให้เช่ าทรัพย์สินหลักที เป็ นสังหาริ มทรั พย์แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จโรงแรม ซึ งได้แก่ บริ ษทั แอล
แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด เพือนําไปจัดหาผลประโยชน์ต่อ และ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์ จํากัดจะแต่งตั(งให้บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมต่อไป ภายใต้แบรนด์ “แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์” ซึ งมีสินทรัพย์ภายใต้แบรนด์ดงั กล่าว จํานวน 3 โครงการ อยู่ในพื(นที กรุ งเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดังนี(
ลําดับ
ที;

เป็ นทรัพย์ สินของ

ชื;อโครงการ

(กรรมสิทธิ@/สิทธิการเช่ า)

1
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ในการนําทรัพย์สินหลักออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่บริ ษทั แอล แอนด์ เอชโฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด กองทรัสต์จะ
เข้าทําสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดย
คิดค่าเช่าตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ในสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลัก
อนึ ง ผูเ้ ช่าช่วงตกลงให้คาํ มันแก่ กองทรั สต์ว่าจะเช่าช่ วงทรัพย์สินที เช่าช่วงจากกองทรัสต์ภายใต้ขอ้ กําหนดและ
เงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
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ไม่มี
4. การจัดหาผลประโยชน์ จากจากทรัพย์ สินหลัก
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เทอร์มินอล 21 และซื( อสังหาริ มทรัพย์ อันได้แก่ เฟอร์ นิเจอร์ เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งทีติดตรึ งตรา และ
ไม่ติดตรึ งตรา รวมทั(งอุปกรณ์อืนใดทีใช้เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั
อาศัยและผูใ้ ช้บริ การโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งตั(ง และ/หรื อ ติดตรึ งตรา อยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื(นทีของอาคารโรงแรมหรื อพื(นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิ ทธิ ใดๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต( ี จํากัด
ทั(งนี( ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์จะนําทรัพย์สินหลักทีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ออกให้เช่าช่วงและให้เช่ าทรัพย์สินหลักที เป็ นสังหาริ มทรั พย์แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จโรงแรม ซึ งได้แก่ บริ ษทั แอล
แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด เพือนําไปจัดหาผลประโยชน์ต่อ และ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์ จํากัดจะแต่งตั(งให้บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมต่อไป ภายใต้แบรนด์ “แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์” ซึ งมีสินทรัพย์ภายใต้แบรนด์ดงั กล่าว จํานวน 3 โครงการ อยู่ในพื(นที กรุ งเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดังนี(
ลําดับ
ที;

เป็ นทรัพย์ สินของ

ชื;อโครงการ

(กรรมสิทธิ@/สิทธิการเช่ า)
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บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต( ี จํากัด

3

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
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ในการนําทรัพย์สินหลักออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่บริ ษทั แอล แอนด์ เอชโฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด กองทรัสต์จะ
เข้าทําสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดย
คิดค่าเช่าตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ในสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลัก
อนึ ง ผูเ้ ช่าช่วงตกลงให้คาํ มันแก่ กองทรั สต์ว่าจะเช่าช่ วงทรัพย์สินที เช่าช่วงจากกองทรัสต์ภายใต้ขอ้ กําหนดและ
เงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
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(โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ทีสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลัก)
ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงผูเ้ ช่าช่วงจาก บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นบุคคลอืน อาจมีการ
เปลียนแปลงข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้องซึ ง
รวมถึงวิธีการคํานวณค่าเช่าด้วย ทั(งนี( รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชน์สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพ
ต่อไปนี(
โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ ของทรัพย์ สินก่ อนทีก; องทรัสต์ ลงทุน

บริ หารจัดการ

บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท
จํากัด

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และ
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง

กรรมสิ ทธิE

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต( ี จํากัด

โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ ของทรัพย์ สินภายหลังจากทีก; องทรัสต์ ลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

แต่งตั(ง

บริ ษทั แอล แอนด์
เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์ จํากัด

บริ หารจัดการ

บริ ษทั แปซิฟิค
เรี ยลเอสเตท จํากัด

โครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
และสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง
ค่าเช่า

ให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็ นเวลา 3 ปี
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ประโยชน์ตอบแทน
ลงทุน
สิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
และกรรมสิ ทธิE ใน
สังหาริ มทรัพย์ที
เกียวข้อง
ทรัสต์เพือการลงทุนใน

สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช โฮเทล
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อนึ ง กองทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงแนวทางในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักไว้ในเรื องของการ
เปลียนแปลงผูเ้ ช่าช่วง การเปลียนแปลงวิธีการใช้ประโยชน์ในอาคารสิ งปลูกสร้างทีกองทรัสต์เป็ นผูท้ รงสิ ทธิการเช่า
โดยจะยังคงลักษณะธุรกิจของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ไว้เช่นเดิม กองทรัสต์อาจ
ปรับปรุ ง เปลียนแปลง พัฒนา และเพิมศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ทีดี ทีสุ ด
ของกองทรัสต์ เป็ นสําคัญ
นอกจากนี( กองทรัสต์อาจดําเนิ นการก่อสร้างหรื อพัฒนาทรัพย์สิน รวมถึงการขอหรื อรับโอนใบอนุ ญาตอืนใดที
จําเป็ นเพือประโยชน์ของทรั พย์สิน เช่น ใบอนุ ญาตดัดแปลงอาคาร เป็ นต้น ดําเนิ นการใดๆ เพือประโยชน์ของ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ตามทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะเห็นสมควรได้อีกด้วย ทั(งนี(
การหาประโยชน์ของกองทรัสต์น( ันจะเป็ นไปตามข้อกําหนด ข้อผ่อนผัน ระเบี ยบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทุกประการ
ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วง จนเป็ นเหตุให้เลิกสัญญาเช่าช่วง กองทรัสต์จะดําเนินการสรรหาผูเ้ ช่า
ช่วงรายใหม่ โดยจะกําหนดคุณสมบัติเบื(องต้นซึงพิจารณาจาก ประสบการณ์การทําธุรกิจโรงแรม ฐานะทางการเงิน
ระบบงาน ความน่ าเชื อถือ และประวัติทางธุ รกิ จ เพือเข้าเจรจาและเสนอเงื อนไขและรายละเอียดในการเช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ แทนผูเ้ ช่าช่วงรายเดิม
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4.2 สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกีย; วกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลัก
ข้อกําหนดและเงือนไขในร่ างสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้
ดังต่อไปนี(
4.2.1

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21

ผู้เช่ า

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์ ”)

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต( ี จํากัด (“ผู้ให้ เช่ า”)

ทรัพย์ สินทีเ; ช่ า

(ก) อาคารรวมทั(งสิ งปลูกสร้างใดๆ ซึงตั(งอยูใ่ นโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ซึ งเป็ นอาคารสู ง 28 ชั(น และมีช( นั ใต้ดิน 2 ชั(น ตั(งอยูเ่ ลขที 2 ซอยสุ ขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวง
คลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ปั จ จุ บัน ใช้ป ระโยชน์ เ ป็ นอาคารโรงแรม
ประกอบด้วยพื(นที โรงแรมประมาณ 21,090ตารางเมตร พื(นที ส่ วนกลางประมาณ 21,914
ตารางเมตร พื(นที จอดรถประมาณ 4,294 ตารางเมตร รวมพื(นที ทั(งหมดประมาณ 47,298
ตารางเมตร (“อาคารโรงแรม”)
(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทีเป็ นงานระบบสาธารณูปโภคส่ วนกลาง อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ า
ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม เป็ น
ต้น รวมถึงสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับอาคารโรงแรม รวมทั(งสิ ทธิ ใดๆ ที
เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว (“ส่ วนควบทีเ; ป็ นงานระบบ”)
ทั(งนี( ทรัพย์สินตาม (ก) – (ข) ดังกล่าวรวมเรี ยกว่า “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล
21” หรื อ “โรงแรม”หรื อ “ทรัพย์ สินทีเ; ช่ า”
โดยทีผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ การเช่าทีดิ นจํานวน 12 โฉนดตามสัญญาเช่าทีดิ นระหว่างผูใ้ ห้เช่า
และเจ้าของทีดิน ฉบับลงวันที 10 มีนาคม 2549 และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่า ฉบับลง
วันที 26 เมษายน 2550 (รวมเรี ยกว่า “สั ญญาเช่ าหลัก”) ซึ งที ดิ นดังกล่าวเป็ นที ตั(งของอาคาร
โรงแรม

ระยะเวลาการเช่ า

เป็ นระยะเวลาประมาณ 25 ปี นับจากวันที ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี( (“วันที;สัญญาฉบับนีLมีผลใช้
บังคับ”) โดยสัญญาจะครบกําหนดลงในวันที 31 สิ งหาคม 2583

ั ญา กองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ น
เงื;อนไขในการต่ ออายุ 1. หากกองทรัสต์ประสงค์จะต่ออายุสญ
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าไม่นอ้ ยกว่า 30 เดือน
สั ญ ญาเช่ า เมื;อ สั ญ ญา
หรื อระยะเวลาอืนใดตามทีคู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน
เช่ าครบกําหนด
2. กองทรัสต์และผูใ้ ห้เช่าจะต้องตกลงเงือนไขการเช่ากันใหม่และต้องจัดให้มีการเข้าทําสัญญา
เช่าฉบับใหม่ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี( ไม่
น้อยกว่า 12 เดือน ทั(งนี( การต่ออายุสัญญาเช่าฉบับนี( ข( ึนอยู่กบั การทีผูใ้ ห้เช่าสามารถต่ออายุ
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สัญญาเช่าหลัก และข้อกําหนดและเงื อนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหลักดังกล่าว รวมถึง
การขออนุ มตั ิจากที ประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนการต่ออายุสัญญาเช่า และ
ข้อกําหนดและเงือนไขของการต่ออายุของสัญญาฉบับนี( และ/หรื อ ของหน่วยงานราชการที
เกียวข้อง
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ 1. คู่สัญญาตกลงดําเนิ นการจดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สินทีเช่าให้แล้วเสร็ จภายในวันและ
เวลาตามทีกองทรัสต์จะแจ้งหรื อได้แจ้งต่อผูใ้ ห้เช่าล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
การเช่ า ค่ าธรรมเนียม
ทําการ แต่ท( ังนี( ตอ้ งไม่ล่าช้าเกิ นกว่า 60 วัน นับแต่วนั ที สัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ หรื อ
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที;
ระยะเวลาใดๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ตกลงร่ วมกันให้ขยายออกไป
เกี; ย วข้ องกั บ การจด
ทะเบียน
2. คู่สญ
ั ญาตกลงให้การส่ งมอบสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สินทีเช่ามีผลสมบูรณ์ในวันทีสัญญา
ฉบับนี(มีผลใช้บงั คับและเมือกองทรัสต์ได้ชาํ ระค่าเช่าตามทีกําหนดในสัญญาเช่าให้แก่ผูใ้ ห้
เช่า
3. กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกียวข้องกับการจดทะเบียนสิ ทธิการ
เช่าตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี(
การชําระค่ าเช่ า

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า และการได้รับสิ ทธิ
ต่างๆ จากผูใ้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี( โดยจะชําระทั(งจํานวนในวันทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ

หน้ าทีข; องกองทรัสต์

1. กองทรัสต์ตกลงจะบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินทีเช่าหรื อกระทําการใดๆ ทั(ง
ปวง เพือให้ทรัพย์สินทีเช่าอยูใ่ นสภาพทีดี และเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี(ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
2. กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบและร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานสําหรับ (ก) ทรัพย์สินทีเช่าแต่เพียงผูเ้ ดียว และ (ข) พื(นที งานระบบสาธารณูปโภค
และทรั พ ย์สิน ที กองทรั สต์ไม่ไ ด้เ ข้าลงทุ น แต่เ ป็ นพื(นที งานระบบสาธารณู ป โภคและ
ทรัพย์สินส่ วนกลาง เช่น ถนนรอบอาคาร ทางเดินรถ และทางเข้าออกของโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21ทีกองทรัสต์ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับศูนย์การค้าเทอร์ มินอล
21 ตามสัดส่ วนพื(นทีก่อสร้างระหว่างโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
3. กองทรัสต์จะไม่ทาํ การก่อสร้างสิ งปลูกสร้างหรื อส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินทีเช่า และจะไม่
ทําการแก้ไขดัดแปลงส่ วนใดๆ ของทรัพย์สินที เช่าอันเป็ นการทําให้ทรัพย์สินที เช่าได้รับ
ความเสี ยหาย หรื อเปลียนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินทีเช่า เว้นแต่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า โดยผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการและด้วยค่าใช้จ่าย
ของกองทรัสต์เอง ทั(งนี( ผูใ้ ห้เช่าจะพิจารณาการให้ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชกั ช้า และ
จะไม่ปฏิ เสธการให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และหากการก่อสร้างสิ งปลูก
สร้างหรื อส่วนควบหรื อแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆในทรัพย์สินทีเช่าเป็ นกรณี ทีต้องขออนุญาต
ก่อนก็จะกระทําได้ต่อเมือได้รับอนุญาตจากส่ วนราชการทีเกียวข้องด้วย ทั(งนี( ส่ วนก่อสร้าง
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ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง และสิ งปลูกสร้างดังกล่าวให้ถือเป็ นส่ วนควบกับทรัพย์สินทีเช่าและ
ให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิEของผูใ้ ห้เช่าแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในกรณี ที การก่ อ สร้ า งสิ งปลู ก สร้ า งหรื อ ส่ ว นควบหรื อ การแก้ไ ขดัด แปลงส่ ว นใดๆ ใน
ทรัพย์สินที เช่าตามความในวรรคก่อน ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ บุคคลหรื ออาคารอืนใด
หรื อกระทําผิดกฎหมายที เกี ยวข้อง กองทรัสต์ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายนั(นแต่เพียงฝ่ าย
เดียว เว้นแต่ในกรณี ทีบริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผูเ้ ช่าช่วง
ของกองทรัสต์ (“ผู้เช่ าช่ วง”) จงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิ บตั ิหน้าที
ตามที กํา หนดไว้ใ นสัญ ญาเช่ า ช่ ว งระหว่า งกองทรั ส ต์แ ละผูเ้ ช่ าช่ ว งเป็ นผลให้เ กิ ด ความ
เสี ยหายดังกล่าว ทั(งนี( ในกรณี ทีผูใ้ ห้เช่าได้ชาํ ระค่าเสี ยหายใดๆ ที เกี ยวข้องจากการนั(นไป
ก่อน กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเสี ยหายดังกล่าวคืนแก่ผูใ้ ห้เช่าจนครบถ้วนภายใน 30 วันนับ
จากวันทีได้รับแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า
4. กองทรัสต์มีหน้าทีปฏิบตั ิตามหน้าทีทีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี( และจะไม่กระทําการใดๆ
ทีขัดหรื อแย้งกับหน้าทีทีผูใ้ ห้เช่าพึงปฏิบตั ิภายใต้สัญญาเช่าหลัก (เฉพาะในส่ วนทีเกียวข้อง
หรื อทีเกิดจากทรัพย์สินทีเช่า)
5. ในกรณี มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ(นจากการทีผูใ้ ห้เช่า และ/หรื อ ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล
21 จําเป็ นต้องกระทําการใดๆ เพือป้ องกันไม่ให้ทรัพย์สินทีเช่าเสี ยหายจากอุบตั ิภยั หรื อภัย
สาธารณะซึ งอาจหรื อ ไม่ อ าจคาดการณ์ ไ ด้ล่ ว งหน้า และ/หรื อ อาจมี ค วามจํา เป็ นต้อ ง
ดําเนิ นการในทันที กองทรัสต์ตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ผูใ้ ห้เช่า และ/หรื อ
ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ตามสัดส่ วนพื(นทีก่อสร้างระหว่างโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โดยทีผูใ้ ห้เช่าไม่มีหน้าทีร่ วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับกองทรัสต์ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
6. กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบชดใช้ต่อผูใ้ ห้เช่าในค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึ(นจากการ
ปฏิ บตั ิผิดสัญญา ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที หรื อความบกพร่ องในการปฏิ บตั ิหน้าที หรื อปฏิ บตั ิ
หน้าทีผิดพลาด หรื อทีเกิดจากความประมาทเลินเล่อของกองทรัสต์ในการปฏิบตั ิตามสัญญา
ฉบับนี( ซึงทําให้มีกรณี พิพาท หรื อความเสี ยหายใดๆ เกิดขึ(นกับผูใ้ ห้เช่า หรื อผูใ้ ห้เช่าต้องถูก
ฟ้ องคดี หรื อต้องชําระค่าเสี ยหายใดๆ แทนกองทรัสต์ไปก่อน โดยกองทรัสต์ตกลงยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหาย ซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดี ค่าจ้างที
ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เพือแก้ไขข้อพิพ าทหรื อต่อ สู ้คดี ดังกล่ าวให้แก่ ผูใ้ ห้เ ช่ าจน
ครบถ้วน เว้นแต่กรณี พิพาท การฟ้ องคดี หรื อความรับผิดต้องชําระค่าเสี ยหายต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนั(น เกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ หรื อความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าที
หรื อความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที หรื อความจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั ิหน้าทีผิดพลาดของผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาฉบับ
นี( หรื อของผูเ้ ช่าช่วง
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หน้ าทีข; องผู้ให้ เช่ า

1. ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์นาํ ทรัพย์สินทีเช่าให้ผเู ้ ช่าช่วง-หรื อ บุคคลทีกองทรัสต์ตกลงให้
เช่ าช่ วงทรัพย์สินที เช่าแทนผูเ้ ช่าช่ วง (ถ้ามี ) เช่ าช่ วงทรั พย์สินที เช่ าเพือประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ได้ โดยกําหนดให้สัญญาเช่า
ช่วงมี ผลบังคับใช้ในวันที สัญญาฉบับนี( มีผลใช้บังคับ ดังนั(นเมื อได้รับชําระค่าเช่ าตามที
กําหนดในสัญญาฉบับนี(ครบถ้วน ผูใ้ ห้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าในสภาพซึงเหมาะสมแก่
การใช้ประโยชน์แก่กองทรัสต์ หรื อแก่ผเู ้ ช่าช่วงตามความประสงค์ของกองทรัสต์
2. ผูใ้ ห้เช่าจะดําเนิ นการดังต่อไปนี( โดยจะใช้ความพยายามดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 6
เดือนนับจากวันทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ หรื อระยะเวลาใดทีคู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงร่ วมกัน
ทั(งนี( หากมีเหตุขดั ข้องประการใด ผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบโดยพลัน
2.1 ร่ วมกับผูเ้ ช่ าช่ วงในการดําเนิ นการให้มีการแปลงหนี( ใหม่ ภายใต้สัญ ญาเช่ าห้องพัก
สัญญาเช่าพื(นที สัญญาจัดซื( อจัดจ้าง และสัญญาบริ การต่างๆ เพือให้ผูเ้ ช่าช่วงเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว โดยให้มีผลตั(งแต่วนั ทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้บงั คับ
2.2 ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นตามสมควรเพือให้ผเู ้ ช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมแก
รนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และได้รับผลประโยชน์จากธุ รกิ จดังกล่าวบน
ทรัพย์สินทีเช่าได้อย่างต่อเนืองนับจากวันทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้บงั คับ
3. ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทําการใดๆให้เกิดการรอนสิ ทธิหรื อกระทําการใดๆ ทีมีผลหรื อจะส่ งผลทํา
ให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าได้ ไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่วน
4. หากมีผลประโยชน์ใดๆ ได้แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าอืนใด (ถ้ามี)ซึ ง
รวมถึงเงินประกันทีเกิดขึ(นจากทรัพย์สินทีเช่า ซึ งเป็ นผลประโยชน์ทีผูเ้ ช่าช่วงควรจะได้รับ
จากผูพ้ กั อาศัย ผูเ้ ช่าพื(นที และผูใ้ ช้บริ การ และผูใ้ ห้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทั(งก่อนและในวันที
สัญญาฉบับนี( มี ผลใช้บังคับ ผูใ้ ห้เช่ าจะแจ้งให้ผูเ้ ช่ าช่ วงทราบและส่ ง มอบผลประโยชน์
ดังกล่าวให้แก่ผเู ้ ช่าช่วงภายใน 30 วันนับจากวันทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที
ผูใ้ ห้เช่าได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ ผูใ้ ห้เช่าจะ
ส่ งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ผูเ้ ช่าช่วงภายใน 30 วันนับจากวันทีได้รับผลประโยชน์
ดังกล่าว

ก า ร จั ด ก า ร พืL น ที; 1. ตลอดระยะเวลาทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ กองทรัสต์ และผูเ้ ช่าช่วง สามารถใช้ประโยชน์
ในพื( น ที งานระบบสาธารณู ป โภคและทรั พ ย์สิ น ส่ ว นกลางที ใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน กับ
ส่ ว น ก ล า ง ที; ใ ช้
ศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 ได้ อาทิ เช่น ถนนรอบอาคาร ทางเดิ นรถ และทางเข้าออกของ
ประโยชน์ ร่ ว มกัน กั บ
ศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 เป็ นต้น เพือประโยชน์ในการดําเนิ นกิจการโรงแรมแกรนด์ เซน
ศู น ย์ ก า ร ค้ า
เตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ทั(งนี( หากมีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ(นเกียวกับการบริ หารจัดการการดูแล
เทอร์ มิ น อล 21 และ
บํารุ งรักษา และซ่อมแซมพื(นทีส่วนกลางรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบ่อบําบัดนํ(า
พืL น ที; ส่ วนเชื; อมต่ อ
เสี ย และทรัพย์สินต่างๆ ทีใช้ประโยชน์ร่วมกันทั(งค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ(นเป็ นปกติและค่าใช้จ่ายที
ระบบขนส่ งมวลชน
เกิดจากเหตุการณ์ทีไม่อาจคาดหมายได้ กองทรัสต์ตกลงร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
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บริ เวณรถไฟฟ้า BTS
สถานีอโศก

ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ตามสัดส่ วนพื(นทีก่อสร้างระหว่างโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โดยทีผูใ้ ห้เช่าไม่มีหน้าทีร่ วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับกองทรัสต์ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
2. ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงสามารถใช้พ(ืนทีส่ วนเชือมต่อระบบขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพมหานครบริ เวณสถานี รถไฟฟ้ าอโศก เป็ นระยะเวลาเท่ ากับระยะเวลาตามสัญญา
สัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพมหานคร ระหว่างบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) และกรุ งเทพมหานคร (ซึ งสัญญาสัมปทานจะสิ( นสุ ดลงในวันที 4 ธันวาคม
2572)

การประกันภัย

1. คู่สัญญาทั(งสองฝ่ ายตกลงให้ดาํ เนิ น การเกี ยวกับการประกันภัยตลอดอายุสัญญาเช่ าตาม
สัญญาฉบับนี( ดังต่อไปนี(
1.1 การประกันภัยความเสี ยงภัยในทรั พย์สินเพือประกันอัคคี ภยั และภัยอื นๆ ที อาจเกิ ด
ขึ(นกับทรัพย์สินที เช่า โดยระบุให้เจ้าของทีดิ นซึ งเป็ นผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาเช่าหลักเป็ น
ผูร้ ับผลประโยชน์
1.2 การประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงัก ซึ งไม่ตากว่
ํ าประมาณการรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจาก
ทรัพย์สินหลักเป็ นระยะเวลา 2 ปี หักออกด้วยค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าทําความสะอาด
ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี
ค่าใช้จ่ายทางด้านประกันภัย เป็ นต้น โดยระบุ ให้ก องทรั สต์ และผูเ้ ช่ าช่ ว งเป็ นผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเมือได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย กองทรัสต์
จะหักค่าเช่าคงทีทีกองทรัสต์ควรจะได้รับตามสัดส่ วนระยะเวลาทีบริ ษทั ประกันภัยได้
ใช้เ ป็ นฐานในการคํา นวณจํา นวนค่ า สิ น ไหมทดแทนที ต้อ งชํา ระ และจะนํา ส่ ง ค่ า
สิ นไหมทดแทนส่วนทีเหลือให้แก่ผูเ้ ช่าช่วงโดยไม่ชกั ช้า เมือผูเ้ ช่าช่วงได้นาํ ค่าสิ นไหม
ทดแทนทีได้รับดังกล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องในการดําเนิ นธุรกิจสําหรับ
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และมีค่าสิ นไหมทดแทนส่วนทีคงเหลือ ผูเ้ ช่าช่วงจะชําระคืนค่า
สิ นไหมทดแทนให้แก่กองทรัสต์ในสัดส่วนค่าเช่าแปรผันตามทีกองทรัสต์ควรจะได้รับ
ทั(งนี( ตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาเช่าช่วง
1.3 การประกันความเสี ยงภัยบุคคลทีสาม เพือคุม้ ครองความบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อชีวิต
และความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ(นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
1.4 การประกันภัยสิ ทธิ การเช่า เพือประกันความเสี ยหายจากการเลิกสัญญาเช่าฉบับนี( ก่อน
สิ(นสุดระยะเวลาการเช่า โดยระบุให้กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว
ทั(งนี( กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผเู ้ ช่าช่วงเป็ นผูช้ าํ ระค่าเบี(ยประกันภัยตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.3ข้างต้น
แต่เพียงผูเ้ ดียว และกองทรัสต์จะเป็ นผูช้ าํ ระค่าเบี(ยประกันภัยตามข้อ 1.4 แต่เพียงผูเ้ ดียว

ท รั พ ย์ สิ น ที; เ ช่ า ให้ “ค่ าสินไหมทดแทนพืนL ฐาน” หมายถึง ค่าสิ นไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ งไม่รวมถึงค่า
สิ นไหมทดแทนซึงได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยความเสี ยงภัยต่อบุคคลที
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เสียหายหรือถูกทําลาย สาม ประกัน ภัย สิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ การประกัน ภัย อื นใดที คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายเป็ นผูเ้ อา
ประกันภัยเพิมเติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั(นเองทั(งสิ(น(ถ้ามี)
1. เว้นแต่คู่สญ
ั ญาทั(งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอืนหรื อเป็ นไปตามข้อ 6. ของเหตุในการสิ( นสุ ด
สัญญาทีจะกล่าวต่อไปข้างล่างนี( ในกรณี ทีโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ได้รับความเสี ยหายทั(งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที
เช่าเพือประโยชน์ในการดําเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้ กองทรัสต์และผูใ้ ห้เช่าตกลงจะดําเนิ นการ
สร้างโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ขึ(นใหม่ ในจํานวนเงินลงทุนทีไม่เกิน
กว่าค่าสิ นไหมทดแทนพื(นฐานทีผูใ้ ห้เช่าจะได้รับจากเจ้าของทีดินตามสัญญาเช่าหลัก1 โดย
ผูใ้ ห้เช่าจะให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็ นและสมควรในการก่อสร้างใหม่ภายใต้แบบ
แปลน แผนงาน และงบประมาณที คู่สัญญาจะได้ตกลงร่ วมกันและโดยกองทรัสต์และผูใ้ ห้
เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดี ทีสุ ดที จะทําการก่ อสร้างให้แล้วเสร็ จภายใน 2 ปี นับแต่เกิ ด
ความเสี ยหายดังกล่าว นอกจากนี( ผูใ้ ห้เช่าจะดําเนินการประสานงานเพือการขอความยินยอม
จากบุคคลใดๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ทีเกียวข้อง (ถ้ามี) เพือประโยชน์ใน
การดําเนินการใดๆ อันเกียวกับการก่อสร้างทรัพย์สินทีเช่าขึ(นใหม่ โดยผูใ้ ห้เช่าจะต้องนําเงิน
ทีได้รับจากค่าสิ นไหมทดแทนพื(นฐานตามสัญญาเช่าหลักมาใช้เป็ นค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
ทีเกียวข้องกับการก่อสร้างดังกล่าว
โดยให้กรรมสิ ทธิE ในสิ งปลูกสร้างใหม่ทีสร้างขึ(นตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าแต่เพียงผูเ้ ดียว และให้
ถือว่าสิ ทธิและหน้าทีของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี( ยงั คงมีผลต่อไป ทั(งนี( เมือมีการก่อสร้าง
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21ใหม่ข( ึนมาแทนทีทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญา
ฉบับนี( ให้สญ
ั ญาฉบับนี(คงมีอายุต่อไปจนสิ(นกําหนดระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญา
ในกรณี ทีค่าก่อสร้างหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที เกียวกับหรื อเกี ยวเนื องกับการก่อสร้าง และ/หรื อ
การซ่อมแซมโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21ดังกล่าวมีจาํ นวนเกินกว่าเงิ น
ค่าสิ นไหมทดแทนพื(นฐานทีผูใ้ ห้เช่าได้รับจากเจ้าของทีดินภายใต้สัญญาเช่าหลัก ผูใ้ ห้เช่าจะ
ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามความจํา เป็ นและสมควรแก่ ก องทรั ส ต์ใ นการหาแหล่ ง เงิ น ทุ น ที
เหมาะสมเพือการก่อสร้าง และ/หรื อ ซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่า
2. อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีเกิ ดความเสี ยหายดังต่อไปนี( ในระหว่างระยะเวลาการเช่า 3 ปี สุ ดท้าย
ก่อนสิ(นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี(
(ก) ทรัพย์สินทีเช่าได้รับความเสี ยหายทั(งหมด หรื อ
(ข) ทรัพย์สินทีเช่าได้รับความเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญถึงขนาดทีโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์

หมายเหตุ เงินค่าสิ นไหมทดแทนพื(นฐานทีกองทรัสต์อาจจะได้รับจากเจ้าของทีดินซึ งเป็ นทีตั(งของทรัพย์สินทีเช่ าซึ งจะเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาเช่ าหลัก
โดยเจ้าของทีดินอาจส่ งมอบค่าสิ นไหมทดแทนพื(นฐานให้ผใู ้ ห้เช่าและผูใ้ ห้เช่าจะนําเงินจํานวนดังกล่าวส่ งให้แก่กองทรัสต์ ในกรณี ทีจะมีการซ่ อมแซมหรื อก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึ(นใหม่

1
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พอยต์ เทอร์มินอล 21 ต้องหยุดดําเนินกิจการเป็ นเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ให้สัญ ญาฉบับนี( สิ(น สุ ดลงทันที แ ละให้เงิ นค่ าสิ นไหมทดแทนที ได้รับ หรื อจะได้รั บจาก
บริ ษทั ประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสี ยงภัยในทรัพย์สิน ตกเป็ นของเจ้าของทีดิ น
อันเป็ นทีตั(งของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21ทั(งหมด โดยผูใ้ ห้เช่าไม่มี
หน้าทีชําระค่าเช่าทีได้รับชําระไปแล้วคืนให้แก่กองทรัสต์
3. เว้นแต่คู่สัญญาทั(งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี ทีโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21ได้รับความเสี ยหายแต่เพียงบางส่ วนไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ โดยโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ยังคงดําเนิ นธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์และผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที
ต้องดําเนินการซ่อมแซมโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ให้มีสภาพคงเดิม
ตามความเสี ยหายที เกิ ดขึ( นจริ งด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรั สต์ หรื อเงิ นค่าสิ นไหมทดแทน
พื(นฐานทีผูใ้ ห้เช่าได้รับจากเจ้าของทีดินภายใต้สญ
ั ญาเช่าหลัก
การโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี( กองทรัสต์ไม่สามารถนําสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สินทีเช่านี(
ไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่ วน ออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรื อให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรื อ
และการให้ เช่ าช่ วง
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ทีทําให้บุคคลอืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่า หรื อโอน
สิ ทธิ การเช่า ไม่วา่ ทั(งหมดหรื อแต่บางส่ วน ให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากผูใ้ ห้เช่า อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์นาํ ทรัพย์สินทีเช่า
ให้ผเู ้ ช่าช่วง หรื อ บุคคลทีกองทรัสต์ตกลงให้เช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าแทนผูเ้ ช่าช่วง (ถ้ามี)เช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
ได้โดยไม่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากผูใ้ ห้เช่าก่อน
ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ 1. กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรื อนและทีดิน ภาษีบาํ รุ งท้องทีในส่ วนทีเกียวข้อง
กับทรัพย์สินทีเช่า รวมถึงค่าอากรแสตมป์ ภาษีและค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับการเช่า
ค่ าธรรมเนียม
ทรัพย์สินทีเช่า รวมถึงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามสัญญาฉบับนี( (ถ้ามี) ทั(งทีใช้บงั คับอยูใ่ นเวลา
นี(หรื อในภายหน้าตลอดระยะเวลาการเช่า
2. กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนใดอันเกียวกับการเช่าทรัพย์สิน
ทีเช่ารวมถึงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า (ถ้ามี)
เ ห ตุ ใ น ก า ร สิL น สุ ด สัญญาฉบับนี(อาจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งหากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังต่อไปนี(
สัญญา
1. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณี ทีกองทรัสต์ซึงกระทําการหรื อละเว้นกระทําการโดยทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงที เป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี( หรื อผิดคํารับรองทีเป็ น
สาระสําคัญใดๆ ตามทีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี( และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
การดําเนิ นกิ จการของทรัพย์สินที เช่า และสิ ทธิ ใดๆ ของผูใ้ ห้เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี( และ
กองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจาก
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วันทีได้รับแจ้งหรื อทราบถึงเหตุแห่ งการผิดสัญญานั(น หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณี ทีเป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุการณ์ใดๆ ทีอยูน่ อกเหนือความควบคุม
ของกองทรัสต์
2. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ ายผูใ้ ห้เช่า
2.1 ในกรณี ทีผูใ้ ห้เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที เป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามที
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี( หรื อผิดคํารับรองทีเป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามทีให้ไว้ในสัญญา
ฉบับนี( และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์
ในทรัพย์สินทีเช่า และสิ ทธิ ใดๆ ของกองทรัสต์ ภายใต้สัญญาฉบับนี( และผูใ้ ห้เช่าไม่
สามารถดําเนิ นการแก้ไข และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที
ได้รับแจ้งหรื อทราบถึงเหตุแห่ งการผิดสัญญานั(นหรื อภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณี ทีเป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเหตุการณ์ใดๆ ทีอยูน่ อกเหนื อความ
ควบคุมของผูใ้ ห้เช่า
2.2 ในกรณี ที
(ก) ผูใ้ ห้เช่าถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดีหรื อถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง
ให้ลม้ ละลาย หรื ออยูใ่ นขั(นตอนการเลิกบริ ษทั หรื อการชําระบัญชี หรื อ
(ข) มีการร้ องขอฟื( นฟูกิจการของผูใ้ ห้เช่ าต่อศาลหรื อหน่ วยงานราชการที เกี ยวข้อง
หรื อ
(ค) มีเหตุการณ์อืนใดซึ งมีผลกระทบต่อความสามารถของผูใ้ ห้เช่าในการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี(
ทั(งนี( เฉพาะในกรณี ทีเหตุการณ์ แต่ละกรณี ดงั กล่าวข้างต้นส่ งผลทําให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี(ได้
3. เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี( และผูใ้ ห้เช่า
หรื อกองทรัสต์ มิได้ตกลงในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี(ออกไปตามข้อกําหนดและเงือนไขใน
สัญญาเช่าฉบับนี(
4. เมือคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันเลิกสัญญาฉบับนี(
5. ในกรณี ทีเกิ ดความเสี ยหายดังต่อไปนี( ในระหว่างระยะเวลาการเช่า 3 ปี สุ ดท้ายก่อนสิ( นสุ ด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี(ให้สญ
ั ญาฉบับนี(สิ(นสุดลงทันที
(ก) ทรัพย์สินทีเช่าได้รับความเสี ยหายทั(งหมด หรื อ
(ข) ทรัพย์สินทีเช่าได้รับความเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญถึงขนาดทีโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21 ต้องหยุดการดําเนินกิจการเป็ นเวลาเกินกว่า 6 เดือน
6. ในกรณี เกิดเหตุอคั คีภยั ฟ้ าผ่า หรื อภัยอืนทีเอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสิ ทธิ
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การเช่าแก่ทรัพย์สินทีเช่าและทําให้โครงสร้างส่ วนทีใช้รับนํ(าหนักของทรัพย์สินทีเช่าได้รับ
ความเสี ยหาย ถึ งขนาดไม่ส ามารถใช้งานได้เกิ นกว่าร้ อยละ 50 และ/หรื อ ถึ งขนาดไม่
สามารถใช้ทรัพย์สินที เช่าประกอบกิ จการใดๆ ได้อีกต่อไป โดยผลของกฎหมายหรื อเทศ
บัญญัติวา่ ด้วยการนั(น และในกรณี ทีไม่มีการสร้างหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าขึ(นใหม่ตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาฉบับนี( ให้สญ
ั ญาฉบับนี(สิ(นสุดลง
7. เมือทรัพย์สินทีเช่าไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่ วนทีมีนยั สําคัญ ตกอยูภ่ ายใต้เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจ เพือการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกียวกับการเวนคืนหรื อ
กฎหมายอืนๆ ซึ งทําให้โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ไม่สามารถดําเนิ น
ธุรกิจต่อไปได้
8. ในกรณี ทีมีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีกําหนดในสัญญาก่อตั(งทรัสต์ และกองทรัสต์
ได้แจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
9. ในกรณี ทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน มีคาํ สังให้เลิกกองทรัสต์ โดยทีกองทรัสต์ มิได้ฝ่าฝื น และ/หรื อ ปฏิบตั ิผิดกฎ
ข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้อง และ/หรื อ ไม่ใช่ความผิดของผูใ้ ห้
เช่า และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผูใ้ ห้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
พลันเมื อทราบถึ งเหตุดังกล่าว โดยที คู่สัญญาทั(งสองฝ่ ายมี หน้าที ร่ วมกันและได้ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที ร่ วมกันเพือไม่ให้สัญญาฉบับนี( ระงับโดยผลจากการเปลียนแปลงของ
กฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่ วยงานใดๆ ของรัฐ เท่าที ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสังของ
หน่วยงานใดๆ ของรัฐทีมีผลใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั(น เช่น การจัดตั(งหรื อจัดหาบุคคลใดๆ มา
รับโอนสิ ทธิและหน้าทีทีกองทรัสต์มีอยูต่ ามสัญญาฉบับนี(แล้วก็ตาม
10. ในกรณี ทีไม่สามารถจดทะเบียนสิ ทธิการเช่าได้ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีสัญญาฉบับนี( มีผล
ใช้บงั คับ (หรื อระยะเวลาใดๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ตกลงร่ วมกันให้ขยายออกไป) และกองทรัสต์ได้
ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผูใ้ ห้เช่าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทั(งนี(
เว้นแต่ในกรณี ทีเป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเหตุการณ์ใดๆ ทีอยูน่ อกเหนื อความควบคุมของผูใ้ ห้
เช่าซึงกองทรัสต์จะไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกได้
ผลอัน เกิด จากเหตุ ใ น 1. ในกรณี ทีกองทรั สต์ ผิดนัดผิดสัญญาตามที ระบุ ไว้ในข้อ 1 ของเหตุในการสิ( นสุ ดสัญญา
ข้างต้น ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี( โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์
การสิLนสุ ดสัญญา
อัก ษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ อ งให้ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาฉบับ นี( และ/หรื อ เรี ย กค่ า เสี ย หายจาก
กองทรัสต์ได้
ทั(งนี( ไม่วา่ ผูใ้ ห้เช่าจะใช้สิทธิ ในการเลิกสัญญาฉบับนี( หรื อไม่ ผูใ้ ห้เช่าไม่มีหน้าทีต้องชําระ
คืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ และกองทรัสต์ตกลงชดใช้ค่าเสี ยหาย และ/
หรื อ ค่าใช้จ่ายตามจริ งอันเกิดจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาในวรรคแรกให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
2. ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อ 2 ของเหตุในการสิ( นสุ ด
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สัญญาข้างต้น กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี( โดยบอกกล่าวให้แก่ผูใ้ ห้เช่าทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และ/หรื อ ฟ้ องร้องให้ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี( และ/หรื อ เรี ยกค่าเสี ยหายจาก
ผูใ้ ห้เช่าได้
ทั(ง นี( ในกรณี ที กองทรั สต์ได้ใ ช้สิ ทธิ บอกเลิ กสัญญาตามข้อ นี( แล้ว ผูใ้ ห้เ ช่ าตกลงคื นเงิ น
ดังต่อไปนี( ให้แก่กองทรัสต์
(1) ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่
(2) ค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ตาม
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี(
ทั(งนี( คําว่า “ค่ าขาดประโยชน์ ” ในวรรคก่อน หมายถึงผลลัพธ์ทีคํานวณจากอัตราคิดลด
(ตามทีปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินทีเป็ นเอกสาร
ประกอบการขอก่อตั(งกองทรัสต์ทีได้ยนต่
ื อสํานักงาน ก.ล.ต.) ของค่าเฉลียของประมาณ
การรายได้ค่าเช่าคงที และค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ควรจะได้รับจากผูเ้ ช่าช่วงจากการ
ดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 สําหรับระยะเวลาการเช่า
ทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด
ในสัญญาฉบับนี(ตามทีปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
ทีเป็ นเอกสารประกอบการขอก่อตั(งกองทรัสต์ทีได้ยนต่
ื อสํานักงาน ก.ล.ต. หักด้ วย (ก)
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานของกองทรัสต์ และค่าเฉลียของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายฝ่ ายทุนทีเกียวข้องกับโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 สําหรับ
ระยะเวลาดัง กล่ า ว ตามที ปรากฏในรายงานการประเมิ น ค่ า ของบริ ษ ัท ประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินที เป็ นเอกสารประกอบการขอก่อตั(งกองทรัสต์ทีได้ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
และ (ข) ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่
(3) เงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีผูใ้ ห้เช่าได้รับไว้แทนกองทรัสต์ และ/หรื อผูเ้ ช่าช่วง และ
ชดใช้ค่าเสี ยหาย และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายตามจริ งอันเกิ ดจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาให้แก่
กองทรัสต์
3. ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดผิดสัญญาทีกําหนดไว้ในข้อ 1 และ ข้อ 2.1 ของเหตุ
ในการสิ( นสุ ดสัญญาข้างต้น หากเกิ ดความเสี ยหายขึ(นกับคู่สัญญาที มิ ได้ปฏิ บัติผิดสัญญา
คู่สัญญาฝ่ ายดังกล่าวมีสิทธิ ทีจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งที ฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี(
4. เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน ในกรณี ทีเกิดเหตุในการสิ(นสุดสัญญาตามข้อ 3 - ข้อ
4 และข้อ 8 - ข้อ 9 ของเหตุในการสิ( นสุ ดสัญญาข้างต้น ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี( สิ(นสุ ดลงโดย
ทีคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใด
จากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งได้ เว้นแต่ค่าเสี ยหายที เกิ ดขึ(นเนื องจากการปฏิ บตั ิผิดสัญญาก่อน
วันทีสัญญาฉบับนี( สิ(นสุ ดลงโดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้แก่
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กองทรัสต์
5. ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5 ของเหตุในการสิ( นสุ ดสัญญาข้างต้นให้สัญญา
ฉบับนี(สิ(นสุดลง และให้เงินค่าสิ นไหมทดแทนพื(นฐานทีได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยสําหรับ
การประกันภัยทรัพย์สิน ตกเป็ นของเจ้าของทีดินอันเป็ นทีตั(งของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21ทั(งหมด โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าทีได้รับชําระ
ไปแล้วให้แก่กองทรัสต์
6. ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ในข้อ 6 ของเหตุในการสิ( นสุ ดสัญญาข้างต้น ให้สัญญา
ฉบับนี( สิ(นสุ ดลง โดยให้เงิ นค่าสิ นไหมทดแทนที กองทรัสต์ได้รับหรื อจะได้รับจากบริ ษทั
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยสิ ทธิ การเช่า ตกเป็ นของกองทรัสต์แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยผูใ้ ห้
เช่าไม่ตอ้ งชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์
7. ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ในข้อ 7 ของเหตุในการสิ( นสุ ดสัญญาข้างต้น ให้สัญญา
ฉบับนี( สิ(นสุ ดลง โดยผูใ้ ห้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดที ผูใ้ ห้เช่าได้รับไว้แทนกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้แก่กองทรัสต์ ตามสัดส่ วน
ของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยูต่ ามระยะเวลาทีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี( โดยให้ค่าชดเชย
ตามกฎหมายซึงเกิดขึ(นจากการเวนคืนทรัพย์สินทีเช่าตกเป็ นของเจ้าของทีดินทั(งจํานวน และ
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งได้ เว้นแต่ค่าเสี ยหายที เกิ ดขึ(นเนื องจากการปฏิ บตั ิผิดสัญญาก่อนวันที
สัญญาฉบับนี(สิ(นสุดลง
8. เมือสัญญาฉบับนี(สิ(นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา กองทรัสต์ตกลงจะดําเนิ นการส่ งมอบ
ทรั พ ย์สิ น ที เช่ า ตามสัญญาฉบับ นี( ให้แ ก่ ผูใ้ ห้เ ช่ า หรื อบุ ค คลที ผูใ้ ห้เ ช่ ากํา หนดในสภาพที
เหมาะสมและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี( รวมถึงการกระทําการ
และ/หรื อ ให้ความร่ วมมือ รวมทั(งจะดําเนิ นการให้ผูเ้ ช่าช่วงส่ งมอบผลประโยชน์ใดๆ ซึ ง
เป็ นผลประโยชน์ทีผูใ้ ห้เช่าควรจะได้รับ ซึ งผูเ้ ช่าช่วงได้รับไว้ล่วงหน้า อาทิ เช่น ค่าเช่ารับ
ล่ว งหน้า และรายได้รั บ ล่ ว งหน้า อื นๆ (ถ้า มี ) ซึ งรวมทั(ง เงิ น ประกัน ให้แก่ ผูใ้ ห้เ ช่ า และ
ดําเนิ นการใดๆ เพือให้ผูใ้ ห้เช่าหรื อบุคคลที ผูใ้ ห้เช่ากําหนด สามารถดําเนิ นกิจการโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ได้อย่างต่อเนื องตามกฎหมาย และ/หรื อ ตามที
หน่ วยงานอืนๆ ที เกี ยวข้องกําหนด ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที สัญญาฉบับนี(
สิ( นสุ ด ลง หรื อ ภายในระยะเวลาอื นใดตามที คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน ต่อไป ทั(ง นี( โดยไม่
เรี ยกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากผูใ้ ห้เช่า และ/หรื อ บุคคลทีผูใ้ ห้เช่ากําหนด
อนึ ง (ก) ในกรณี ทีผูเ้ ช่ าช่ วงได้รับผลประโยชน์ดังกล่ าวภายหลังจากวันที สัญ ญาฉบับ นี(
สิ( นสุ ดลง กองทรัสต์จะดําเนิ นการให้ผูเ้ ช่าช่วงส่ งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว ให้แก่ผูใ้ ห้เช่า
ตามข้อ กํา หนดในข้อ นี( และ (ข) ในกรณี ที ผู ้ใ ห้ เ ช่ า ได้รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ซึ งเป็ น
ผลประโยชน์ทีผูเ้ ช่าช่วงควรจะได้รับก่อนวันทีสัญญาฉบับนี( จะสิ( นสุ ดลง ผูใ้ ห้เช่าตกลงทีจะ
ส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้แก่ผูเ้ ช่าช่วง โดยทั(งสองกรณี ดงั กล่าว คู่สัญญาตกลงจะ
91

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
ส่ งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับ
ผลประโยชน์น( นั
9. ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ในข้อ 10 ของเหตุในการสิ( นสุ ดสัญญาข้างต้นเนื องจาก
ไม่สามารถจดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี( ได้โดยกองทรัสต์เป็ น
ฝ่ ายผิด ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือตามสัดส่ วนของระยะเวลา
การเช่าที เหลืออยู่ให้แก่ กองทรั สต์ และกองทรั สต์ตกลงส่ งมอบคืนประโยชน์ตอบแทนที
กองทรัสต์ได้รับไว้ต( งั แต่วนั ทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับจนถึงวันทีสัญญาฉบับนี( สิ(นผลใช้
บังคับให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
ในกรณี ทีไม่สามารถจดทะเบียนสิ ทธิการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี(ได้ โดยผูใ้ ห้เช่า
เป็ นฝ่ ายผิด ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าทั(งหมดให้แก่กองทรัสต์ และ
กองทรัสต์ไม่มีหน้าทีส่งมอบคืนประโยชน์ตอบแทนทีกองทรัสต์ได้รับไว้ต( งั แต่วนั ทีสัญญา
ฉบับนี(มีผลใช้บงั คับจนถึงวันทีสัญญาฉบับนี(สิ(นผลใช้บงั คับให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีไม่สามารถจดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สินที เช่าตามสัญญาฉบับนี(
โดยไม่ ได้เป็ นความผิด ของคู่ สัญญาฝ่ ายใด ผูใ้ ห้เ ช่ า ตกลงชําระคื นค่ าเช่ าทรั พ ย์สิ นที เช่ า
คงเหลือตามสัดส่ วนของระยะเวลาการเช่าที เหลืออยู่ให้แก่กองทรัสต์และกองทรัสต์ไม่มี
หน้าทีส่ งมอบคืนประโยชน์ตอบแทนทีกองทรัสต์ได้รับไว้ต( งั แต่วนั ทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้
บังคับจนถึงวันทีสัญญาฉบับนี(สิ(นผลใช้บงั คับให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร 1. สัญญาฉบับนี(ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ระงับข้ อพิพาท
2. ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องใดๆ ที เกิ ดจากหรื อที เกี ยวกับสัญญาฉบับนี( ซึงไม่
สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สญ
ั ญาให้นาํ เสนอต่อศาลทีมีเขตอํานาจ
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4.2.2

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซืLอขายสังหาริมทรัพย์ ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล21

ผู้ซืLอ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล(“กองทรัสต์ ”)

ผู้ขาย

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต( ี จํากัด (“ผู้ขาย”)

ทรัพย์ สินทีซ; ืLอขาย

เฟอร์ นิเจอร์ เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรา รวมทั(งอุปกรณ์
อืนใดที ใช้เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ข้าพัก และ/
หรื อ ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21ซึ งตั(ง และ/หรื อ ติดตรึ งตราอยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื(นทีของอาคารโรงแรม หรื อบนพื(นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมทั(ง
สิ ทธิใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนื องกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ซึ งตั(งอยูใ่ นโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เทอร์ มิ น อล 21 ทั(ง นี( ตามสภาพที เป็ นอยู่ ณ วัน โอนกรรมสิ ท ธิE (รวมเรี ย กว่า
“ทรัพย์ สินที;ซืLอขาย”) ทั(งนี( ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความชํารุ ดบกพร่ องใดๆของทรัพย์สินที
ซื( อขายทั(งสิ( นไม่วา่ จะได้ปรากฏอยู่ในวันโอนกรรมสิ ทธิE หรื อไม่ เว้นแต่ความชํารุ ดบกพร่ องถึง
ขนาดที ทําให้กองทรั สต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรั พย์สินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของ
ประเภททรัพย์สินนั(นๆ ได้

การโอนกรรมสิ ทธิ@ ใ น คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิ ทธิE ในทรัพย์สินที ซื( อขายภายใต้สัญญาฉบับนี( มีผลเป็ นการโอนอย่าง
สมบู ร ณ์ ใ นวัน ที สั ญ ญาเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ร ะหว่ า งผู ้ข าย และกองทรั ส ต์ (“สั ญ ญาเช่ า
ทรัพย์ สิน
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ”) มี ผลใช้บังคับ และเมื อกองทรั สต์ไ ด้ช ํา ระราคาทรั พ ย์สิน ที ซื( อ ขายตามที
กําหนดในสัญญาฉบับนี(ให้แก่ผขู ้ ายครบถ้วนแล้ว (“วันโอนกรรมสิทธิ@”)
ก า ร ชํ า ร ะ ร า ค า กองทรัสต์ตกลงชําระราคาซื( อขายสําหรับทรัพย์สินทีซื( อขายทั(งจํานวนตามที ระบุไว้ในสัญญา
ฉบับนี(ในวันโอนกรรมสิ ทธิE
ทรัพย์ สินทีซ; ืLอขาย
ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนใดอันเกียวกับการซื(อขายทรัพย์สินที
ซื(อขาย รวมทั(งภาษีมูลค่าเพิมทีเกิดขึ(นหรื ออาจเกิดขึ(นเนืองจากการซื(อขายทรัพย์สินทีซื(อขาย
ค่ าธรรมเนียม

4.2.3

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าช่ วงอสั งหาริมทรัพย์ ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล
21

ผู้เช่ าช่ วง

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด (“ผู้เช่ าช่ วง”)

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีเ; ช่ าช่ วง

(ก) อาคารรวมทั(งสิ งปลูกสร้างใดๆ ซึงตั(งอยูใ่ นโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ซึ งเป็ นอาคารสู ง 28 ชั(น และมีช( นั ใต้ดิน 2 ชั(น ตั(งอยูเ่ ลขที 2 ซอยสุ ขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวง
คลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ปั จ จุ บัน ใช้ป ระโยชน์ เ ป็ นอาคารโรงแรม
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ประกอบด้วยพื(นที โรงแรมประมาณ 21,090ตารางเมตร พื(นที ส่ วนกลางประมาณ 21,914
ตารางเมตร พื(นที จอดรถประมาณ 4,294 ตารางเมตร รวมพื(นที ทั(งหมดประมาณ 47,298
ตารางเมตร (“อาคารโรงแรม”)
(ข) ส่วนควบของอาคารโรงแรมทีเป็ นงานระบบสาธารณูปโภคส่ วนกลาง อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ า
ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม เป็ น
ต้น รวมถึงสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับอาคารโรงแรม รวมทั(งสิ ทธิ ใดๆ ที
เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว (“ส่ วนควบทีเ; ป็ นงานระบบ”)
ทั(งนี( ทรัพย์สินตาม (ก) – (ข) ดังกล่าวรวมเรี ยกว่า “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล
21” หรื อ “โรงแรม” หรื อ “ทรัพย์ สินทีเ; ช่ าช่ วง”
ระยะเวลาการเช่ า

เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี( (“วันทีส; ัญญาฉบับนีมL ผี ลใช้ บังคับ”)

เงื;อนไขในการต่ ออายุ
สั ญญ าเช่ าช่ วง เมื; อ
สั ญญาเช่ าช่ วงครบ
กําหนด

ผูเ้ ช่าช่วงตกลงให้คาํ มันแก่กองทรัสต์วา่ เมือสัญญาเช่าช่วงครบกําหนด และกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิ
เรี ยกให้ผเู ้ ช่าช่วงต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงผูเ้ ช่าช่วงจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงจากกองทรัสต์ต่อไป
อีก2 คราวๆ ละไม่เกิ น 3 ปี ทั(งนี( ภายใต้เงื อนเวลาที ระบุในข้อ 2 โดยในกรณี ทีกองทรัสต์ได้ใช้
สิ ทธิเรี ยกให้ผเู ้ ช่าช่วงต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง
1. คู่สญ
ั ญาตกลงให้เงือนไขเกียวกับการเช่า และค่าเช่าทั(งค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน รวมทั(ง
เงือนไขในการต่ออายุของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุเหมือนกันกับทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่า
ช่ ว งฉบับ แรก ทั(ง นี( ในการใช้สิ ท ธิ ใ นข้อ 1 นี( กองทรั ส ต์จ ะต้อ งแจ้ง ให้ผูเ้ ช่ า ช่ ว งทราบ
ล่ ว งหน้า เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเป็ นระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่า 6 เดื อ นก่ อ นวัน ครบกํา หนด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงหรื อระยะเวลาการเช่าทีได้ต่อออกไป
2. คู่สัญญาตกลงว่าเงือนไขในการต่ออายุของสัญญาเช่าช่วงตามข้อ1 จะใช้ได้ไม่เกิน 2 คราว
นับจากวันที สัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ โดยการต่ออายุครั(งสุ ดท้ายจะครบกําหนดภายใน
วันทีครบกําหนดปี ที 6 นับจากวันทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่อ
อายุฉบับสุ ดท้ายจะสิ( นสุ ดภายในวันทีครบกําหนดปี ที 9 นับจากวันทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้
บังคับ
3. นอกจากกรณี ทีระบุไว้ในข้อ 1 – ข้อ 2ข้างต้น หากคู่สญ
ั ญาทั(งสองฝ่ ายยังคงประสงค์ทีจะให้
การเช่าช่วงดําเนิ นต่อไป คู่สัญญาตกลงที จะร่ วมกันพิจารณาข้อกําหนดและเงื อนไขต่างๆ
ของสัญญาเช่าช่วงใหม่ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีประสงค์จะให้การเช่าช่วงดําเนินต่อไปจะต้องแจ้ง
ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ก่ อนวัน ครบกํา หนดระยะเวลาการเช่ าตามสัญญาเช่ าช่ วงหรื อ ระยะเวลาการเช่ า ที ได้ต่ อ
ออกไป
(1) ในกรณี ทีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาตามทีระบุไว้ในข้อ 1 แต่ผูเ้ ช่าช่วงมี
ข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้นวิสยั ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ซึงเป็ นเหตุใน
การเลิกสัญญาของสัญญาฉบับนี( และ/หรื อ เหตุอืนใดที มิได้เกิ ดจากความจงใจหรื อ
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ประมาทเลิ นเล่ อ อย่า งร้ า ยแรงของผูเ้ ช่ า ช่ ว ง อัน ทํา ให้ผูเ้ ช่ าช่ ว งไม่ ส ามารถเช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ได้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่าช่วงไม่มีหน้าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไป
(2) อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาตามทีระบุไว้ในข้อ 1 แต่
ผูเ้ ช่ า ช่ ว งมี ข ้อ จํา กัด ทางกฎหมายหรื อ พ้น วิ สั ย แต่ ผู ้เ ช่ า ช่ ว งยัง คงสามารถเช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21
ได้ชวคราว
ั
ผูเ้ ช่าช่วงและกองทรัสต์จะร่ วมกันหาผูเ้ ช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ต่อไปแทน
ผูเ้ ช่าช่วง ทั(งนี(ผเู ้ ช่าช่วงตกลงทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผูเ้ ช่าช่วงรายอืนมา
เช่าช่วงทรัพย์สินที เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะร่ วมกันกําหนด
เงือนไขของการเช่าช่วงทีต่อออกไป แต่ท( งั นี( ระยะเวลาเช่าช่วงทีต่อออกไปดังกล่าวจะ
ไม่เกิ น 180 วันนับจากวันที ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผูเ้ ช่าช่วงไม่มี
หน้าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
(3) นอกจากกรณี ทีระบุไว้ใน (1) – (2) ข้างต้น หากผูเ้ ช่าช่วงไม่ประสงค์ทีจะต่ออายุสัญญา
เช่าช่วง หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผูเ้ ช่าช่วงมีขอ้ จํากัดทางกฎหมายหรื อพ้นวิสัย
แต่ผเู ้ ช่าช่วงยังคงสามารถเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มิ น อล21 ได้ชัวคราวหากกองทรั ส ต์ร้ อ งขอ ผู ้เ ช่ า ช่ ว งและ
กองทรัสต์จะร่ วมกันหาผูเ้ ช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์เทอร์มินอล 21 ต่อไปแทนผูเ้ ช่าช่วง ทั(งนี( ผูเ้ ช่าช่วงตก
ลงทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 ต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผูเ้ ช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วง
ต่อไปได้ โดยทีกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะร่ วมกันกําหนดเงือนไขของการเช่าช่วงทีต่อ
ออกไป แต่ท( งั นี( ระยะเวลาเช่าช่วงทีต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิ น 180 วันนับจากวันที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผูเ้ ช่าช่วงไม่มีหน้าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
(4) อนึ ง ไม่ ว่า ในกรณี ใ ดๆ หากผู ้เ ช่ า ช่ ว งมี ข ้อ จํา กัด ทางกฎหมายหรื อ พ้น วิสั ย โดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล21ต่อไปได้เลย คู่สัญญาตกลงว่าผูเ้ ช่าช่วงจะไม่เช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วง
ต่อไปในระหว่างระยะเวลาทีกองทรัสต์หาผูเ้ ช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วง
โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาของผูเ้ ช่าช่วง
การชําระค่ าเช่ า

เว้นแต่กรณี ทีมีการเลือนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอันเนื องมาจากเหตุสุดวิสัยตามที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี( ตามลําดับ ผูเ้ ช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามข้อกําหนด
และเงื อนไขของสัญญาฉบับนี( โดยค่าเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี( ประกอบด้วยค่าเช่า 2 ส่ วน ได้แก่
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(1) ค่าเช่าคงที และ (2) ค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์คาํ นวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยใช้
วิธีการคํานวณ ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี(
1. การคํานวณค่ าเช่ าตัLงแต่ วนั ทีส; ัญญาฉบับนีมL ผี ลใช้ บังคับจนถึงสิLนปี 2558
1.1 ค่ าเช่ าคงที; (Fixed Rental)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจะชําระค่าเช่าคงที โดยใช้หลักเกณฑ์คาํ นวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนั ทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 โดย
แบ่งชําระเป็ นรายไตรมาส จํานวนไตรมาสละ 50 ล้านบาทโดยไตรมาสแรกของการเริ ม
ระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอัตราส่ วนของจํานวนวัน จากค่าเช่าคงที รายไตรมาส หาร
ด้วยจํานวนวันในไตรมาสนั(นๆ คูณด้วยจํานวนวันนับจากวันที สัญญาฉบับนี( มีผลใช้
บังคับจนถึงวันทีสิ(นไตรมาส
1.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rental)
ผูเ้ ช่ าช่ วงจะชําระค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์คาํ นวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนั ทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 โดย
ใช้วธิ ีการคํานวณทีกําหนดในข้อ 3.2 ด้านล่างนี(
2. การคํานวณค่ าเช่ าตัLงแต่ วนั ที; 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที; 31 ธันวาคม 2560
2.1 ค่ าเช่ าคงที; (Fixed Rental)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าคงที โดยใช้หลักเกณฑ์คาํ นวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนั ที1 มกราคม2559ถึงวันที31ธันวาคม2560 ในอัตรารวม 200
ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งชําระเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ50 ล้านบาท
2.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rental)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์คาํ นวณตามระยะเวลาการเช่า
จริ ง สําหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนั ที1 มกราคม2559ถึงวันที31ธันวาคม2560 โดยใช้วิธีการ
คํานวณตามทีกําหนดในข้อ 3.2ด้านล่างนี(
3. การคํานวณค่ าเช่ าตัLงแต่ วนั ที; 1 มกราคม 2561จนถึงวันทีส; ิLนสุ ดระยะเวลาการเช่ าตามสั ญญา
ฉบับนีL
3.1 ค่ าเช่ าคงที; (Fixed Rental)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจะชําระค่าเช่าคงที โดยใช้หลักเกณฑ์คาํ นวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที สิ( นสุ ดระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาฉบับนี( โดยแบ่งชําระเป็ นรายไตรมาส จํานวนไตรมาสละ 50 ล้านบาทโดยไตร
มาสสุ ดท้ายก่อนวันทีสิ( นสุ ดระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอัตราส่ วนของจํานวนวัน จาก
ค่าเช่าคงทีรายไตรมาส หารด้วยจํานวนวันในไตรมาสนั(นๆ คูณด้วยจํานวนวันนับตั(งแต่
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วันทีเริ มไตรมาสจนถึงวันทีสิ(นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี(
3.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rental)
ผูเ้ ช่ าช่ วงจะชําระค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์คาํ นวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที สิ( นสุ ดระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาฉบับนี( โดยคํานวณได้ดงั นี(
ค่าเช่าแปรผัน = ก x ( ข – ค – ง – จ – ฉ )
โดยที
ก = อัตราร้อยละของค่าเช่าแปรผัน ในอัตราร้อยละ 85.0
ข = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ใน
รอบไตรมาสนั(น (รายได้ค่าเช่าห้องพัก และรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ)
ค = ต้นทุนรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ใน
รอบไตรมาสนั(น (ต้นทุ นค่าห้องพัก ค่ารั กษาความปลอดภัย ค่าทําความสะอาด และ
ต้นทุนจากการดําเนินงานอืนๆ)
ง = ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริ หารจากการประกอบธุ รกิ จโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21 ในรอบไตรมาสนั(นซึงรวมถึง
- ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาด
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ค่าตอบแทนการจัดหารายได้ซึง ณ วันเริ มต้นการเช่า อัตราค่าตอบแทนอยูท่ ี ไม่เกิ น
ร้อยละ 5 ของรายได้รวม
- ค่าตอบแทนการดําเนินงานซึง ณ วันเริ มต้นการเช่า อัตราค่าตอบแทนอยูท่ ีไม่เกินร้อย
ละ 10 ของรายได้สุทธิทีไม่รวมภาษีโรงเรื อน ค่าเสื อมราคา ค่าธรรมเนี ยมประกันภัย
และค่าตอบแทนการจัดหารายได้ ตามลําดับ
จ = ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอืนจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21 ในรอบไตรมาสนั(น (ภาษีโรงเรื อน ค่าธรรมเนี ยมประกันภัย ค่าใช้จ่าย
ในการบํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอืนๆ)
ฉ = ค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาส ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 1.1 ข้อ 2.1 และข้อ 3.1
(แล้วแต่กรณี ) และค่าเช่าสังหาริ มทรัพย์ในรอบไตรมาสเดียวกัน
ทั(งนี( ในรอบปี บัญชี ใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันสะสมรายไตรมาส ณ วันทีสิ( นสุ ดไตรมาสที
แล้ว มีจาํ นวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสมรายไตรมาส ณ วันทีสิ(นสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีผูเ้ ช่าช่วง
ควรจะชําระตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณในข้อ 3.2 โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
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ของผูเ้ ช่าช่วงทีปรากฏในรายงานทางการเงินทีจัดทําโดยผูเ้ ช่าช่วงสําหรับการคํานวณค่าเช่าแปร
ผัน รายไตรมาส และในรายงานทางการเงิ น ที รั บ รองโดยผูส้ อบบัญ ชี ข องผู ้เ ช่ า ช่ ว งสํา หรั บ
ปรั บปรุ งค่าเช่าแปรผันสุ ทธิ ประจํารอบปี บัญชี กองทรัสต์ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่ วนที
ได้รับชําระเงินเกินดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าคงทีของไตรมาสปั จจุบนั ทีกองทรัสต์มีสิทธิได้รับ
จากผูเ้ ช่าช่วง ทั(งนี( หากค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาสปั จจุบนั มีจาํ นวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันที
กองทรัสต์รับชําระไว้เกิน กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผันทีรับชําระเกินและคงเหลืออยู่
ภายหลังจากหักค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาสปั จจุบนั แล้วไปหักกลบกับค่าเช่าคงที ที กองทรัสต์มี
สิ ทธิจะได้รับในรอบไตรมาสถัดไปจนกระทังยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวทีกองทรัสต์รับชําระเกิน
คงเหลือเป็ นศูนย์
อย่า งไรก็ดี การชํา ระค่ า เช่ า คงที และ/หรื อ ค่ าเช่ าแปรผัน จะต้องเป็ นไปตามข้อ กํา หนดของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทั(งนี( รวมถึงในกรณี ทีสัดส่วนระหว่างค่าเช่าคงทีและ
ค่าเช่าแปรผันไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วง
ตกลงจะร่ วมกันแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อ
ค่าเช่าแปรผันให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้องต่อไป
ทั(งนี( ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผันในแต่ละไตรมาสตามจํานวนทีได้
ระบุไว้ขา้ งต้นภายใน 60 วันนับจากวันสิ(นไตรมาส ดังนั(น ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงไม่มีความสามารถ
ในการชําระค่าเช่าดังกล่าวได้เต็มจํานวน ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนทีกองทรัสต์ไม่ได้รับชําระเป็ น
ค่าเช่าค้างชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผเู ้ ช่าช่วงชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทรัสต์
ภายใน 30 วันนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
อนึง การค้างชําระค่าเช่าดังกล่าว ผูเ้ ช่าช่วงจะค้างชําระได้เพียงปี ละ 1 ครั(งเท่านั(น หากมากกว่า 1
ครั(ง ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องชําระดอกเบี(ยจากการผิดนัดเป็ นจํานวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดย
คํานวณตามจํานวนเงินทีค้างชําระและจํานวนวันนับตั(งแต่วนั ทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีชําระ
เสร็ จสิ(น
การเลื;อนการชํ าระค่ า ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี(ในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยนิ ยอมให้ผู ้
เช่ าอันเนื;องมาจากเหตุ เช่าช่วงเลือนชําระค่าเช่าในเดือนทีเกิ ดเหตุการณ์ดงั กล่าวในระหว่างไตรมาสนั(นให้แก่ผูเ้ ช่าช่วง
โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ ายผูเ้ ช่าช่วง และการชําระค่าเช่าจะไม่สร้างปั ญหาสภาพ
สุ ดวิสัย
คล่ อ งแก่ ผูเ้ ช่ า ช่ ว งและไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ หน้า ที ในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์สิ น ที เช่ า ช่ ว ง ทั(ง นี(
กองทรั ส ต์แ ละผูเ้ ช่ าช่ ว งตกลงที จะร่ ว มกัน กํา หนดระยะเวลาที เกิ ด ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1. กรณี เกิ ดเหตุสุดวิสัยที มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที เช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้เคียงกับ
สถานทีตั(งของทรัพย์สินทีเช่าช่วง เช่น อัคคีภยั นํ(าท่วม แผ่นดินไหว ซึ งส่ งผลต่อการดําเนิ น
กิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 อย่างมีนยั สําคัญและทําให้รายได้ค่า
ห้องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ตํากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
98

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50
2. กรณี เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ งส่ ง ผลต่ อ การดํา เนิ น กิ จ การโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 อย่างมีนยั สําคัญและทําให้
(ก) รายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21 ลดลงตํากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปี ก่อนหน้า เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 และ
(ข) รายได้เฉลียต่อห้องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที มีมาตรฐานเดี ยวกันใน
กรุ งเทพมหานคร ลดลงตํากว่ารายได้เฉลียต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลาเดี ยวกันของ
โรงแรมและรี สอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 15 (ถ้ามี)
3. กรณี เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ งส่ ง ผลต่ อ การดํา เนิ น กิ จ การโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 อย่างมีนยั สําคัญ และทําให้
(ก) รายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21 ลดลงตํากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปี ก่อนหน้า เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 50 และ
(ข) รายได้เฉลียต่อห้องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที มีมาตรฐานเดี ยวกันใน
กรุ งเทพมหานครลดลงตํากว่ารายได้เฉลียต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลาเดี ยวกันของ
โรงแรมและรี สอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้า เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 30(ถ้ามี)
ทั(งนี( ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี
ก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นาํ รายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21 หรื อ รายได้เฉลียต่อห้องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที มีมาตรฐาน
เดี ยวกันในกรุ งเทพมหานคร (แล้วแต่กรณี ) ในช่ วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปั จจุบัน เที ยบกับ
ค่าเฉลียในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุ ดก่อนหน้าปี ดังกล่าว ซึ งเป็ นปี ทีทรัพย์สินที เช่าช่วง
ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย หรื อการปิ ดปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ
เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณี ต่างๆ ข้างต้นแทน
นอกจากนี( ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุ จริ ตในการหารายได้เฉลียต่อห้องของโรงแรม
และ รี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุ่มการแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในกรุ งเทพมหานคร เพือประโยชน์
ในการพิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิสยั เกิดขึ(นหรื อไม่ โดยในกรณี ทีไม่สามารถหารายได้เฉลียต่อห้อง
ของโรงแรมและรี สอร์ ตที อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที มี มาตรฐานเดี ยวกันในกรุ งเทพมหานครได้
หรื อไม่สามารถหารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนทีนํามาใช้ในการอ้างอิงได้ กองทรัสต์และผูเ้ ช่า
ช่วงจะตกลงร่ วมกันในการใช้ขอ้ มูลทีเป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่ วนอืนใดทีสามารถ
หาได้จากธุ รกิ จ โรงแรมทัวไปมาเป็ นหลัก เกณฑ์ใ นการพิ จารณาแทน อนึ ง หากคู่ สัญ ญาไม่
สามารถตกลงกันได้ให้พิจารณาจากรายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็ นหลัก และในกรณี ทีกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงกําหนดโรงแรมในกลุ่มการ
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แข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในกรุ งเทพมหานครมากกว่าหนึงแห่ง ให้คาํ นวณรายได้เฉลียต่อห้อง
ของกลุ่มการแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย (Simple Average) ของรายได้เฉลียต่อห้องของแต่ละ
โรงแรมและรี สอร์ตในกลุ่มดังกล่าว
การชําระค่ าเช่ าที;มีการ ในกรณี ทีมีการเลือนการชําระค่าเช่าออกไปอันเนื องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ งเกิดขึ(นในระหว่างไตร
เลื; อ น ชํ า ร ะ อ อ ก ไ ป มาสใดให้ผเู ้ ช่าช่วงชําระเงินให้แก่กองทรัสต์ตามลําดับการชําระหนี(ดงั ต่อไปนี(
เนื;องจากเหตุสุดวิสัย 1. ค่าเช่าคงทีในเดือนทีไม่ได้เกิดเหตุสุดวิสยั ในรอบไตรมาสนั(นๆ
2. ค่าเช่าแปรผันในเดือนทีไม่ได้เกิดเหตุสุดวิสยั ในรอบไตรมาสนั(นๆ (ถ้ามี)
3. ค่าเช่าคงทีทีได้มีการเลือนชําระออกไป
4. ค่าเช่าแปรผันทีได้มีการเลือนชําระออกไป (ถ้ามี)
ในการชําระหนี( ตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น ผูเ้ ช่าช่วงตกลงที จะชําระค่าเช่าทีค้างชําระโดยแบ่ง
ชําระเป็ นรายไตรมาสๆ ละเท่ากันตามระยะเวลาการเช่าจริ งจนถึงวันทีสิ( นสุ ดระยะเวลาการเช่า
ตามสัญญาฉบับนี( (รวมถึงระยะเวลาเช่าทีได้ต่อออกไปด้วย)หรื อระยะเวลาใดๆ ทีคู่สัญญาจะได้
ตกลงร่ วมกัน อนึง กองทรัสต์ตกลงให้ผเู ้ ช่าช่วงไม่ตอ้ งชําระดอกเบี(ยจากการผิดนัดชําระค่าเช่าใน
งวดใดๆ หรื อค่าเสี ยหายใดๆ อันเกิ ดจากการค้างชําระค่าเช่าหรื อการชําระค่าเช่าล่าช้าใดๆ อัน
เกิดขึ(นหรื อเป็ นผลเกียวเนืองมาจากการเลือนการชําระค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั ดังกล่าว
การยกเว้ น ค่ า เช่ าอั น ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งดังต่อไปนี( ในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
เ นื; อ ง ม า จ า ก เ ห ตุ ยกเว้นค่าเช่าในเดือนทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวในระหว่างไตรมาสนั(นให้แก่ผูเ้ ช่าช่วง โดยผูเ้ ช่าช่วง
ไม่จาํ ต้องชําระค่าเช่ าของช่ วงระยะเวลานั(น ทั(งนี( กองทรั สต์และผูเ้ ช่ า ช่ วงตกลงที จะร่ วมกัน
สุ ดวิสัย
กําหนดระยะเวลาทีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการคํานวณค่า
เช่าในเดือนทีไม่ได้เกิดเหตุการณ์ตามข้อนี( ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าตามทีระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี(
1. กรณี เกิ ดเหตุสุดวิสัยที มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที เช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้เคียงกับ
สถานทีตั(งของทรัพย์สินทีเช่าช่วง เช่น อัคคีภยั นํ(าท่วม แผ่นดินไหว ซึ งส่ งผลต่อการดําเนิ น
กิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 อย่างมีนยั สําคัญและทําให้รายได้ค่า
ห้องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ตํากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 50
2. กรณี เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ งส่ ง ผลต่ อ การดํา เนิ น กิ จ การโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 อย่างมีนยั สําคัญและทําให้
(ก) รายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21 ลดลงตํากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปี ก่อนหน้า เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 50 และ
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(ข) รายได้เฉลียต่อห้องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที มีมาตรฐานเดี ยวกันใน
กรุ งเทพมหานคร ลดลงตํากว่ารายได้เฉลียต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลาเดี ยวกันของ
โรงแรมและรี สอร์ตกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้า เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 30 (ถ้ามี)
ทั(งนี( ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี
ก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นาํ รายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์ มินอล 21 หรื อ รายได้เฉลียต่อห้องของโรงแรมและรี สอร์ ตกลุ่มการแข่งขันที มีมาตรฐาน
เดี ยวกันในกรุ งเทพมหานคร (แล้วแต่กรณี ) ในช่ วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปั จจุบัน เที ยบกับ
ค่าเฉลียในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุ ดก่อนหน้าปี ดังกล่าว ซึ งเป็ นปี ทีทรัพย์สินที เช่าช่วง
ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย หรื อการปิ ดปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ
เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณี ต่างๆ ข้างต้นแทน
นอกจากนี( ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้เฉลียต่อห้องของโรงแรม
และรี สอร์ตทีอยูใ่ นกลุ่มการแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในกรุ งเทพมหานคร เพือประโยชน์ใน
การพิจารณาว่าได้มีเหตุสุดวิสยั เกิดขึ(นหรื อไม่ โดยในกรณี ทีไม่สามารถหารายได้เฉลียต่อห้อง
ของโรงแรมและรี สอร์ตทีอยูใ่ นกลุ่มการแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในกรุ งเทพมหานครได้
หรื อไม่สามารถหารายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนทีนํามาใช้ในการอ้างอิงได้ กองทรัสต์และผูเ้ ช่า
ช่วงจะตกลงร่ วมกันในการใช้ขอ้ มูลทีเป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรื ออัตราส่วนอืนใดทีสามารถ
หาได้จากธุรกิจโรงแรมทัวไปมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึง หากคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้พิจารณาจากรายได้ค่าห้องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21เป็ นหลักและในกรณี ทีกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงกําหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในกรุ งเทพมหานครมากกว่าหนึงแห่ง ให้คาํ นวณรายได้เฉลียต่อห้อง
ของกลุ่มการแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย (Simple Average) ของรายได้เฉลียต่อห้องของแต่ละ
โรงแรมและรี สอร์ตในกลุ่มดังกล่าว
โรงแรมและรี สอร์ ต ที;
อยู่ในกลุ่มการแข่ งขัน
ที;มีมาตรฐานเดียวกัน
ในกรุงเทพมหานคร

ให้หมายถึง โรงแรมและรี สอร์ตทีอยูใ่ นกลุ่มการแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ในกรุ งเทพมหานครตามที กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงอาจกําหนด
หรื อตกลงกันขึ(นในแต่ละปี ภายหลังจากวันทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ โดยอาจพิจารณาจาก
สถานทีและระยะห่างจากโครงการรายละเอียดลักษณะของทรัพย์สินโดยละเอียดหรื อหลักเกณฑ์
อืนๆ ทีกองทรัสต์จะสามารถนํามาใช้ในการเทียบเคียงได้ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ(น อาทิ
เช่น โรงแรมทีตั(งอยูบ่ นถนนสุ ขุมวิทบริ เวณแยกเพลินจิตถึงแยกอโศกรวมถึงแยกใจกลางเมืองที
สําคัญของกรุ งเทพมหานครและมีระดับราคาใกล้เคียงกัน เป็ นต้น

หน้ าทีข; องกองทรัสต์

1. กองทรัสต์จะดําเนิ นการให้ผูใ้ ห้เช่าภายใต้สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ส่งมอบทรัพย์สินทีเช่า
ช่ ว งในสภาพที เป็ นอยู่ ณ วัน เริ มระยะเวลาการเช่ า โดยกองทรั ส ต์จ ะเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ทีเกิดขึ(นจากทรัพย์สินทีเช่าช่วงดังต่อไปนี(
(ก) ค่าใช้จ่ายที เกียวข้องกับการดําเนิ นการปรับปรุ งหรื อซ่ อมแซมใหญ่ (Renovation) ใน
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ส่วนทีเกียวกับโครงสร้าง หรื อส่วนประกอบทีสําคัญของอาคาร (Structural Repairs)
(ข) เมือจะต้องมีการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมสังหาริ มทรัพย์ทีเช่า ผูเ้ ช่าช่วงจะดําเนิ นการ
เปลียนแปลงหรื อเพิมเติมสังหาริ มทรัพย์ทีเช่าโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ และ
ให้ถือว่าสังหาริ มทรัพย์ทีได้เปลียนใหม่น( นั เป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์
ในการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจากกองทรัสต์ ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ทราบ
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรถึ ง รายละเอี ย ดที เกี ยวข้อ งล่ ว งหน้า ตามสมควรเพื อให้ก องทรั ส ต์
พิจารณาและอนุมตั ิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทนั กําหนดชําระ โดยการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็ นดุลพินิจของกองทรัสต์แต่เพียงผูเ้ ดียว ทั(งนี( กองทรัสต์จะไม่ปฏิเสธการอนุมตั ิค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
อนึ ง ในการพิจารณาการจ่ ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของกองทรั ส ต์
กองทรัสต์ตกลงที จะคํานึ งถึงค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และสํารองเงิ นไว้เป็ นส่ วน
หนึงของค่าใช้จ่ายทีกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 1 นี(
2. กองทรัสต์จะดําเนิ นการร่ วมกับผูใ้ ห้เช่าภายใต้สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั ต่อไปนี( โดยจะ
ใช้ความพยายามดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดื อนนับจากวันที สัญญาฉบับนี( มีผลใช้
บังคับ หรื อระยะเวลาใดที คู่สัญญาจะได้ตกลงร่ วมกัน ทั(งนี( หากมีเหตุขดั ข้องประการใด
กองทรัสต์จะแจ้งให้ผเู ้ ช่าช่วงทราบโดยพลัน
(ก) ดําเนิ นการให้มี การแปลงหนี( ใ หม่ภายใต้สัญญาเช่ า ห้องพัก สัญญาเช่ าพื( นที สัญญา
จัดซื( อจัดจ้าง และสัญญาบริ การต่างๆ เพือให้ผูเ้ ช่ าช่วงเข้าเป็ นคู่สัญญาภายใต้สัญญา
ดังกล่าว โดยให้มีผลตั(งแต่วนั ทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ
(ข) ดําเนิ นการอืนใดที จําเป็ นตามสมควรเพือให้ผูเ้ ช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิ จโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวบน
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้อย่างต่อเนืองนับจากวันทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ
3. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใดๆให้เกิดการรอนสิ ทธิหรื อกระทําการใดๆ ทีมีผลหรื อจะส่ งผล
ทําให้ผเู ้ ช่าช่วงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้ ไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่วน
4. หากมีผลประโยชน์ใดๆ ได้แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าอืนใด (ถ้ามี) ซึ ง
รวมถึงเงิ นประกันทีเกิ ดขึ(นจากทรัพย์สินที เช่าช่วง ซึ งเป็ นผลประโยชน์ทีผูเ้ ช่าช่วงควรจะ
ได้ รั บ จากผู ้ พ ั ก อาศั ย ผู ้เ ช่ า พื( น ที และผู ้ ใ ช้ บ ริ การ และผู ้ ใ ห้ เ ช่ า ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ได้รับไว้ล่วงหน้าทั(งก่อนและในวันทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ กองทรัสต์
จะดําเนินการให้ผใู ้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์แจ้งให้ผูเ้ ช่าช่วงทราบและส่ งมอบ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ผูเ้ ช่าช่วงภายใน 30 วันนับจากวันทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ
หรื อในกรณี ทีผูใ้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลัง
จากวันที สัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ กองทรัสต์จะดําเนิ นการให้ผูใ้ ห้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ ผูเ้ ช่ าช่ วงภายใน 30 วันนับจากวันที
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ได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
หน้ าทีข; องผู้เช่ าช่ วง

1. ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามอย่างสู งสุ ดเยียงผูป้ ระกอบกิจการโรงแรมโดยทัวไปใช้ใน
การดูแลทรัพย์สินทีเช่าช่วงให้อยูใ่ นสภาพทีดีตลอดระยะเวลาการเช่า
2. เพือให้ทรัพย์สินทีเช่าช่วงอยูใ่ นสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที
ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาฉบับ นี( ผูเ้ ช่ า ช่ ว งจะรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล (Maintenance) ซ่ อ มแซม
(Repairs) หรื อ การกระทําใดๆ ทั(งปวงบนทรั พ ย์สิ นที เช่ าช่ วงในกรณี ทีจําเป็ น เพือให้
ทรั พย์สินที เช่ าช่ วงมี ลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถื อเป็ นส่ วนหนึ งของ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานตามงบประมาณที กองทรัสต์อนุ มตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา
ฉบับนี(
3. ผูเ้ ช่าช่วงต้องไม่กระทําการหรื อยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ งกระทําการใดๆ บนทรัพย์สิน
ที เช่ า ช่ วงซึ งเป็ นการกระทํา ที ผิ ด กฎหมาย หรื อ การกระทํา ดัง กล่า วอาจเป็ นอันตรายต่ อ
สุขภาพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายทีเกียวข้อง หรื อมีลกั ษณะเป็ นทีน่ารังเกียจหรื อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ภยัน ตราย ความเสี ย หาย หรื อ ความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญแก่ บุ ค คลภายนอกและ
กองทรัสต์ และกรณี ทีเกิ ดปั ญหาหรื อความเสี ยหายดังกล่าว ผูเ้ ช่าช่วงมีหน้าที ที จะต้องใช้
ความพยายามอย่างเต็มทีในการแก้ไขปั ญหาหรื อความเสี ยหายดังกล่าว รวมถึงการทําความ
ตกลงและเยียวยาความเสี ยหายทีเกิดขึ(นจากการกระทําของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
4. ผูเ้ ช่ าช่ วงตกลงจะไม่ ก่อ หนี( ห รื อ ภาระผูกพันใดๆ เว้น แต่ การก่ อ หนี( หรื อ ภาระผูกพันอัน
เกิดขึ(นในทางการค้าปกติของผูเ้ ช่าช่วง หรื อเนืองจากหรื อเพือวัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงที
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี(และธุรกิจทีเกียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ(นจากการดําเนิ นการของ
กิจการโรงแรม หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี(หรื อสัญญาทีเกียวข้อง ทั(งนี( ผูเ้ ช่าช่วงตกลง
จะดํารงสัดส่ วนของหนี( สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผูเ้ ช่าช่วงไว้ในอัตราไม่เกิน 2
ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนี( ซึงเป็ นการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินหรื อการออกตรา
สารหนี(โดยไม่รวมถึงการกูย้ มื เงินจากผูถ้ ือหุน้
5. ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะจัดให้มีและจะดํารงไว้ซึงใบอนุญาตต่างๆ ทีสําคัญต่อการประกอบกิจการ
โรงแรมตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี(
6. ผูเ้ ช่าช่วงจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินทีเช่าช่วง
7. ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องรับผิดชดใช้ และกระทําการใดๆ อันเป็ นการป้ องกันให้กองทรัสต์ปลอดจาก
การเรี ยกร้องใดๆ ทีเกิดขึ(นจากการใช้ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือการประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่าช่วง
และ/หรื อ การละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีหรื อภาระผูกพันในส่วนของผูเ้ ช่าช่วงตามทีระบุใน
สัญญานี( รวมถึงการกระทําของตัวแทน และ/หรื อ บริ วารของผูเ้ ช่าช่วง ในกรณี ทีกองทรัสต์
ถูกฟ้ องร้อง ถูกเรี ยกร้องให้รับผิด หรื อถูกดําเนิ นคดีเนื องจากเหตุดงั กล่าว ผูเ้ ช่าช่วงจะปลด
เปลื(องความรับผิดให้แก่กองทรัสต์โดยทันที โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วงแต่เพียงฝ่ ายเดียว
8. การกระทําที สําคัญบางประการ เช่ น การขายหรื อโอนกิ จการของผูเ้ ช่ าช่ ว งทั(งหมดหรื อ
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บางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน, การก่อหลักประกันในทรัพย์สินของผูเ้ ช่าช่วง ซึ งรวมถึง
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 การให้
เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์สิ นที เช่ าช่ ว งซึ งคิ ดเป็ นพื(น ที เกิ นกว่า ร้ อ ยละ 50 ของพื( นที เช่ าทั(งหมดของ
ทรัพย์สินที เช่าช่วงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ งเพียงคนเดียว เป็ นต้น ผูเ้ ช่าช่วงจะทําได้ก็ต่อเมือ
(ก) ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ หรื อ (ข) เป็ นกรณี ทีได้ระบุไว้ใน
งบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณค่าใช้จ่ายทีเป็ นทุน (Capital
Expenditure Budget) ประจําปี ของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ทีได้รับ
อนุมตั ิจากกองทรัสต์แล้ว
9. หน้า ที อื นๆ ที ระบุ ภ ายใต้สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง เช่ น การจัด ทํา และนํา ส่ ง รายงานทางการเงิ น
งบประมาณการดําเนิ นการและงบประมาณค่าใช้จ่ายฝ่ ายทุนให้แก่กองทรัสต์ การชําระภาษี
โรงเรื อนและทีดิน เป็ นต้น
ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 1. ตลอดระยะเวลาที สัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ ผูเ้ ช่าช่วงสามารถใช้ประโยชน์ในพื(นที งาน
ระบบสาธารณู ป โภคและทรั พ ย์สิ น ส่ ว นกลางที ใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน กับ ศู น ย์ก ารค้า
ร่ ว ม กั น ใ น พืL น ที;
เทอร์ มินอล 21 ได้ อาทิ เช่น ถนนรอบอาคาร ทางเดิ นรถ และทางเข้าออกของศูนย์การค้า
ส่ วนกลาง
เทอร์มินอล 21 เป็ นต้น เพือประโยชน์ในการดําเนิ นกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 ทั(งนี( หากมีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ(นเกียวกับการบริ หารจัดการการดูแล บํารุ งรักษา
และซ่ อมแซมพื(นที ส่ วนกลางรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบ่อบําบัดนํ(าเสี ย และ
ทรัพย์สินต่างๆ ทีใช้ประโยชน์ร่วมกันทั(งค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ(นเป็ นปกติและค่าใช้จ่ายทีเกิดจาก
เหตุ ก ารณ์ ที ไม่ อ าจคาดหมายได้ กองทรั ส ต์ต กลงร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วกับ
ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ตามสัดส่ วนพื(นทีก่อสร้างระหว่างโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
2. ผูเ้ ช่าช่วงสามารถใช้พ(ืนที ส่ วนเชื อมต่อระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานครบริ เวณสถานี
รถไฟฟ้ าอโศก เป็ นระยะเวลาเท่ ากับระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่ งมวลชน
กรุ ง เทพมหานครระหว่า งบริ ษัท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน) และ
กรุ งเทพมหานคร (ซึงสัญญาสัมปทานจะสิ(นสุดลงในวันที 4 ธันวาคม 2572)
การประกันภัย

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะจัดให้มีการทําประกันภัยดังต่อไปนี(
1.1 ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ ช่าช่วงรับทราบ
และตกลงว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะไม่
ตํากว่าประมาณการรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินทีเช่าช่วงเป็ นระยะเวลา 2 ปี
หัก ออกด้วยค่ าใช้จ่า ยผัน แปร เช่ น ค่ า ทํา ความสะอาด ค่า ใช้จ่ า ยทางด้า นการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี ค่าใช้จ่ายทางด้านประกันภัย
เป็ นต้น และการประกัน ภัย ดัง กล่ า วจะระบุ ใ ห้ ก องทรั ส ต์แ ละผู ้เ ช่ า ช่ ว งเป็ นผู ้รั บ
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเมือได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย กองทรัสต์
ตกลงจะหั ก ค่ า เช่ า คงที ที กองทรั ส ต์ค วรจะได้รั บ ตามสั ด ส่ ว นระยะเวลาที บริ ษ ัท
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ประกันภัยได้ใช้เป็ นฐานในการคํานวณจํานวนค่าสิ นไหมทดแทนทีต้องชําระ และจะ
นําส่งค่าสิ นไหมทดแทนส่วนทีเหลือให้แก่ผูเ้ ช่าช่วงโดยไม่ชกั ช้า เมือผูเ้ ช่าช่วงได้นาํ ค่า
สิ นไหมทดแทนทีได้รับดังกล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องในการดําเนิ นธุรกิจ
สําหรั บระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และมีค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนที คงเหลือ ผูเ้ ช่าช่ วงจะ
ชําระคืนค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่กองทรัสต์ในสัดส่ วนค่าเช่าแปรผันตามทีกองทรัสต์
ควรจะได้รับ ทั(งนี(ตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาฉบับนี(
1.2 ประกันความเสี ยงภัยบุคคลทีสาม (Public Liabilities Insurance) เพือคุม้ ครองความ
บาดเจ็ บ ทางร่ า งกายหรื อชี วิ ต และความเสี ย หายที อาจเกิ ด ขึ( นต่ อ ทรั พ ย์สิ น ของ
บุคคลภายนอก
ทั(งนี( ภายใต้จาํ นวนทุนประกัน ข้อกําหนดและเงือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยทีกองทรัสต์
และผูเ้ ช่ าช่ วงเห็ น ชอบร่ วมกัน โดยผูเ้ ช่ าช่ ว งจะเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบชําระค่ า เบี( ยประกัน ภัย
สําหรับการประกันภัยดังกล่าวทั(งหมดแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ทั(งนี( ภายใต้สัญญาเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์ กองทรั สต์ในฐานะผูเ้ ช่ าอาคารจะทําประกันภัย
ทรัพย์สินทีเช่า (Property All Risks Insurance) โดยผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูช้ าํ ระเบี(ยประกันภัย
ทั(ง หมดแต่ เ พี ย งผูเ้ ดี ย วตลอดอายุก ารเช่ า ช่ วง โดยระบุ ใ ห้เ จ้า ของที ดิ น อัน เป็ นที ตั(ง ของ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
2. ผูเ้ ช่ าช่วงตกลงที จะใช้ความพยายามอย่างดี ทีสุ ดในการร่ วมดําเนิ นการใดๆ ที จําเป็ นเพือ
เรี ยกร้องให้บริ ษทั ประกันภัยจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนอันพึงได้รับโดยเร็ ว
การโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า 1. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี( ผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้าทีภายใต้สัญญา
ฉบับนี( ไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่วน ให้แก่บุคคลอืนใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
ช่ วงและการให้ เช่ าช่ วง
กองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เว้นแต่เป็ นการโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้าที ดังกล่าวให้แก่
บริ ษทั ในเครื อของผูเ้ ช่าช่วงซึ งมีคุณสมบัติและมีความสามารถทีจะปฏิบตั ิหน้าทีตามสัญญา
ฉบับนี( ได้ ในกรณี ทีกองทรัสต์ยินยอมให้ผูเ้ ช่าช่วงโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้าทีภายใต้สัญญา
ฉบับนี( ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องดําเนินการให้ผรู ้ ับโอนยินยอมเข้าผูกพันตามเงือนไขต่างๆ ทีกําหนด
ในสัญญาฉบับนี( โดยระยะเวลาการเช่าทีโอนไปยังผูร้ ับโอนจะต้องมีกาํ หนดระยะเวลาการ
เช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ ช่าช่วงทีเหลืออยูต่ ามสัญญาฉบับนี(
ทั(งนี( “บริษัทในเครือ”หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ซึ ง (ก) ควบคุมบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั(น
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อ (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั(น ไม่วา่ โดยตรง
หรื อโดยอ้อ ม หรื อ (ค) อยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลนั(น ไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้อม และ “ควบคุม” หมายถึง การมีอาํ นาจในการควบคุม กําหนด หรื อชี(นาํ
การบริ หารจัดการและนโยบายของบุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ไม่วา่ จะกระทําโดยผ่านความเป็ นเจ้าของหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50
ของหุ ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทั(งหมดของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั(นๆ โดยสัญญา หรื อโดย
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วิธีการอืนใด2.
กองทรัสต์ยนิ ยอมให้ผูเ้ ช่าช่วงสามารถให้เช่าช่วงพื(นทีในทรัพย์สิน
ทีเช่าช่วงตามวัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี(
3. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี( กองทรัสต์ไม่สามารถโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้าทีภายใต้สัญญา
ฉบับนี(ไม่วา่ บางส่วนหรื อทั(งหมด ให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู ้
เช่าช่วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ 1. ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอืนใดอันเกียวกับการ
เช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงที เกิ ดขึ(นตามสัญญาฉบับนี( (ถ้ามี) สําหรับระยะเวลาการเช่าตาม
ค่ าธรรมเนียม
สัญญานี(และระยะเวลาการเช่าทีขยายออกไป
2. ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรื อนและทีดินทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทีเช่าช่วง ตาม
กฎหมายซึ งใช้บงั คับอยูใ่ นเวลานี( และภาษีทรัพย์สินใดๆ อันอาจเกิ ดขึ(นกับทรัพย์สินทีเช่า
ช่วง ตลอดระยะเวลาการเช่า
เ ห ตุ ใ น ก า ร สิL น สุ ด สัญญาฉบับนี(อาจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งหากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังต่อไปนี(
สัญญา
1. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ ายผูเ้ ช่าช่วง
(ก) ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงซึงเป็ นสาระสําคัญใด ๆ ตามทีระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี( หรื อผิดคํารับรองซึงเป็ นสาระสําคัญทีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี( และผู ้
เช่าช่วงไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไข และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วันนับ
จากวันทีได้รับแจ้งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั(น หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สัญญาได้ตกลงกันเว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเหตุการณ์ใดๆ ที อยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของผูเ้ ช่าช่วงอนึ ง ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงผิดนัดชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่า
แปรผันจะถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาต่อเมือผูเ้ ช่าช่วงค้างชําระค่าเช่าเป็ นระยะเวลา
เกินกว่า 30 วันนับจากวันครบกําหนดชําระค่าเช่า เว้นแต่การผิดนัดชําระค่าเช่าดังกล่าว
จะเกิดจากเหตุการณ์ซึงไม่ถือเป็ นความผิดของผูเ้ ช่าช่วงซึ งกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงตก
ลงขยายระยะเวลาชําระค่าเช่าออกไป
(ข) เมือผูเ้ ช่าช่วงถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดี หรื อมีเหตุการณ์อืนใด ทีจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนิ นการหรื อสถานะทางการเงินของผูเ้ ช่าช่วงและ
ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี( ของผูเ้ ช่าช่วงในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ (เช่น
ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงผิดนัดชําระหนี( เงิ นตามเงื อนไขของสัญญากูย้ ืมเงิ น หนี( ค( าํ ประกัน
และ/หรื อ ตราสารหนี( และ/หรื อ ตราสารทางการเงินใดๆ หรื อหนี( ใดๆ ก็ตามซึ งหนี( เงิน
ทีผิดนัดมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 50,000,000 บาท)โดยทีไม่รวมเงินกูย้ ืมจากผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายใน 60วันหรื อภายในระยะเวลาใดๆ
ตามทีคู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันโดยผูเ้ ช่าช่วงไม่อาจแสดงให้กองทรัสต์เห็นว่าผูเ้ ช่าช่วงมีขอ้
ต่อสู ้ทีอาจชนะคดีได้ หรื อหากมีการตัดสิ นคดีให้ผูเ้ ช่าช่วงต้องชําระเงินในคดีดงั กล่าว
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จะไม่มีผ ลกระทบในทางลบอย่างมี นัย สําคัญต่ อความสามารถของผูเ้ ช่ าช่ ว งในการ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี(
(ค) เมือมีการแก้ไขเปลียนแปลง การงดเว้น หรื อยกเลิกใบอนุญาต หนังสื อรับรอง หนังสื อ
ยินยอม สิ ทธิ ประโยชน์ใดๆ ที ผูเ้ ช่าช่วงได้รับจากหน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที บุคคล
หรื อนิติบุคคลใดๆ ซึงผูเ้ ช่าช่วงจําเป็ นต้องมีไว้ หรื อใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของผู ้
เช่าช่วงและเหตุดงั กล่าวเป็ นเหตุทีไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที
กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะได้ตกลงร่ วมกัน ซึ งส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อการดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
(ง) เมือผูเ้ ช่าช่วงถูกดําเนิ นการโดยทางกฎหมาย หรื อคําสังของรัฐ หรื อเพราะกรณี อืนใด
อันมีผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถในการปฏิ บตั ิตามสัญญา
ฉบับนี(ของผูเ้ ช่าช่วง หรื ออํานาจในการดําเนินการหรื อประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่าช่วงต้อง
เปลียนแปลงหรื อสะดุดลง หรื อทรัพย์สินหรื อรายได้ของผูเ้ ช่าช่วง ไม่ว่าทั(งหมดหรื อ
บางส่วน ต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของรัฐ ซึ งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของผูเ้ ช่าช่วงในการปฏิบตั ิตามสัญญานี(
(จ) ในกรณี ที ผูเ้ ช่ าช่ ว งถู ก ศาลสังพิ ทัก ษ์ทรั พ ย์ หรื อ ถู กศาลสังให้ล ้มละลาย หรื ออยู่ใ น
ขั(นตอนการเลิกบริ ษทั การชําระบัญชี หรื อมีการร้องขอให้ฟ(ื นฟูกิจการของผูเ้ ช่าช่วงต่อ
ศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง หรื อกระบวนการอืนใดในทํานองเดียวกัน ซึ งมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของผูเ้ ช่ าช่วงในการชําระหนี(
หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี(
(ฉ) ในกรณี ทีผูเ้ ช่ า ช่ วงได้ห ยุดประกอบกิ จการทั(ง หมด หรื อ บางส่ วนที สํา คัญซึ งทํา ให้
กองทรัสต์ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้ซึงส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
(ช) ในกรณี ทีทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูเ้ ช่าช่วง มีมติให้ขาย
หรื อโอนกิจการทั(งหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน หรื อควบบริ ษทั กับบุคคล
อืน ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการชําระค่าเช่าหรื อ
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญาฉบับนี( เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
กองทรัสต์
2. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ ายกองทรัสต์
ในกรณี ทีกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามทีระบุไว้ใน
สัญ ญาฉบับ นี( หรื อ ผิ ด คํา รั บ รองที เป็ นสาระสํา คัญ ใด ๆ ที ให้ ไ ว้ใ นสัญ ญาฉบับ นี( และ
กองทรัสต์ไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไข และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วันนับ
จากวันที ได้รับแจ้งหรื อทราบถึ งเหตุแห่ งการผิดสัญญานั(น หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุการณ์ใดๆ ทีอยูน่ อกเหนือความควบคุม
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ของกองทรัสต์หรื อการที บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต( ี จํากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่าใน
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้าทีหรื อผิดคํารับรองทีกําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
3. เมือกองทรัสต์ไม่สามารถเข้าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ การเช่าในทรัพย์สินทีเช่าช่วงภายใต้สัญญาเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ได้หรื อกองทรัสต์ไม่มีสิทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเนื องจากการเลิก
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์
4. เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินทีเช่าช่วงตามทีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี( และ
กองทรัสต์หรื อผูเ้ ช่าช่วงมิได้ตกลงในการต่ออายุสัญญาฉบับนี( ออกไปตามข้อกําหนดและ
เงือนไขเกียวกับการต่ออายุสญ
ั ญาตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี(
5. เมือคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี(
6. เมือทรัพย์สินทีเช่าช่วงเสี ยหายหรื อถูกเวนคืน ไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ ทําให้ผูเ้ ช่า
ช่วงไม่อาจใช้ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม และกิจการอืนใด
ทีเกียวเนืองกับกิจการดังกล่าวต่อไปได้
ั ญา ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะดําเนินการต่อไปนี(
ผลอัน เกิด จากเหตุ ใ น 1. สัญญาฉบับนี(สิ(นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
การสิLนสุ ดสัญญา
1.1 ส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าช่วงคืนให้แก่กองทรัสต์ หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กาํ หนดในสภาพ
ทีเหมาะสมและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี(
1.2 ชํา ระค่ า เช่ า คงที และค่ า เช่ า แปรผัน ตามหลัก เกณฑ์ที กํา หนดในสั ญ ญาฉบับ นี( โดย
คํานวณตามสัดส่ วนจากระยะเวลาการเช่าจริ งให้แก่กองทรัสต์ภายใน 60 วันนับจาก
วันทีมีผลเป็ นการเลิกสัญญาฉบับนี(
1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผูเ้ ช่าช่วงได้รับไว้ล่วงหน้า อาทิเช่น ค่า
เช่ารับล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าอืนๆ (ถ้ามี) รวมทั(งเงินประกันให้แก่ กองทรัสต์
หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กาํ หนด
อนึง (ก) ในกรณี ทีผูเ้ ช่าช่วงได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันทีสัญญาฉบับนี(
สิ( นสุ ดลง ผูเ้ ช่ าช่ วงตกลงที จะส่ งมอบผลประโยชน์ดังกล่าว ให้แก่ กองทรั สต์ หรื อ
บุคคลทีกองทรัสต์กาํ หนดตามข้อกําหนดในข้อนี( และ (ข) ในกรณี ทีกองทรัสต์ หรื อ
บุคคลอืนใดได้รับผลประโยชน์ใดๆ ซึ งเป็ นผลประโยชน์ทีผูเ้ ช่าช่วงควรจะได้รับก่อน
วัน ที สั ญ ญาฉบับ นี( จะสิ( น สุ ด ลง กองทรั ส ต์ต กลงที จะดํา เนิ น การให้ มี ก ารส่ ง มอบ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้แก่ผูเ้ ช่าช่วง โดยทั(งสองกรณี ดงั กล่าว คู่สัญญาตกลงจะส่ ง
มอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งภายใน 30 วันนับจากวันทีได้รับ
ผลประโยชน์น( นั
1.4 ให้ความร่ ว มมื อ ตามจําเป็ นและสมควรเพือให้บุ คคลที กองทรั ส ต์กาํ หนด สามารถ
ดําเนินกิจการโรงแรมได้อย่างต่อเนื องตามกฎหมาย และ/หรื อ ตามทีหน่วยงานอืนๆ ที
เกี ยวข้องกําหนด ภายในเวลาอันสมควรหลังได้รับคําร้องขอจากกองทรัสต์เป็ นลาย
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ลักษณ์อกั ษร ทั(งนี( โดยไม่เรี ยกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากกองทรัสต์ รวมทั(งให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ กองทรั ส ต์ห รื อ บุ ค คลที กองทรั ส ต์ก ํา หนดในการโอนหรื อ การให้ไ ด้รั บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรื อการโอนสิ ทธิ และหน้าทีตามสัญญาต่างๆ ทั(งนี(
ในกรณี ทีกองทรัสต์ไม่สามารถหาผูเ้ ช่าช่วงรายใหม่มาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงแทน
ได้ ผูเ้ ช่าช่วงตกลงที จะเช่าช่วงทรัพย์สินที เช่าช่วงเพือประกอบธุ รกิ จโรงแรม แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ต่อไปจนกว่ากองทรัสต์จะสามารถหาผูเ้ ช่าช่วงรายอืน
มาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยทีระยะเวลาเช่าช่วงทีต่อออกไปดังกล่าวจะ
ไม่เกิน 180 วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าอย่างไรก็ดี ให้ถือว่าผูเ้ ช่าช่วง
ไม่มีหน้าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวหากการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผูเ้ ช่าช่วงมีขอ้ จํากัดหรื อพ้นวิสยั
2. ในกรณี ทีสัญญานี(เลิกกัน คู่สญ
ั ญาย่อมไม่สิ(นสิ ทธิในการเรี ยกค่าใช้จ่ายและค่าเสี ยหายใดๆ ที
ได้มีอยู่ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสี ยหายที เกิ ดขึ(นอันเนื องจากการเลิกสัญญา
และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
อนึง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี(และระยะเวลาใดๆ ทีได้ขยายออกไป กองทรัสต์ไม่
มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าช่วงกับผูเ้ ช่าช่วง หากไม่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาใดๆ ทีเกิดโดยฝ่ ายผูเ้ ช่า
ช่วง
ทรั พย์ สินเสี ยหายและ 1. ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าช่วงถูกเวนคืนหรื อเสี ยหายไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่ วนที สําคัญโดย
ไม่ใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด ทําให้ผเู ้ ช่าช่วงไม่อาจใช้ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประโยชน์
การถูกเวนคืน
ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี(สิ(นสุดลงในวันทีโครงการได้รับ
ความเสี ยหายหรื อถูกเวนคืน โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย เงิน
หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอื นใดจากคู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ งได้ เว้น แต่ ค่ า เสี ย หายที เกิ ด ขึ( น
เนืองจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาก่อนวันทีสัญญาฉบับนี(สิ(นสุดลง
2. ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าช่วงเสี ยหายหรื อถูกเวนคืนบางส่ วน และกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงมี
ความเห็นร่ วมกันว่าทรัพย์สินทีเช่าช่วงซึ งเสี ยหายหรื อถูกเวนคืนบางส่ วนยังสามารถใช้เพือ
ประโยชน์ในการดําเนิ นธุ รกิ จโรงแรมต่อไปได้ ให้ถือว่าสัญญานี( ยงั มี ผลใช้บังคับต่อไป
เฉพาะในส่ วนของทรัพย์สินทีเช่าช่วงในส่ วนที ไม่เสี ยหายและยังอยู่ในสภาพที สามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินทีเช่าช่วงกันตามสัญญาฉบับ
นี( ต่ อ ไปโดยคู่ สั ญ ญาจะร่ ว มกัน พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมในการปรั บ อัต ราค่ า เช่ า ให้
สอดคล้องกับสภาพของทรัพย์สินทีเช่าช่วงทีเสี ยหายหรื อถูกเวนคืนบางส่วนตามสมควร
เหตุสุดวิสัย

1. ในกรณี ทีเกิดเหตุสุดวิสยั อันเป็ นผลให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา
ฉบับนี(ได้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั(นจะต้องส่งหนังสื อแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งทราบถึงเหตุสุดวิสัย
ดังกล่าวในทันที และในกรณี ดังกล่าวให้คู่สัญญาทั(งสองฝ่ ายมี สิทธิ เลื อนการปฏิ บัติตาม
สัญญาฉบับนี(ไปได้เท่ากับระยะเวลาทีเกิดเหตุสุดวิสัย โดยกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะตกลง
ร่ วมกันกําหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นความผิดของคู่สัญญาฝ่ ายใดอย่างไรก็ดี
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คู่สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุสุดวิสยั นั(นเป็ นข้ออ้างในการไม่ชาํ ระหนี(เงินใดๆ ในจํานวน
ทีต้องชําระตามสัญญาฉบับนี( เว้นแต่ (ก) ในกรณี ทีเกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็ นผลให้ทรัพย์สินที
เช่าช่วงเสี ยหายอย่างมีนัยสําคัญจนถึงขนาดทีผูเ้ ช่าช่วงไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที
เช่าช่วงตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าช่วงได้ในช่วงระยะเวลาใด ผูเ้ ช่าช่วงไม่มีหน้าทีในการ
ชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาที ไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้ดงั กล่าว
และ/หรื อ (ข) ในกรณี ทีเกิดเหตุสุดวิสัยทีผูเ้ ช่าช่วงสามารถขอเลือนการชําระค่าเช่าและการ
ยกเว้นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี( ตามลําดับ
2. หากเหตุสุดวิสยั ตามทีระบุขา้ งต้นเป็ นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาฉบับนี(ได้ หรื อเป็ นเหตุให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสัญญาฉบับ
นี( คู่สัญญาทั(งสองฝ่ ายตกลงที จะทบทวนข้อกําหนดของสัญญาฉบับ นี( โดยสุ จ ริ ตเพือให้
คู่สญ
ั ญาทั(งสองฝ่ ายสามารถดําเนินการใดๆ เพือประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรื อ กลับคืนสู่
สถานะเดิม
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร 1. สัญญาฉบับนี(ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ระงับข้ อพิพาท
2. ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องใดๆ ที เกิ ดจากหรื อที เกี ยวกับสัญญาฉบับนี( ซึงไม่
สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สญ
ั ญาให้นาํ เสนอต่อศาลทีมีเขตอํานาจ
4.2.4

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าสังหาริมทรัพย์ ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21

ผู้เช่ า

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีเ; ช่ า

เฟอร์ นิเจอร์ เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที ติ ดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทั(ง
อุปกรณ์อืนใดทีใช้เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ข้าพัก
และ/หรื อ ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 ซึ งตั(ง และ/หรื อ ติดตรึ ง
ตราอยูบ่ ริ เวณภายนอกหรื อภายในพื(นทีของอาคารโรงแรม หรื อบนพื(นผิวของตัวอาคารโรงแรม
รวมทั(งสิ ทธิ ใดๆ ที เกี ยวกับหรื อเกี ยวเนื องกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ซึ งตั(งอยู่ในโรงแรมแก
รนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ทั(งนี( ตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ วันทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ
(รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สินทีเ; ช่ า”)

ระยะเวลาการเช่ าและ
เงื;อนไขในการต่ ออายุ
สั ญ ญาเช่ า เมื;อ สั ญ ญา
เช่ าครบกําหนด

เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีสัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงั คับ และคู่สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาเช่า
ฉบับนี( โดยอัตโนมัติเมือมีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างผูเ้ ช่าและกองทรัสต์
โดยให้สัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีต่อออกไปนั(นมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ทีได้ต่อออกไปในแต่ละคราว
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ก า ร ส่ ง ม อ บ สิ ท ธิ กองทรัสต์ตกลงส่ งมอบสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สินทีเช่าให้แก่ผูเ้ ช่าในวันทีสัญญาฉบับนี( มีผล
บังคับใช้
ครอบครอง
การชําระค่ าเช่ า

ผูเ้ ช่าตกลงชําระค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินทีเช่าให้แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่าในอัตรารวม
40 ล้านบาท ต่อปี โดยแบ่งชําระเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 10 ล้านบาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
นอกจากนี( คู่สัญญาตกลงให้นาํ ข้อสัญญาว่าด้วย ‘การเลือนการชําระค่าเช่าอันเนื องมาจากเหตุ
สุ ดวิสัย’‘การชําระค่าเช่าที มีการเลือนชําระออกไป’ และ ‘การยกเว้นค่าเช่าอันเนื องมาจากเหตุ
สุดวิสยั ’ ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หน้ าทีข; องผู้เช่ า

เพือให้ทรัพย์สินทีเช่าอยูใ่ นสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ใน
สัญญาฉบับนี( ผูเ้ ช่าจะรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรื อการกระทํา
ใดๆ ทั(งปวงบนทรัพย์สินทีเช่าในกรณี ทีจําเป็ น เพือให้ทรัพย์สินทีเช่าสามารถใช้ได้ประกอบกับ
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์เพือมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณทีกองทรัสต์อนุมตั ิตาม
ข้อกําหนดในสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์

หน้ าทีข; องกองทรัสต์

1. ในวันทีสัญญาฉบับนี(มีผลใช้บงั คับ กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าในสภาพทีเป็ นอยู่ ณ
วัน เริ มระยะเวลาการเช่ า โดยกองทรั ส ต์จ ะเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยเมื อจะต้อ งมี ก าร
เปลียนแปลงหรื อเพิมเติมทรัพย์สินที เช่า โดยผูเ้ ช่าจะดําเนิ นการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ทรัพย์สินทีเช่าโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ และให้ถือว่าทรัพย์สินที ได้เปลียนใหม่
นั(นเป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์
2. กองทรั สต์จ ะไม่กระทําการใดๆ ให้เกิ ดการรอนสิ ทธิ หรื อกระทําการใดๆ ที มีผลหรื อจะ
ส่งผลทําให้ผเู ้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าได้ไม่วา่ ทั(งหมดหรื อบางส่วน

การโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ภายในระยะเวลาการเช่ าตามสัญ ญาฉบับนี( ผูเ้ ช่ า จะไม่ นํา สิ ท ธิ ก ารเช่ า ทรั พย์สิน ที เช่ า นี( ไ ม่ว่า
ทั(งหมดหรื อบางส่วน ออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ทีทําให้บุคคล
และการให้ เช่ าช่ วง
อืนมี สิทธิ ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที เช่า หรื อโอนสิ ทธิ การเช่าไม่ว่าทั(งหมดหรื อแต่บางส่ วน
ให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน หรื อเป็ นการนําสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สินที
เช่ า ออกให้ เ ช่ า ช่ ว ง หรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ให้ บ ริ ษ ัท ในเครื อ ของผู ้เ ช่ า ซึ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละมี
ความสามารถที จะปฏิ บตั ิหน้าที ตามสัญญาฉบับนี( ได้พร้อมกับการโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้าที
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์
ทั(งนี( “บริษัทในเครือ”หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ซึ ง (ก) ควบคุมบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั(น
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อ (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั(น ไม่วา่ โดยตรงหรื อ
โดยอ้อม หรื อ (ค) อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั(น ไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้อ ม และ “ควบคุ ม” หมายถึ ง การมี อาํ นาจในการควบคุ ม กําหนด หรื อชี( นําการบริ หาร
จัดการและนโยบายของบุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่วา่ จะกระทํา
โดยผ่านความเป็ นเจ้าของหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ ้นทีออกและ
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จําหน่ายแล้วทั(งหมดของบุคคลหรื อนิติบุคคลนั(นๆ โดยสัญญา หรื อโดยวิธีการอืนใด
เ ห ตุ ใ น ก า ร สิL น สุ ด 1. ในกรณี ทีสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ได้สิ(นสุ ดลง เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่าง
อื น ให้สัญญาฉบับนี( สิ( นสุ ดลงด้วยทันที โดยให้การเรี ยกค่า เสี ยหาย ค่ าใช้จ่า ย เงิ น หรื อ
สั ญ ญาและผลอันเกิด
ประโยชน์ตอบแทนอืนใดระหว่างคู่สญ
ั ญาเป็ นไปตามเหตุในการสิ( นสุ ดสัญญาทีเกิดขึ(นจริ ง
จากเหตุในการสิL นสุ ด
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
สัญญา
2. เมื อสัญญาฉบับ นี( สิ( นสุ ดลง ผูเ้ ช่ า ตกลงจะส่ ง มอบทรั พ ย์สิ นที เช่ าตามสัญ ญาฉบับนี( หรื อ
ทรั พ ย์สิ น อื นใดที มี ก ารใช้ป ระโยชน์ ในลัก ษณะเดี ย วกัน ให้แ ก่ ก องทรั ส ต์ หรื อ บุ ค คลที
กองทรัสต์กาํ หนดในสภาพทีเหมาะสมและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ในสัญญา
ฉบับนี( แต่ท( งั นี( ผูเ้ ช่าไม่จาํ ต้องส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืนให้แก่กองทรัสต์ หากทรัพย์สินทีเช่า
ดังกล่าวสูญหายหรื อเสื อมสลายไปทั(งหมดหรื อไม่สามารถส่ งมอบได้ เนื องจากเหตุสุดวิสัย
หรื อการใช้งานตามปกติหรื อตามอายุการใช้งานของทรัพย์สินทีเช่า
เหตุสุดวิสัย

1. ในกรณี ทีเกิดเหตุสุดวิสยั อันเป็ นผลให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา
ฉบับนี(ได้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั(นจะต้องส่งหนังสื อแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งทราบถึงเหตุสุดวิสัย
ดังกล่าวในทันที และในกรณี ดังกล่าวให้คู่สัญญาทั(งสองฝ่ ายมี สิทธิ เลื อนการปฏิ บัติตาม
สัญญาฉบับนี(ไปได้เท่ากับระยะเวลาทีเกิดเหตุสุดวิสยั โดยไม่ถือว่าเป็ นความผิดของคู่สัญญา
ฝ่ ายใดอย่างไรก็ดี คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุสุดวิสัยนั(นเป็ นข้ออ้างใน
การไม่ชาํ ระหนี( เงิ นใดๆ ในจํานวนที ต้องชําระตามสัญญาฉบับนี( เว้นแต่ในกรณี ทีเกิ ดเหตุ
สุดวิสยั อันเป็ นผลให้ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญจนถึงขนาดทีผูเ้ ช่าไม่อาจใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าตามวัตถุประสงค์แห่ งการเช่าได้ในช่วงระยะเวลาใด ผูเ้ ช่าไม่มี
หน้าที ในการชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาที ไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้
ดังกล่าวรวมถึงการเลื อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอันเนื องมาจากเหตุสุดวิสัย
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี( ตามลําดับ
2. หากเหตุสุดวิสยั ตามทีระบุขา้ งต้นเป็ นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาฉบับนี(ได้ หรื อเป็ นเหตุให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสัญญาฉบับ
นี( คู่สัญญาทั(งสองฝ่ ายตกลงที จะทบทวนข้อกําหนดของสัญญาฉบับ นี( โดยสุ จ ริ ตเพือให้
คู่สญ
ั ญาทั(งสองฝ่ ายสามารถดําเนินการใดๆ เพือประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรื อ กลับคืนสู่
สถานะเดิม

กฎหมายและ

1. สัญญาฉบับนี(ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย

การระงับข้ อพิพาท

2. ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องใดๆ ที เกิ ดจากหรื อที เกี ยวกับสัญญาฉบับนี( ซึงไม่
สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สญ
ั ญาให้นาํ เสนอต่อศาลทีมีเขตอํานาจ

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ ผูเ้ ช่ าตกลงจะรั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื นใดอันเกี ยวกับการเช่ า
ทรั พย์สิ นที เช่ าที เกิ ดขึ( นตามสัญ ญาฉบับ นี( (ถ้ามี ) สําหรั บระยะเวลาการเช่ าตามสัญญานี( และ
ค่ าธรรมเนียม
ระยะเวลาการเช่าทีขยายออกไป
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4.3 รายละเอียดผู้เช่ าช่ วง
ในวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนิ นการให้ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล
แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นผูเ้ ช่าช่วง เพือประกอบธุรกิจโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดย
มีรายละเอียด ดังนี(
4.3.1 ข้ อมูลทัว; ไป
ชือผูเ้ ช่าช่วง
ทีตั(ง
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว

:
:

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด
เลขที 1 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั(น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
0105555019474
02 343 8899
02 343 8890
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

:
:
:
:
:

4.3.2 คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ ผู้เช่ าช่ วง
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต( ี
จํา กัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของ บริ ษ ัท แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา กัด (มหาชน) จดทะเบี ย นจัด ตั(ง เมื อวัน ที 7
กุมภาพันธ์ 2555
4.3.3 ความสัมพันธ์ เชิงการถือหุ้นหรือความเกีย; วข้ องทางธุรกิจกับผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงเป็ นผูเ้ ช่าช่วง และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัดในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีความสัมพันธ์ดงั นี(
- บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ถือหุ ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จํานวนประมาณร้อยละ 33.97
- บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด ถือหุน้ ทางตรงโดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพ
เพอร์ต( ี จํากัด จํานวนร้อยละ 99.99 โดยทีบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต( ี จํากัด ถือหุ ้นทางตรง
โดยบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จํานวนร้อยละ 59.99
หมายเหตุ – ข้อมูลการถือหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันที23 เมษายน 2558
4.3.4 ระยะเวลาการดําเนินการ
ผูเ้ ช่ าช่วงจะมีวาระตามที กําหนดในสัญญาเช่าช่ วงอสังหาริ มทรัพย์และตามสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ ซึ งมี
กําหนดเวลา 3 ปี
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4.3.5 กลไกหรือมาตรการทีใ; ช้ ในการกํากับดูแลผู้เช่ าช่ วงเพื;อป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างผู้เช่ าช่ วง
และกองทรัสต์
เนืองจากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัดเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตาม
ความสัมพันธ์เชิงการถือหุน้ กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 4.3.3 ความสัมพันธ์เชิงการถือหุ ้นหรื อ
ความเกี ยวข้อ งทางธุ รกิ จกับ ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ดังนั(น เพือเป็ นการป้ องกันความขัด แย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผูเ้ ช่าช่วงและกองทรัสต์ ในกรณี ทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูเ้ ช่าช่วง กองทรัสต์จะมี
การดําเนินการตามข้อ 6 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
4.4 รายละเอียดผู้บริหารโรงแรม
ในวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ งเป็ นผูเ้ ช่าช่วง
เพือประกอบธุรกิจโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 จะเข้าทําสัญญาแต่งตั(งให้บริ ษทั แป
ซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรม โดยมีรายละเอียด ดังนี(
4.4.1 ข้ อมูลทัว; ไป
ชือผูบ้ ริ หารโรงแรม
ทีตั(ง

:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
วันจดทะเบียนบริ ษทั

:
:
:
:

บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
เลขที 1 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั(น 37 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
0105529046753
620,000,000 บาท
620,000,000 บาท
24 ธันวาคม 2529

4.4.2 ความสัมพันธ์ เชิงการถือหุ้นหรือความเกีย; วข้ องทางธุรกิจกับผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด ซึ งทําหน้าที เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมและบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีความสัมพันธ์ดงั นี(
- บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ถือหุ ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จํานวนประมาณร้อยละ 33.97
- บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด ถือหุ ้นทางตรงโดยบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนร้อยละ 99.99
หมายเหตุ – ข้อมูลการถือหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันที 24 เมษายน 2558
4.4.3 ระยะเวลาการดําเนินการ
ผูบ้ ริ หารโรงแรมจะมีวาระตามทีกําหนดในสัญญาแต่งตั(งผูบ้ ริ หารโรงแรม ซึงมีกาํ หนดเวลา 3 ปี
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4.4.4อสั งหาริ มทรัพย์ อื;นภายใต้ การจัดการของผู้บริ หารโรงแรมซึ;งผู้เช่ าช่ วงแต่ งตัLงที;อาจแข่ งขันในทางธุรกิจกับ
ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารโรงแรม มีโรงแรมภายใต้การจัดการ ดังนี(
(1) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต
(2) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ
5. ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากก่ อตัLงกองทรัสต์
5.1. งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติและประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไรสํ าหรั บงวด 12 เดือน ช่ วงเวลา
ประมาณการ วันที; 1 มกราคม 2559 ถึง วันที; 31 ธันวาคม 2559
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีแท้จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที
ปรากฏในประมาณการกองทรัสต์ นอกจากนี(ประมาณการกําไรและเงินจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยของกองทรัสต์จะไม่ได้
รับการปรับปรุ งสําหรับเหตุการณ์ใดๆ ทีเกิดขึ(นภายหลังวันเริ มมีผลใช้บงั คับของหนังสื อชี(ชวนฉบับนี(

รายได้ค่าเช่าคงที
รายได้ค่าเช่าแปรผัน
รายได้ จากค่ าเช่ า(1)
ดอกเบี(ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์(2)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์(3)
รวมค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
ประมาณการการปันส่ วนแบ่ งกําไร
ประมาณการอัตราการจ่ายเงินปั นส่วนแบ่งกําไร (ร้อยละ)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีออก (ล้านหน่วย)(4)
ประมาณการเงินสดสุ ทธิทสี; ามารถนํามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลด
ทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ประมาณการจํานวนเงินปั นส่วนกําไรต่อหน่วย (บาท)
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินทีจ; ่ ายแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต่อหน่ วย (บาท)
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ล้ านบาท
240
96
336
1
337
(15)
(27)
(9)
(51)
286
92.06
328.62

0.799
0.026
0.825
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4.4.4อสั งหาริ มทรัพย์ อื(นภายใต้ การจัดการของผู้บริ หารโรงแรมซึ(งผู้เช่ าช่ วงแต่ งตั=งที(อาจแข่ งขันในทางธุรกิจกับ
ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารโรงแรม มีโรงแรมภายใต้การจัดการ ดังนี)
(1) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต
(2) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ
5. ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากก่ อตั=งกองทรัสต์
5.1. งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติและประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไรสํ าหรั บงวด 12 เดือน ช่ วงเวลา
ประมาณการ วันที( 1 มกราคม 2559 ถึง วันที( 31 ธันวาคม 2559
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีแท้จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที
ปรากฏในประมาณการกองทรัสต์ นอกจากนี)ประมาณการกําไรและเงินจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยของกองทรัสต์จะไม่ได้
รับการปรับปรุ งสําหรับเหตุการณ์ใดๆ ทีเกิดขึ)นภายหลังวันเริ มมีผลใช้บงั คับของหนังสื อชี)ชวนฉบับนี)

รายได้ค่าเช่าคงที
รายได้ค่าเช่าแปรผัน
รายได้ จากค่ าเช่ า(1)
ดอกเบี)ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์(2)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์(3)
รวมค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
ประมาณการการปันส่ วนแบ่ งกําไร
ประมาณการอัตราการจ่ายเงินปั นส่วนแบ่งกําไร (ร้อยละ)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีออก (ล้านหน่วย)(4)
ประมาณการเงินสดสุ ทธิทสี( ามารถนํามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลด
ทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ประมาณการจํานวนเงินปั นส่วนกําไรต่อหน่วย (บาท)
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินทีจ( ่ ายแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต่อหน่ วย (บาท)
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หมายเหตุ:
(1)

รายได้ค่าเช่า และรายได้อืนในรอบ 12 เดือนข้างหน้าเป็ นไปตามงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและ
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วันที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที
31 ธันวาคม 2559 (“รายงานประมาณการ”)
(2)
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์ในรอบ 12 เดือนข้างหน้าเป็ นไปตามรายงานประมาณ
การ
(3)
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เช่น อาทิ ค่าธรรมเนี ยมคําขออนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าทีปรึ กษาด้านต่างๆ ทีเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั)งแรก ค่าจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ (เฉพาะส่วนทีกองทรัสต์รับผิดชอบ) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึ งกองทรัสต์จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 47 ล้าน
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ภายใต้ประมาณการข้อมูลทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์น) ี จะ
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์โดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี
(4)
จํานวนหน่วยทรัสต์ท) งั หมด 328.62 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท เป็ นจํานวนตามสมมติฐานเพือใช้ใน
การประมาณการ ทั)งนี) จํานวนหน่วยทรัสต์สุดท้ายอาจจะแตกต่างไปจากนี) โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเปลียนแปลง
ไปจากตารางข้างต้นจะส่งผลให้การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยเปลียนไปด้วย
ทั)งนี) ประมาณการอัตราเงินทีจ่ายแก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (อัตราผลประโยชน์ตอบแทน) ดังกล่าวคํานวณจากราคาเสนอ
ขายหน่ วยทรัสต์ ณ ราคา 10.00 บาทต่อหน่ วย ซึ งเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั)งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึ ง วันที 31 ธันวาคม 2559 และมิอาจรับรองผลได้ ทั)งนี) โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิมเติมตามเอกสารแนบ 4งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปั นส่ วนแบ่งกําไรสําหรับงวด
12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตั)งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2559
การประมาณการเงินลงทุนของกองทรัสต์ ด้วยวิธีการแบบเส้ นตรง (หลักความระมัดระวัง)
มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผลู ้ งทุนทัวไป สามารถทําความเข้าใจเกียวกับวิธีการแสดงผลการดําเนิ นงานเป็ นการทัวไปของ
กองทรัสต์ ซึงจะเน้นลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ)น โดยแสดงให้เห็นถึงเงิน
ลงทุน (เงินต้น) ทีถูกทยอยคืนในแต่ละปี ในกรณี ทีกองทรัสต์มี Unrealized loss จากการด้อยค่าของสิ ทธิ การเช่าแบบ
เส้นตรง
การประยุกต์ใช้วธิ ีลดทุนแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบัญชีทีสภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนด
กฏระเบียบ และ/หรื อ ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ ทีประกาศใช้ในปั จจุบนั และอนาคตได้
จากข้อมูลข้างต้น ประมาณการเงิ นลงทุน (เงิ นต้น) ที จะถูกทยอยคืนเฉลียมี ค่าประมาณ 0.40 บาท/ปี (คํานวณจาก
ต้นทุนของหน่วยทรัสต์ หารด้วยระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์ = 10.00 บาท/25 ปี ) หรื อประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี
ดังนั)น ประมาณการอัตราเงินส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิ หรื อประมาณการอัตราผลประโยชน์ตอบแทนสุ ทธิ (Net Yield) ที
ได้รับในแต่ละปี จะเท่ากับ กระแสเงินสดรับหักด้วยประมาณการเงินลงทุน (เงินต้น) ทีจะถูกทยอยคืน
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ตัวอย่างการคํานวณการคืนเงินต้นของกองทรัสต์ปี พ.ศ. 2559
ประมาณการงวดวันที( 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที( 31 ธันวาคม 2559
0.8250
10.00
8.25
25
4.00

รวมเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย (หน่วย: บาท)
ประมาณการราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั)งแรก (บาท)
ประมาณอัตราเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ (ร้อยละ)
ประมาณระยะเวลาการเช่า (ปี )
คิดเป็ นเงินคืนทุนเฉลียต่อปี (ร้อยละ)

คิดเป็ นเงินส่วนแบ่งกําไรสุทธิต่อปี
คิดเป็ นเงินคืนทุนเฉลียต่อปี
คิดเป็ นเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
หมายเหตุ:

อัตรา
(ร้ อยละ)
4.25
4.00
8.25

จํานวน
(บาท/หน่ วย)
0.425
0.400
0.825

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
51.52
48.48
100.00

ทั)งนี) การประมาณการเงินลงทุนทีถูกทยอยคืนดังกล่าว อาจมีความแตกต่างจากการดําเนินงานจริ งโดยทีค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ ของกองทรัสต์ยงั ไม่ได้รวมผลกระทบจากมูลค่าสิ ทธิ การเช่าลดลงตามอายุสัญญาสิ ทธิ การเช่าเนื องจากราคา
ประเมินของสิ ทธิการเช่าสิ)นงวดไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าสิ ทธิการเช่าต้นงวด ทําให้กองทรัสต์ไม่ตอ้ งรับรู ้ผลขาดทุนทียังไม่
เกิดขึ)นจากมูลค่าสิ ทธิการเช่าลดลงจากราคาประเมินทรัพย์สิน (Unrealized loss)
อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทั)งประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติทีแสดงไว้
ในเอกสารแนบ 4และพิจารณาข้อสมมติ ฐานดังกล่าวตลอดจนข้อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์สมมติ โดยใช้
วิจารณญาณของตนเองอย่างถีถ้วนเกียวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์
5.2. การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปันส่ วนแบ่ งกําไรสํ าหรับงวด 12
เดือน ระหว่ าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
เพือช่วยให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์และผูท้ ีสนใจลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการอัตราเงินจ่ายประจํางวด
ตั)งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 ของกองทรัสต์ จากการเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวข้องกับ
การดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนทีสําคัญ เช่น อัตราค่าห้องพักเฉลีย อัตราการเข้าพักเฉลีย การ
ปรั บอัตราค่าห้องพัก ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด ค่าซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษา ค่าเบี)ยประกัน และค่าภาษีโรงเรื อน เป็ นต้น ซึ งปั จจัยเหล่านี) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน
ของกองทรัสต์ ซึงในการจัดทําข้อมูลทางการเงินสมมติฐานปี 2559 ของกองทรัสต์ ทีโดยทีปรึ กษาทางการเงินได้ทาํ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่งกําไรของกองทรัสต์เพือ
ศึกษาผลกระทบจากการแปรผันของความสามารถในการปรับขึ)นอัตราค่าห้องพักเฉลียและอัตราการเข้าพักเฉลีย ทีมี
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ต่อประมาณการปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยสําหรับงวด 12 เดือน ระหว่างงวดวันที 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม
2559
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ ณ ราคา 10.00
บาทต่อหน่วย แบ่งได้เป็ น 3 กรณี และมีสมมติฐานการเปลียนแปลงอัตราการปรับขึ)นอัตราค่าห้องพักเฉลียและการ
แปรผันของอัตราการเข้าพักเฉลีย

Worst Case
Base Case
Best Case

อัตราการปรับขึน= อัตราค่ า
ห้ องพักเฉลีย( (ร้ อยละ)
5.00
7.50
10.00

อัตราการเช่ าพืน= ทีข( องผู้เช่ า
(ร้ อยละ)
85.00
90.00
95.00

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปั นส่ วนกําไรสําหรับงวด 12
เดือน ประจํางวด 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 จากสมมติฐานการเปลียนแปลงตัวแปรข้างต้น สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี)
กรณี
Worst Case
Base Case
Best Case

อัตราเงินส่วนแบ่งกําไรสุทธิ
ต่อปี (ร้อยละ)
3.27
4.25
5.28

อัตราเงินคืนทุนเฉลียต่อปี
(ร้อยละ)

อัตราเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์ต่อปี (ร้อยละ)

4.00

7.27
8.25
9.28

ทั)งนี) อัตราเงินทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยในกรณี เลวร้ายทีสุ ด (Worst Case) คิดเป็ นร้อยละ 7.27 ต่อปี ซึ งแตกต่างจากอัตรา
เงินทีจ่ายแก่ผูถ้ ือหน่วยในกรณี ฐาน (Base Case) ประมาณร้อยละ 11.88 ในขณะที อัตราเงินทีจ่ายแก่ผูถ้ ือหน่วยใน
กรณี ทีดีทีสุด (Best Case) คิดเป็ นร้อยละ 9.28ต่อปี หรื อแตกต่างจากอัตราเงินทีจ่ายแก่ผูถ้ ือหน่วยในกรณี ฐาน (Base
Case) ประมาณร้อยละ 12.48 ทั)งนี) ผูส้ นใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้จากเอกสารแนบ 5รายงานวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
ทั)งนี) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนั)นมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงการคํานวณถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ทีอาจ
เกิดขึ)นจากสมมติฐานสําคัญทีแปรเปลียนไปจากกรณี ฐานเท่านั)น ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทีเกิดขึ)นจริ ง
และผลประกอบการทีแสดงในงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติอาจแตกต่างไปจากช่วงการเปลียนแปลงที
กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้
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6. รายการระหว่ างกองทรัสต์ กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลที4เกี4ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ กับทรัสตี
และบุคคลทีเ4 กีย4 วโยงกันกับทรัสตี
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกับกองทรัสต์มีรายละเอียด ดังนี)
6.1 รายการระหว่ างกองทรัสต์ กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลทีเ4 กีย4 วโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
6.1.1 การลงทุนโดยการเช่ าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มนิ อล 21
นิตบิ ุคคล / บริษัททีอ4 าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ในฐานะ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต) ี จํากัด
ในฐานะ เจ้าของทรัพย์สิน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรั พย์จัดการกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด และบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต) ี
จํากัด มีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เดี ยวกัน คือ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึ งถือหุ ้นทางตรงใน
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต) ี จํากัด จํานวนร้อยละ 59.99และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ทางอ้อมในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัดจํานวนประมาณ
ร้อยละ 33.97
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
กองทรัสต์จะลงทุนโดยการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และซื) อ
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง มูลค่าไม่เกิน 4,010 ล้านบาท จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต) ี จํากัด
ซึ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิA ในอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มิน อล 21 และ
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง และจะแต่งตั)งให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น เห็ น ว่า การลงทุ น ดัง กล่ า วเป็ นการลงทุ น เพื อให้ไ ด้ม าซึ งทรั พ ย์สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์ และมูลค่าทีกองทรัสต์ลงทุนเป็ นมูลค่าทีสมเหตุสมผลเนื องจากเป็ นมูลค่าทีอ้างอิงจากราคา
ประเมินทีได้จากบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย กล่าวคือ 3,800 ล้านบาท และ 3,850 ล้านบาท ซึ ง
ประเมิ นมู ลค่ าโดยบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํา กัด และบริ ษทั ที เ อพี แวลู เอชัน จํากัด
ตามลําดับ
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6.1.2

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ โดยการให้ เช่ าช่ วงและให้ เช่ าทรัพย์ สินหลักแก่ ผู้เช่ าช่ วง
นิตบิ ุคคล / บริษัททีอ4 าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ในฐานะ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด
ในฐานะ ผูเ้ ช่าช่วง
ความสัมพันธ์
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์ จํากัดจํานวนประมาณร้อยละ 59.99 และถือหุน้ ทางอ้อมในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัดจํานวนประมาณร้อยละ 33.97
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ภายหลังจากทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักแล้ว กองทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนําทรัพย์สิน
หลักของกองทรั สต์ออกให้เช่ าช่ วงและให้เช่ าแก่ ผูเ้ ช่ าช่ วง ซึ งได้แก่ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล
แมเนจเมนท์ จํากัด
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ทีปรึ กษาทางการเงินเห็ นว่า การนําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่ผูเ้ ช่าช่วง
ซึงได้แก่ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด มีความสมเหตุสมผลเนืองจากบุคคลดังกล่าว
เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการบริ หารทรัพย์สินประเภทโรงแรม โดยในปั จจุบนั มี โรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เพลินจิต และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ ภายใต้การจัดการ นอกจากนี) ค่าเช่าที
กองทรั สต์จะได้รับ อยู่ใ นระดับที ใกล้เคี ย งกับ อัตราตลาดและมี ความเหมาะสมเมื อพิ จารณาจากผล
ประกอบการของทรัพย์สินหลักในอดี ต กล่าวคือ อัตราการเข้าพักเฉลียและอัตราค่าห้องพักเฉลียมีผล
ดําเนิ นการอยูใ่ นระดับทีเพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่าคงที ซึ งแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินหลักมีศกั ยภาพการ
ประกอบการทีดีและหากพิจารณารายงานประมาณการในเอกสารแนบ 4ประมาณการกําไรก่อนดอกเบี)ย
ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย (EBITDA) ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 ในปี 2559อยูใ่ นระดับทีมากพอทีจะสร้างความมันใจให้กบั นักลงทุนว่าทรัพย์สินหลักที
กองทรั ส ต์จะเข้า ลงทุ นจะมี ผลดํา เนิ นการและกํา ไรมากพอในการชําระค่ าเช่ าคงที ให้แก่ ก องทรั ส ต์
ประกอบกับทําเลทีตั)ง ซึงจะส่งผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลดําเนินการในอนาคต รวมถึงมูล
ค่าที กองทรั สต์ได้ลงทุ น ที ปรึ กษาทางการเงิ นเห็ น ว่าค่าเช่ าทั)ง 2 ส่ วนมี ค วามเหมาะสมในส่ วนของ
ผลตอบแทนการลงทุน และ ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์
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แผนภาพรายละเอียดการทําธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ทั)งนี) การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้นเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที
เกี ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยตามประกาศที สร. 26/2555 กําหนดให้ตอ้ งผ่านระบบการอนุ มตั ิตาม
ประกาศดังกล่าว และต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เว้น
แต่จะได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี)ชวนซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียง การจ่ายค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ให้แก่ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ไม่เกิ นอัตราที ได้ระบุ ไว้ใน
หนังสื อชี)ชวนนี)
ทั)งนี) ในกรณี ทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ดงั นี)
1) บุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้หมายความตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกัน
2) เงือนไขและข้อกําหนดทัวไปของกองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน ดังต่อไปนี)
• ในการทํา ธุ ร กรรมของกองทรั ส ต์กับ ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ห รื อ บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู ้จัด การ
กองทรัสต์จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั)งทรัสต์และกฎหมายที เกี ยวข้อง และเป็ นไปเพือ
ประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
• ธุรกรรมทีกองทรัสต์ทาํ กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้อง
เป็ นธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาเป็ นธรรม
• บุคคลทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษกับการทําธุรกรรมไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจเข้าทําธุรกรรม
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3) การอนุ มตั ิการทําธุ รกรรมระหว่างกองทรั สต์กับผูจ้ ัดการกองทรั สต์หรื อบุ คคลที เกี ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ต้องผ่านการดําเนินการตามขั)นตอนดังต่อไปนี)
• ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่า เป็ นธุ ร กรรมที เป็ นไปตามสั ญ ญาก่ อ ตั)ง ทรั ส ต์แ ละกฎหมายที
เกียวข้อง
• ในกรณี ทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าเกินกว่าหนึงล้านบาท หรื อตั)งแต่ร้อยละ 0.03ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
• ในกรณี ทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าตั)งแต่ยสิี บล้านบาทขึ)นไป หรื อเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ต้องได้รับมติของทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั)งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
ทั)งนี) ในกรณี ทีธุรกรรมทีกองทรัสต์ทาํ กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ งสิ นทรัพย์ท) งั หมดของแต่ละโครงการที ทําให้โครงการนั)นๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ งรวมถึงทรัพย์สินที
เกียวเนืองกับโครงการนั)นด้วย
4) นโยบายการทําธุ รกรรมระหว่า งกองทรั สต์กับ ผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์ห รื อ บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์
• การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะต้องกระทําภายใต้เงือนไขทีมีความเป็ นธรรมและมีความเหมาะสม และเป็ นไป
ตามเงือนไขและข้อกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั)งนี) ในกรณี ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดบุคคลทีมีลกั ษณะเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
เพิมเติมในอนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงือนไขและข้อกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์
• นอกจากนี) กองทรัสต์จะดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับธุ รกรรมที ทํากับผูจ้ ัดการกองทรั สต์หรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั)งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ทีได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและในรายงานประจําปี ของ
กองทรัสต์ดว้ ย
6.2 รายการระหว่ างกองทรัสต์ กบั ทรัสตีและบุคคลทีเ4 กีย4 วโยงกันกับทรัสตี
6.2.1

การกู้ยมื เงิน
นิตบิ ุคคล / บริษัททีอ4 าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นทางตรงในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์
จํากัด จํานวนร้อยละ 99.99
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั)งนี) กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินบางส่ วนโดยจะมีการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที
เกียวโยงกันกับ ทรัสตี กล่าวคือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้สอบถามอัตราดอกเบี)ย ระยะเวลากูย้ มื ระยะเวลาปลอดเงินต้น ระยะเวลาการชําระ
คืนเงินต้นของธุรกรรมการกูย้ มื เงินในลักษณะสิ นเชือโครงการระยะยาว (Project Finance) ของธนาคาร
พาณิ ชย์อืนๆ พบว่ารายละเอียดและเงือนไขดังกล่าวข้างต้นทีกองทรัสต์ได้รับจากผูใ้ ห้กมู้ ีความใกล้เคียง
กับราคาตลาดทีธนาคารพาณิ ชย์เสนอให้แก่ลูกค้าชั)นดีในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั)งนี) เงือนไขการชําระ
คืนเงินต้นและดอกเบี)ยทีกองทรัสต์ได้รับจากผูใ้ ห้กเู้ ป็ นเงือนไขทีดีกว่าผูใ้ ห้กรู้ ายอืน
6.2.2

นโยบายการทําธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กบั บุคคลทีเ4 กีย4 วโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ทีจะมีการทําธุ รกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที เกี ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต จะมีการ
ดําเนินการดังนี)
1)
มีการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์หรื อช่องทางอืนใดทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการจะเข้าทําธุรกรรมได้อย่างทัวถึง
2)
มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีสมเหตุสมผล ซึงต้องไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
3)
มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้านทีชัดเจนโดยเวลาดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่า
14 วัน เว้นแต่ในกรณี ทีมีการขอมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เพือเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวให้การคัดค้าน
กระทําในการขอมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์น) นั
อนึ ง ในกรณี ทีมีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการทีมีการเปิ ดเผยตามข้อ 3) ใน
จํานวนทีเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทั)งหมด ทรัสตีจะกระทําหรื อยินยอม
ให้มีธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้
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7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลัก
7.1

ภาพรวมตลาดโรงแรม และตลาดการท่ องเทีย. วประเทศไทย
7.1.1

ดัชนีบ่งชี7ภาวะเศรษฐกิจประชาชาติ

ตาราง 1: ดัชนีบ่งชี7ภาวะเศรษฐกิจ
Units

Scale

2010

2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

4,596

4,600

4,898

5,040

5,076

5,264

5,457

5,649

5,831 6,027 6,230

GDP and Its
Components
Billions:

GDP, real, LCU*

Baht

Real GDP Growth

%

NA

7.8%

0.1%

6.5%

2.9%

0.7%

3.7%

3.7%

3.5%

3.2%

US$

NA

4,807

5,191

5,476

5,780

5,558

5,655

5,813

6,043

6,284 6,575 6,879

exchange rate, nominal, US$

NA

12,558 12,788 13,818 14,383 14,653 15,325 16,227 17,115 17,976 18,911 19,895

US$

Millions

341,340 370,731 397,602 420,439 404,799 410,181 421,960 439,262 457,693 479,346 501,972

US$

Millions

GDP per capita,
nominal, US$

1988 prices

3.4%

3.4%

GDP per capita, PPP
US$
GDP, nominal, US$
Current account of
balance of payments,

10,024 8,902

-1,499 -3,881 13,129 15,786 12,861 10,245 7,314 5,052 3,284

US$
Consumption,
government, real, LCU*

Baht

Billions:
1988 prices

456

462

496

520

535

563

583

604

624

645

664

3.3

3.8

3.0

2.2

1.9

0.3

3.4

2.9

2.8

2.6

2.6

Inflation, consumer
price index - % year-on- % year

NA

year
Exports, goods,
nominal, US$
Imports, goods,
nominal, US$

US$

Millions

191,647 219,118 225,875 225,409 224,792 229,195 246,947 263,826 280,143 297,119 314,832

US$

Millions

161,897 202,130 219,860 218,748 200,210 203,478 222,571 241,534 260,270 279,028 297,948
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Units

Scale

2010

%

NA

5.9

2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Interest Rate (%)
Interest rate, lending

6.9

7.1

7.0

6.8

6.6

7.2

8.4

9.0

9.0

9.0

Person Thousands 66,427 66,628 66,844 67,059 67,255 67,418 67,548 67,654 67,740 67,809 67,864

Population, total
Unemployment rate

%

Exchange rate, period Baht per
US$

average

NA

1.0

0.7

0.7

0.7

0.8

1.1

1.1

1.3

1.4

1.6

1.6

NA

31.7

30.5

31.1

30.7

32.5

33.1

34.5

35.2

35.9

36.4

36.8

ทีมา: Oxford Economics เดือนพฤษภาคม 2558
F: คาดการณ์
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอตั ราการเติบโตปรับฤดูกาลเพียง
ร้อยละ 0.3 แม้วา่ ภาคการบริ การมีการปรับตัวเพิมขึjนถึง 14.3% ก็ตาม ทัjงนีjสืบเนืองจากการส่งออกสุทธิ
ถดถอย โดยมีอตั ราการส่งออกลดลงร้อยละ 2.5 และมีอตั ราการนําเข้าเพิมขึjนร้อยละ 4 ภาคการ
ท่องเทียวยังคงเป็ นปัจจัยสําคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็ นสัดส่วน
8.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตามข้อมูลจากสภาการท่องเทียวและอุตสาหกรรมการท่องเทียว
โลก (WTTC) ส่วนการใช้จ่ายภาคเอกชนยังอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม สําหรับการลงทุนของภาครัฐนัjน
น้อยกว่าทีคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เนืองจากภาครัฐมีภาระการลงทุนคงที (Fixed Investment) ส่งผล
ให้การลงทุนของภาคเอกชนปรับตัวดีขj ึน ช่วงปลายเดือนเมษายน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อ ธปท.
ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีjยครัjงที 2 เป็ นร้อยละ 1.5 ต่อปี และเตือนภาคเอกชนว่าการส่งออกอาจ
ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนืองจากอุปสงค์จากประเทศจีนทีลดลงและค่าเงินบาททีแข็งตัว
ภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2558 มีแนวโน้มดีขj ึนด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนปรนทางนโยบาย
การเงินราคานํjามันทีถูกลงและการลงทุนตามแผนนโยบายของรัฐบาล ประกอบทัjงอัตราเงินเฟ้ อของ
ผูบ้ ริ โภค (CPI inflation)ทีคาดว่าจะทรงตัว (เนืองจากราคานํjามันทีลดลง) และอัตราการจ้างงานที
เพิมขึjน จะส่งผลให้ผอู ้ ปุ โภคบริ โภคมีอาํ นาจการซืjอสูงขึjน
ในเดือนพฤษภาคม 2558 เงินบาทอ่อนค่าอย่างมีนยั สําคัญ ทําให้นกั ลงทุนมีความกังวลในภาวะเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยตามข้อมูลจาก Oxford Economics ค่าเงินบาทจะยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนืองตลอด พ.ศ.
2558 และพ.ศ. 2559 ทัjงนีj เป็ นการอ่อนค่าทีไม่รุนแรงนัก
7.1.2

ตลาดการท่ องเทีย. วประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นหนึงในประเทศทีมีชือเสี ยงด้านการท่องเทียวของภูมิภาค โดยมีชายหาดและสถานที
ทางประวัติศาสตร์ทีขึjนชือติดอันดับโลกหลายแห่ง จากข้อมูลของสภาการท่องเทียวและอุตสาหกรรม
การท่องเทียวโลก (WTTC) พบว่าในปี พ.ศ. 2557 รายได้จากการท่องเทียวคิดเป็ น 1,037 พันล้านบาท
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (หรื อร้อยละ 8.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทัjงหมด)
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จํานวนนักท่องเทียวเพิมขึjนอย่างต่อเนืองจาก 10.1 ล้านคนในปี พ.ศ. 2546 เป็ น 24.8 ล้านคนในปี พ.ศ.
2557 (อัอัตราการเติบโตเฉลียต่อปี ของนักท่องเทียวเท่ากับร้อยละ 8.5 สําหรับช่วง 12 ปี ทีผ่านมา)
ปั จ จัย หลัก ที ทํา ให้ป ระเทศไทยกลายเป็ นสถานที ท่ อ งเที ยวดัง ระดับ โลกคงไม่ พ น้ สภาวะอากาศที
เอืjออํานวยในการท่องเทียวได้เกือบตลอดทัjงปี
ประเทศไทยมีสนามบินหลักสามแห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมิ (กรุ งเทพ) สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง (กรุ งเทพ) และสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยมีสนามบินเล็กๆ อีกหลายแห่งที
สามารถรองรับนักท่องเทียวทัjงในและต่างประประเทศ ได้แก่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบิน
นานาชาติเกาะสมุย และสนามบินนานาชาติอ่ตู ะเภา
รู ปภาพ 1: สถิตนิ ักท่ องเทีย. วชาวต่ างชาติทเี. ดินทางเข้ าประเทศไทย

F: คาดการณ์โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย
ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และ JLL
จากเหตุการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ.
พ 2557 ส่งผลให้จาํ นวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้า
ประเทศไทยลดลงอย่างมาก ทัjงนีj หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองทีกลับคืนสู่ภาวะปกติ ประกอบกับ
เศรษฐกิจทีฟืj นตัวและความมันใจของผูบ้ ริ โภคเพิมขึjน
ทําให้จาํ นวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดิน
ทางเข้าประเทศไทยตัjงแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ.
พ 2558 เพิมขึjนเป็ น 7.99 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 23.5 กระทรวงการท่องเทียวและการกีฬาคาดการณ์วา่ พ.ศ.
พ 2558 ประเทศไทยจะมีนกั ท่องเทียว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศประมาณ 29 ล้านคน หรื อเติบโตถึงร้อยละ 17 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ที
ผ่านมา
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จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญีปุ่ น และเกาหลี ยังคงครองอันดับสูงสุดของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้า
ประเทศไทย ตามด้วยอินเดีย ลาว สหราชอาณาจักร และสิ งคโปร์ การเพิมขึjนของจํานวนนักท่องเทียว
จากประเทศภูมิภาคนัjนเป็ นผลสืบเนืองจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนตําในภูมิภาค
รู ปภาพ2: 10 อันดับนักท่ องเที
งเ ย. วชาวต่ างชาติทเี. ดินทางเข้ าประเทศไทย ปี พ.ศศ. 2557

ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และ JLL

พ 2558
รู ปภาพ3: 10 อันดับนักท่ องเทีย. วชาวต่ างชาติทเี. ดินทางเข้ าประเทศไทยตั7งแต่ มกราคมถึงมีนาคม ปี พ.ศ.

ทีมา:การท่
การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และ JLL

7.2

ตลาดการท่ องเทีย. วกรุงเทพ
7.2.1

กรุงเทพ
กรุ งเทพ เป็ นเมืองหลวงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และยังเป็ นเขตเมืองทีใหญ่ทีสุดของ
ประเทศกรุ งเทพเป็ นหนึงในเขตปกครองพิเศษ อีกแห่งคือพัทยา เขตเมืองกรุ งเทพ นัjนครอบคลุมอาณา
บริ เวณรวมไปถึงจังหวัดทีตัjงอยูโ่ ดยรอบ ซึงรวมถึงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร หรื อเรี ยกกันว่าเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
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ตาราง 2: ภาพรวมกรุงเทพ
ภาพรวม
รายละเอียด
กรุ งเทพ มีจาํ นวนประชากรประมาณ 5,673,000 คน
ประชากรศาสตร์

กรุ งเทพ และปริ มณฑล มีจาํ นวนประชากรประมาณ 9,800,000 คน

1.1
ขนาดพืjนที

ความหนาแน่น: 3,616.3 คน ต่อตารางกิโลเมตร

เขตการบริ หาร

50 อําเภอ, 169 ตําบล

ศาสนา

พุทธ92% มุสลิม 6% คริ สเตียน 1% และฮินดู/ซิกข์ 1%

1,568.737 ตารางกิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP)

3,331 พันล้านบาท (GPP ต่อคน 485,672 บาท พ.ศ.2554)

ปั จจัยผลักดันเศรษฐกิจ

ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่งซ่อมแซมการเงินการโรงแรม และร้านอาหาร

อาณาเขต

แบ่งเขตโดยแม่นj าํ เจ้าพระยา และติดกับอ่าวไทย

แผนการพัฒนา

 ขยายระบบขนส่งมวลชนรอบกรุ งเทพ ได้แก่ เครื อข่ายรถไฟฟ้ า (BTS)รถไฟใต้ดิน
(MRT) รถไฟฟ้ าเชือมท่าอากาศยาน (Airport Link)รถไฟฟ้ าโมโนเรล (Monorail)
และรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)
 แผนพัฒนากรุ งเทพ ระยะเวลา 12 ปี (2552-2563) แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มหภาค
เมือง และชุมชน
- ระดับมหภาค (Gateway):ผลักดันกรุ งเทพ ให้เป็ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค
- ระดับเมือง (Green):พัฒนาสิ งแวดล้อมให้อยูอ่ ย่างยังยืน
- ระดัมชุมชน (Good Life): ให้ประชาชนมีความเป็ นอยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม
ทีดีขj ึน

ทีมา: บทวิจยั ทุติยภูมิและJLL

7.2.2

ตลาดการท่ องเทีย. วกรุงเทพ
นักท่ องเที ยวชาวต่ างชาติทีเดินทางเข้ ากรุ งเทพ
ตัjงแต่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิสร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2549 ทําให้การเดินทางมายังกรุ งเทพ มีความ
สะดวกสบายมากขึjนส่ งผลให้การท่องเทียวกรุ งเทพ เติบโตอย่างต่อเนื อง ประกอบกับการขยายตัวของ
สายการบินต้นทุนตําในเอเชียทําให้กรุ งเทพ เป็ นเมืองท่องเทียวทีได้รับความนิยมของทวีปเอเชีย
การท่องเทียวของประเทศไทยและกรุ งเทพมีการฟืj นตัวจากภาวะวิกฤตและภัยทางธรรมชาติต่างๆ ไม่วา่
จะเป็ นการระบาดของ SARSในปี พ.ศ. 2546 สึ นามิในปี พ.ศ. 2548 รั ฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ปิ ด
สนามบิ นในกรุ งเทพ ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2551 วิกฤตทางเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ทาง
การเมืองทีไม่สงบช่วงเมษายน พ.ศ. 2552 และเมษายน พ.ศ. 2553 วิกฤตการณ์นj าํ ท่วมในปี พ.ศ. 2554
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หรื อแม้กระทัjงรัฐประหารในปี
ประ
พ.ศ. 2557 ประเทศไทยยังคงได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื องเห็นได้จาก
จํานวนนักท่องเทียวทีกลับมาท่องเที ยวซํjาเป็ นจํานวนมากด้วยสาเหตุนj ี อตั ราการเติบโตเฉลียต่อปี ของ
นักท่องเทียว (ระหว่
ระหว่าง พ.ศ.
พ 2546 – 2557)คงอยูใ่ นระดับร้อยละ 5.3 ต่อปี
รู ปภาพ 4: สถิตนิ ักท่ องเทีย. วชาวต่ างชาติทเี. ดินทางเข้ ากรุงเทพ

ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และ JLL

จํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้ากรุ งเทพมีจาํ นวนเพิมขึjนอย่างเนื องตัjงแต่ปี พ.ศ.
พ 2552 จาก
ประมาณ 9.6 ล้านคน เป็ น 17.5 ล้านคน ในปี พ.ศ .2556 (ตามรู ปภาพ 4) อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์
ทางการเมืองในปี พ..ศ.2557 ส่งผลให้นกั ท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้ากรุ งเทพ ลดลงเป็ น 15.5 ล้าน
คน หรื อลดลงร้อยละ 11.3 เมือเที ยบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองเป็ นไปได้
ด้วยดี การท่องเทียวมีแนวโน้มทีจะปรั
จะปรับตัวดีขj ึนและสามารถกลับคืนสู่การเติบโตในอัตราปกติได้
กรุ งเทพ ยังเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวเชิงการแพทย์ในเอเชียมีสปาและสถานดูแลสุ ขภาพจํานวนมาก
นอกจากนีjกรุ งเทพ ยังมีบุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะทาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีมีคุณภาพสู ง และที
สําคัญค่ารักษาพยาบาลทีประหยัดกว่าประเทศอืนๆ
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นักท่ องเที ยวชาวต่ างชาติทีสําคัญ
รู ปภาพ5: 10 อันดับนักท่ องเทีย. วชาวต่ างชาติทเี. ดินทางเข้ ากรุงเทพ ปี พ.ศ.
พ 2557

ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และ JLL

ในปี พ.ศ. 2557จีจีนยังครองสถิติจาํ นวนนักท่องเทียวสูงสุดของกรุ งเทพ จากข้อมูลนักท่องเทียวทีเดิน
ทางเข้าประเทศไทยณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีจาํ นวนนักท่องเทียวจากจีนประมาณ2.9
ประมาณ ล้าน
คนคิดเป็ นร้อยละ 19.3
19 ของจํานวนนักท่องเทียวทัjงหมด
ตาราง 3: 10 อันดับนักท่ องเทีย. วชาวต่ างชาติทเี. ดินทางเข้ ากรุงเทพ ปี พ.ศ.2556
พ
– 2557 (จาก
จาก 43 ประเทศ)
อัตราการ
จํานวน
เปลีย. นแปลงจาก
อันดับ
ประเทศ
นักท่ องเทีย. ว
ปี พ.ศ.2556– 25577
1

จีน

2,989,748

-12.4%

2

ญีปุ่ น

1,172,014

-18.3%

3

อินเดีย

862,772

-9.6%

4

รัสเซีย

857,627

-20.3%

5

เกาหลี

774,377

-13.1%

6

สหราชอาณาจักร

695,048

-1.7%

7

สหรัฐอเมริ กา

607,902

-8.4%

8

สิ งคโปร์

569,777

-14.1%

9

มาเลเซีย

552,578

-13.6%

10

เยอรมนี

550,529

-3.4%

ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทยและJLL
ประเทศไทยและ
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เนืองจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปี พ.ศ.
พ 2557 จํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติจาก
10 อันดับประเทศหลักมีจาํ นวนลดลง โดยเฉพาะจํานวนนักท่องเทียวชาวรัสเซียและชาวญีปุ่ นทีกระทบ
สูงสุด จากปี ก่อนลดลงถึงร้อยละ 20.3 และร้อยละ 18.3 ตามลําดับ
รู ปภาพ 6: 10 อันดับนักท่ องเทีย. วชาวต่ างชาติทเี. ดินทางเข้ ากรุงเทพ ปี พ.ศ.2556
พ
– 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และ JLL

จากข่าวประชาสัมพันธ์ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.
พ 2558 จํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้า
กรุ ง เทพ เพิมสู งขึj น เมื อเปรี ยบเที ย บกับ ระยะเวลาเดี ย วกัน ของปี ที ผ่านมาจากการทํา วิจัย ของ JLL
นักท่องเที ยวหลักมาจากสาธารณรัฐประชาชนจี น ประเทศญีปุ่ น และประเทศเกาหลี สําหรับจํานวน
นักท่องเที ยวจากประเทศรัสเซี ยนัjนยังคงลดลงต่ออย่างเนื องด้วยปั จจัยความผันผวนของค่าเงินรัสเซี ย
โดยรวมสถานการณ์การท่องเทียวกรุ งเทพ มีแนวโน้มทีดีขj ึน และในระยะสัjน JLL คาดการณ์วา่ จํานวน
นักท่องเทียวชาวต่างชาติจะเพิมขึjนอย่างต่อเนืองตลอดทัjงปี พ.ศ.
พ 2558
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ระยะเวลาการพักเฉลีย
รู ปภาพ 7: ระยะเวลาการพักเฉลีย. (วัน)

ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย,
ประเทศไทย JLL

จากสถิติล่าสุดในปี พ.ศ.
พ 2556 ระยะเวลาการพักเฉลียของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้ากรุ งเทพ
ลดลงจาก 6.1 วัน เป็ น 4.1 วัน ผลการทําวิจยั และจากการสัมภาษณ์ของ JLL พบว่านักท่องเทียวชาว
ยุโรปเลือกพักประมาณ 1 สัปดาห์ ส่ วนชาวญีปุ่ น ฮ่องกง และสิ งคโปร์ พักเฉลียอยู่ที 3 - 5 คืน ขณะที
นักท่องเทียวภายในประเทศเองจะพักอยูเ่ ป็ นเวลา 1-2 คืน ระยะเวลาการพักเฉลียทีสัjนลงอาจมีผลมาจาก
การขยายตัวของสายการบิ นต้นทุนตําในภูมิภาคทําให้นักท่องเที ยวชาวต่างชาติสามารถเดิ นทางด้วย
เทียวบินระยะสัjนภายในภูมิภาคได้สะดวกยิงขึjน

ฤดูกาลท่ องเที ยว
รู ปภาพ 8: ฤดูกาลท่ องเทีย. วของกรุงเทพ

ทีมา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และ JLL
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ฤดูกาลท่องเที ยวของกรุ งเทพ อยู่ระหว่างเดื อนมกราคมถึ งเดื อนมี นาคมและเดื อนธันวาคมส่ วนช่วง
รอยต่ อ ระหว่า งช่ ว งท่ อ งเที ยวอยู่ใ นช่ ว งเดื อ นเมษายน เดื อ นกรกฎาคม เดื อ นสิ ง หาคม และเดื อ น
พฤศจิกายน ซึงจํานวนนักท่องเทียวจะเริ มลดลงจากเดือนเมษายนนอกฤดูกาลท่องเทียวสําหรับกรุ งเทพ
นัjนอยูช่ ่วงเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมรู ปแบบฤดูกาลการท่องเทียวนีj
เป็ นผลจากช่วงสิjนสุดเทศกาลสงกรานต์ (เมษายน) สิjนสุดวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (พฤษภาคม) ช่วงต้น
ฤดูฝน (มิถุนายน) และช่วงสิjนสุดการหยุดยาวของชาวยุโรป (กันยายน)
จํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้ากรุ งเทพ ลดลงระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 เนืองจากวิกฤตอุทกภัยทัjงนีjจาํ นวนนักท่องเทียวเพิมขึjนอย่างรวดเร็ วในเดือนธันวาคมซึ งตรง
กับฤดูกาลท่องเที ยว ในปี ถัดมาจํานวนนักท่องเที ยวเพิมขึjนต่อเนื องอย่างมีนัยสําคัญเมือเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 จํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติมีจาํ นวนลดลง โดยเริ มเพิมขึjนใน
เดื อนมิ ถุน ายนหลัง จากสถานการณ์ ค วามไม่ม ันคงทางการเมื องสงบลงกรุ งเทพ ได้รองรั บจํานวน
นักท่องเทียวเพิมขึjนเป็ นประวัติการณ์ ในไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2557
7.3 ตลาดโรงแรมกรุงเทพ
7.3.1

อุปทานปัจจุบันและอนาคต
จากฐานข้อมูลล่าสุดของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยณ เดือนธันวาคม 2556 กรุ งเทพ มีหอ้ งพักรวม
ทัjงหมด 95,132 ห้องนับรวมทัjงโรงแรมรี สอร์ตเกสต์เฮาส์โมเต็ลและเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์จากผลสํารวจ
ของ JLL พบว่าปี 2558มีโรงแรมเปิ ดใหม่เพิมอีก 19 แห่งจํานวน 3,973 ห้องโดยมีโรงแรม 5 แห่ง จํานวน
735 ห้อง ทีเปิ ดดําเนินการแล้วในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึงโรงแรมใหม่เหล่านีjส่วนใหญ่ตj งั อยูใ่ นย่าน
สุขมุ วิท และสาทร/สี ลม คิดเป็ นร้อยละ 28.9 และร้อยละ23.3 ตามลําดับของโรงแรมเปิ ดใหม่ทj งั หมดใน
ปี 2558 และล้วนจัดอยูใ่ นระดับโรงแรมระดับ Midscale/Economy
จากงานวิจยั ของJLL ชีjวา่ ในอนาคตจะมีหอ้ งพักเพิมอีกประมาณ7,300ห้องตัjงแต่เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2558ถึงพ.ศ.2561ห้องพักส่วนใหญ่จะตัjงอยูใ่ นย่านสุขมุ วิทและสาทร/สี ลมคาดว่าอุปทานของโรงแรม
สร้างใหม่จะมีจาํ นวนลดลงในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า
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อุปทานปั จจุบันและอนาคต
รู ปภาพ 9:: อุปทานของโรงแรมในแต่ ละปี

ทีมา: JLL

โรงแรมสําคัญทีเปิ ดในปี พ.ศ.
พ 2557ทีเป็ นโรงแรมระดับ Midscale/Economy ได้แก่ ยู สุขมุ วิท โฮเต็ล
บางกอก (82 ห้อง)) และฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส สาทร (184 ห้อง) สําหรับโรงแรมระดับUpscaleได้แก่
เรดิสนั บลู พลาซ่า (290 ห้อง) ตัjงอยูท่ ีซอยสุขมุ วิท 27 และโรงแรมเลอ เมอริ เดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ
รี สอร์ท แอนด์ สปา (214ห้อง) ตัjงอยูท่ ีบางพลี
โรงแรมสําคัญทีจะเปิ ดในปี พ.ศ.
พ 2558 ได้แก่ โรงแรมพาร์คไฮแอทเซ็นทรัลเอ็มบาสซี โรงแรมโนโวเทล
สุขมุ วิท และโรงแรมอวานีและยังมีโรงแรมระดับ High-end ทีจะเปิ ดในปี พ.ศศ. 2559 และพ.ศ. 2560
ได้แก่ โรงแรมโรสวูด (145 ห้อง) และโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรี ย (170 ห้อง))
ตาราง 4: อุปทานอนาคตของโรงแรมในกรุงเทพ
Name of the Hotel

Location

Rooms

Projects Opening in 2015
Ibis IMPACT

Muang Thong Thani

Baiyoke Si Phraya (Expansion)

Si Phraya

Cosi Hotel

Ratchadapisek

150

Novotel Sukhumvit 20

Sukhumvit

240

Park Hyatt Central Embassy

Ploenchit

222

Lancaster Bangkok

Petchaburi

250

Clover Sukhumvit 16

Sukhumvit

95
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Name of the Hotel

Location

Rooms

Avani on Chao Phraya River

Riverside

210

The Xtreme Bangkok

Huamark

69

Tune Hotel ( Red Planet)

Surawong

201

Best Western Wanda Hotel

Chaengwattana

184

Premier Inn

Sukhumvit

224

Young Star Elite Silom Bangkok

Silom

300

Total Projects Opening in 2015

2,875

Projects Opening in 2016
The Bangkok Edition hotel by Ritz-Carlton

Narathiwas

159

SkyView Hotel Suites (J77) by Compass

Sukhumvit

150

Bangkok Marriott Hotel & Executive Apartments Surawong

Surawong

150

Grande Centre Point Hotel Thonglor

Sukhumvit

442

Best Western Hotel

Sukhumvit

75

Total Projects Opening in 2016

976

Projects Opening in 2017
Rosewood Bangkok

Ploenchit

145

Hyatt Place

Sukhumvit

220

New World Grand Rama 9

Rama 9

285

3-star hotel by TCC Land

Siam

400

The Na Krungkasem in Asiatique the Riverfront

Riverside

300

Hyatt Regency Bangkok

Sukhumvit

273

KempinskiLangsuan

Langsuan

200

Hotel Nikko Bangkok

Sukhumvit

300

Waldorf Astoria

Rajdamri

170

Total Projects Opening in 2017

2,293

Projects Opening in 2018
A 4-star hotel by Canapaya Property

Riverside

300

Four Seasons Hotel Bangkok

Riverside

300

Holiday Inn Express & Suites Bangkok SoiSoonvijai

Rama 9

200
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Name of the Hotel

Location

The 5-star
star Hotel in WISH Signature Condominium Project

Asoke

Rooms
n.a.

Total Projects Opening in 2018

800

Total Rooms Opening till 2018

6,944

รู ปภาพ 10:
10 อุปทานโรงแรมในอนาคตตามระดับโรงแรม ปี พ.ศ. 2558–
2558 2561

ทีมา:
มา JLL

7.2 ตลาดโรงแรมกรุงเทพ
ทําเลตลาดโรงแรมในกรุ งเทพ แบ่งได้ทj งั หมด7
หมด โซนรายละเอียดและขอบเขตของแต่ละโซนถูกกําหนดและจํากัด
ความโดยบริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
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รู ปภาพ 11:
11 แผนทีแ. สดงตลาดโรงแรม

ทีมา: แผนทีกูเกิjล และ JLL

1. ริมแม่ นํ7า:เน้
เน้นให้เกิดประสบการณ์จากการเข้าพักทีแตกต่างจากบริ เวณอืน ทําให้ได้รับความนิ ยมจากผูเ้ ข้าพักใน
ระดับ High-end โรงแรมมีชือเสี ยงในบริ เวณนีj ได้แก่ โรงแรมแมนดาริ นโอเรี ยนเทลกรุ งเทพ โรงแรมแชงกรี ลา
โรงแรมรอยัลออร์ คิดเชอราตัน โรงแรมเพนนิ นซู ล่า โรงแรมอนันตราบางกอกริ เวอไซด์รีสอร์ ท และโรงแรม
มิลเลนเนียมฮิลตันกรุ งเทพ
2. สี ลม:เป็
เป็ นส่ วนหนึ งของศูนย์กลางทางธุรกิ จ ทําให้มีสาํ นักงานใหญ่ของธนาคารต่างๆ บริ ษทั ข้ามชาติหลายแห่ ง
จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ถนนสี ลมเริ มจากแม่นj าํ เจ้าพระยาไปจนถึงถนนพระราม 4 (เชื
เชือมต่อถึงถนนอังรี ดูนงั ต์) ถนน
นีj ยัยงั เป็ นที ตัjงของห้างสรรพสิ นค้า (เซ็นทรัลและโรบินสัน) และโรงแรมต่างๆ(โรงแรมดุ
โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมคราวน์
พลาซ่าโรงแรมเลอเมอริ เดียนกรุ งเทพ โรงแรมพูลแมนจี และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม)
ม การจราจรในบริ เวณนีj
ค่อนข้างคับคัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่ งด่วนและฤดูฝน นับจากการเปิ ดใช้
ดใช้บริ การรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟใต้ดิน
MRT ช่วยให้การจราจรดีขj ึน
3. สาทร:อีอีกหนึ งเขตของศูนย์กลางทางธุ รกิ จและเป็ นที ตัjงของสถานทูตต่างๆ ได้แก่ สถานทูตสิ งคโปร์ สถานทูต
มาเลเซีย และสถานทูตออสเตรเลีย อีกทัjงเป็ นทีตัjงของสํานักงานใหญ่ของสถาบันการเงินและบริ ษทั ข้ามชาติหลาย
ล
แห่ง จากทิศใต้สู่ทิศเหนือถนนสาทรเริ มต้นจากสะพานตากสิ นบริ เวณแม่นj าํ เจ้าพระยาไปจนถึงถนนวิทยุ เป็ นทีตัjง
ของโรงแรมระดับ Luxuryและเซอร์
และเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์มากมาย ได้แก่ โรงแรมสุโขทัย โรงแรมบันยันทรี โรงแรมเม
โทรโพลิแทน โรงแรมโซ โรงแรมแอสคอทท์ และโรงแรมดับเบิลยู
4. ราชดําริและถนนวิทยุ:เป็ นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิj งทีตัjงของศาลพระพรหมเอราวัณและโรงแรมระดับ luxury หลาย
แห่ ง ได้แก่โรงแรมเซ้นต์รีจิส โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนทัลโรงแรมเรอแนส
ซองซ์ โรงแรมคอนราด โรงแรมพลาซ่ าแอทธิ นีกรุ งเทพ และโรงแรมหรรษาโดยผูเ้ ข้าพักจะเป็ นนักท่ องเที ยว
ระดับ Luxury/High-end และนักธุรกิจ
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นอกจากนีjยงั มีหา้ งสรรพสิ นค้าระดับ High-end และร้านค้าต่างๆ อีกมากมายให้เลือกสรรจึงเป็ นจุดดึงดูดสําคัญที
ทําให้นกั ท่องเทียวชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติทีพํานักในไทย และคนไทยมาจับจ่ายใช้สอยบริ เวณนีjค่อนข้างมาก
สถานทูตทีตัjงอยูบ่ ริ เวณถนนวิทยุ ได้แก่ สถานทูตอเมริ กา สถานทูตอังกฤษ สถานทูตญีปุ่ น สถานทูตสวิสฯและ
สถานทูตดัตซ์
5. ปทุมวันและสยามสแควร์ :เป็ นศูนย์รวมห้างสรรพสิ นค้าและแหล่งช้อปปิj งอี กแห่ งหนึ ง โดยมี ทj งั มาบุ ญครอง
ร้านค้าบริ เวณสยามสแควร์ ห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอนและห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็ นจุ ดดึ งดูดที
สําคัญ บริ เวณนีj ยงั จัดว่าเป็ นแห่ งใหม่ของการจัดการประชุ มและนิ ทรรศการ (MICE (Meetings, Incentives,
Conventions and Exhibitions))โดยมี สถานที รองรับการบริ การดังกล่าว ได้แก่ รอยัลพารากอนฮอลล์ ภายใน
ห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอน และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ภายในห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเวิลด์สาํ หรับ
โรงแรมที มี ชือเสี ยงในบริ เวณนีj ได้แก่ โรงแรมสยามเคมปิ นสกีj โรงแรมเซ็ นทาราแกรนด์แอทเซ็ นทรั ลเวิลด์
โรงแรมโนโวเทลแพลทินมั โรงแรมอมารี วอเตอร์เกทโรงแรมสยาม@สยาม และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์เอ็กซ์เพรส
6. เพชรบุรีและรัชดาภิเษก: ตัjงอยูท่ างตอนเหนื อของกรุ งเทพ ถือว่าเป็ นศูนย์รวมทางธุรกิจ และสถานบันเทิงยามคํา
คืนบริ เวณนีjยงั เป็ นทีตัjงของสถานี รถไฟแอร์ พอร์ ตลิjงค์มีรถไฟฟ้ าใต้ติน MRT ทีวิงตามแนวถนนรัชดาภิเษก และ
สามารถเชื อมต่อกับรถไฟฟ้ า BTS ที บริ เวณถนนสุ ขุมวิท ถนนรัชดาภิเษกวิงขนานคู่กบั ถนนวิภาวดี รังสิ ต โดย
ถนนรัชดาภิเษกเริ มต้นจากถนนลาดพร้าวและสิjนสุดทีถนนสุ ขุมวิท 21 (อโศก) ตามแนวถนนจะประกอบไปด้วย
แหล่งช้อปปิj ง ร้านอาหาร (โดยเฉพาะอาหารทะเล) และสถานบันเทิง ห้างเอสพลานาดและสํานักงานใหญ่ของ
สถาบันทางการเงิ นบางแห่ งก็ตj งั อยู่ในบริ เวณนีj ดว้ ยสําหรับด้านโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นโรงแรมระดับ Midscale
หรื อ Lower Upscale
7. สุ ขุมวิท: บริ เวณนีjเริ มต้นจากซอยสุขมุ วิทซอย 1ไปจนถึงถนนเอกมัยโดยด้านทิศเหนื อจะติดกับถนนเพชรบุรีและ
ด้านทิศใต้จะติดกับถนนพระรามที 4 ในอดี ตพืjนทีบริ เวณนีj จะเน้นเพือทีพักอาศัย แต่ในช่วงเวลาต่อมาได้มีการ
พัฒนาปรับเป็ นพืjนที เชิ งพาณิ ชย์จนเป็ นที ตัjงของห้างสรรพสิ นค้าหลายแห่ ง (เทอร์ มินอล 21 และเอ็มควอเที ย)
คอนโดมิเนียม สํานักงานให้เช่า เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ และโรงแรมระดับ Luxury และ Upscale โรงแรมชือดังบน
พืjนที สุ ขุวิท ได้แก่ โรงแรมเจดับบลิวแมริ ออท โรงแรมเวสทิ น โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนี ยม โรงแรมโซฟิ เทล
สุขมุ วิท โรงแรมอลอฟท์ โรงแรมฮิลตันสุขมุ วิท และโรงแรมเชอราตัน แกรนด์สุขมุ วิทรถไฟฟ้ า BTS สายสุ ขุมวิท
ให้บริ การตามแนวเส้นถนนสุขมุ วิทและไปตัดกับรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT ทีสี แยกอโศก ถนนสุขมุ วิทยังเป็ นทีตัjงของ
อาคารสํานักงาน และบริ ษทั ข้ามชาติอีกหลายแห่ งรวมถึงศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต ิทีตัjงอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
จากแยกอโศก เนืองจากปั จจุบนั สุขมุ วิทเป็ นศูนย์รวมห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหารทีทันสมัย และสถานบันเทิงอืนๆ
ทําให้บริ เวณดังกล่าวได้รับความนิยมค่อนข้างมากจากนักท่องเทียว
7.3

ผลประกอบการโรงแรม
7.3.1

โรงแรมระดับ Luxury
โรงแรมระดับ Luxury มีบริ การและสิ งอํานวยความสะดวกแบบเต็มรู ปแบบ รวมถึงร้านอาหาร บาร์
(มากกว่า 1 แห่ง) การให้บริ การระดับสูง และสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สระว่ายนํjา สปา ฟิ ต
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เนส ห้องประชุม และ/หรื
และ อพืjนทีจัดงานประชุม ปกติโรงแรมระดับ Luxury จะถูกเข้าใจโดยง่ายและ
เรี ยกว่าโรงแรมระดับ 5 ดาว (ทัทัjงนีjการวัดระดับโรงแรมอาจจะแตกต่างขึjนอยูก่ บั แต่ละประเทศและแต่
ละสถาบัน) ตัวอย่างแบรนด์โรงแรมระดับLuxuryได้แก่ คอนราด
ราด เซ้นต์รีจิส โฟร์ซีซนั อินเตอร์คอน
ติเนนตัล ริ ช คาร์ลตัน ปาร์คไฮแอท แมนดาริ นออเรี ยนทัล และโซฟิ เทล
หลังจากทีผลประกอบการของโรงแรมระดับ Luxury อยูใ่ นระดับตําสุดในปี พ.ศ.
พ 2553 ผลประกอบการ
มีการปรับเพิมขึjนอย่างต่อเนืองจนกระทังปี พ.ศ.
พ 2556 ตามข้อมูลสถิติจาก STR Global ในปี พ.ศ.2555
อัตรารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (Revenue Per Available Room) ของโรงแรมระดับ Luxury
เพิมขึjนร้อยละ32.2เมื
เมือเทียบกับปี ก่อนในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา อัตราราคาห้องพักเฉลียต่อวัน
(Average
Average Daily Rates) มีการปรับเพิมขึjนเพียงเล็กน้อย
อย สื บเนืองจากอุปทานทีล้นตลาดและจํานวน
โรงแรมใหม่ทีเพิมขึjน
อัตราค่าห้องพักเฉลียต่อวัน (ADR) ในปี พ.ศ.2556 เพิมขึjนจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 2.3 และอัตราการเข้า
พักเฉลีย (Occupancy
Occupancy Rate) เพิมขึjนร้อยละ 2.4 ส่งผลให้อตั รารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย
(RevPAR) เพิมขึjนร้อยละ 9 ทัjงนีjปี พ.ศ.2557 อัตราการเข้าพักเฉลียตกลงร้อยละ 13.1 ทําให้อตั รารายได้
ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (RevPAR) ปรับลดลงถึงร้อยละ 18.9 ในขณะทีอัตราค่าห้องพักเฉลียต่อวัน
(ADR) เพิมขึjนเพียงร้อยละ 0.5
อัตรารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (RevPAR) ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนพ.ศ.2558
เมษายนพ
เพิมขึjนถึงร้อย
ละ 59.2 เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีแล้วจาก 2,865 บาทเป็ น 4,562 บาทเป็ นผลโดยตรง
จากอัตราการเข้าพักเฉลียทีเพิมขึjนสู งขึjนร้อยละ 28.4 หรื อเท่ากับร้อยละ 74.99 ในขณะเดียวกันอัตราค่า
ห้องพักเฉลียต่อวัน (ADR) ลดลงร้อยละ 1.2 มาอยูท่ ี 6,095 บาท
รู ปภาพ 12: ผลประกอบการโรงแรงแรมระดับ Luxury ในกรุงเทพ

ทีมา: STR GLOBAL, JLL
หมายเหตุ: มูลค่ารวม Service Charge
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7.3.2

โรงแรมระดับUpscale
โรงแรมระดับ Upscale มีบริ การแบบเต็มรู ปแบบ มีร้านอาหารมากกว่า 1 แห่ ง และมีสิงอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ได้แก่สระว่ายนํjา ฟิ ตเนส พืjนทีจัดงาน และอืนๆ ทัjงนีj ขนาดของห้องพักจะมีขนาดเล็กกว่า
ขนาดห้องพักของโรงแรมระดับLuxury ปกติโรงแรมระดับนีjถูกเข้าใจโดยง่ายและเรี ยกว่าโรงแรมระดับ
4ดาว (ทัทัjงนีjการวัดระดับโรงแรมอาจจะแตกต่างขึjนอยูก่ บั แต่ละประเทศและแต่ละสถาบัน) ตัวอย่าง แบ
รนด์โรงแรมระดับ Upscale ได้แก่ มาริ ออทพูลแมน คราวน์ พลาซ่า เวสติน และแกรนด์เซนเตอร์พอยต์
ทีผ่านมาอุปทานของโรงแรมสร้างใหม่ในระดับ Upscale มีจาํ นวนเพิมขึjนอย่างมีนยั สําคัญ ส่ งผลให้
อัตราค่า ห้อ งพัก เฉลี ยต่ อวัน (ADR) ลดลงระหว่า งปี พ.ศ. 2551 ถึ ง พ.ศ.. 2554 อย่างไรก็ ตาม ผล
ประกอบการฟืj นตัวในปี ถัดมาจนกระทังไปถึงปลายปี พ.ศ.
พ 2556 ผลประกอบการของโรงแรมระดับนีj
ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีมาก ซึ งอัตรารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (RevPAR)
RevPAR) เติบโตร้อยละ 15.6 เป็ น
2,257 บาท ผลจากการเพิมขึjนของอัตราการเข้าพักเฉลียทีร้อยละ 5.1 ซึงเท่ากับร้อยละ 75.7 และอัตราค่า
ห้องพักเฉลียต่อวัน (ADR) ปรับสูงขึjน ร้อยละ 7.9 เป็ น 2,982 บาท
ในปี พ.ศ. 2557 อัตรารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (RevPAR) ลดลงร้อยละ
ย 19.5 เป็ น 1,817 บาท
เนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองซึงกระทบไปถึงธุรกิจด้านอืนๆ อีกด้วย
ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ.2558
พ
ผลประกอบการของโรงแรมระดับ Upscale ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที
ดีอตั รารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (RevPAR) เพิมขึjนร้อยละ 59.1 เป็ น 2,,528 บาทเป็ นผลโดยตรง
จากการอัตราการเข้าพักเฉลียทีเพิมขึjนถึงร้อยละ 52.1 ซึ งเท่ากับร้อยละ 79.6 และอัตราค่าห้องพักเฉลีย
ต่อวัน (ADR) ทีเพิมขึjนร้อยละ 4.6 มาอยูท่ ี 3,175 บาท
รู ปภาพ 13: ผลประกอบการโรงแรงแรมระดับ Upscale ในกรุงเทพ

ทีมา: STR GLOBAL, JLL
หมายเหตุ: มูลค่ารวม Service Charge
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7.3.3

โรงแรมระดับ Midscale
โรงแรมระดับ Midscale / Economic มีบริ การและสิ งอํานวยความสะดวกทีค่อนข้างจํากัด หรื อบริ การ
แค่บางอย่าง อาทิ ไม่มี สระว่ายนํjา ฟิ ตเนส ห้องประชุม หรื อพืjนทีจัดงาน และมีร้านอาหารเพียง 1 แห่ ง
ปกติโรงแรมระดับนีj ถูกเข้าใจโดยง่ายและเรี ยกว่าโรงแรมระดับ2 ดาวถึง 3 (ทัทัjงนีj การวัดระดับโรงแรม
อาจจะแตกต่างขึjนอยูก่ บั แต่ละประเทศและแต่ละสถาบัน) ตัวอย่างแบรนด์โรงแรมระดับ Midscale /
Economic ได้แก่ ไอบิสฮิลตันการ์เด้นอินน์ปาร์คอินน์บายเรดิสนั และฮอลิเดย์อิอินน์เอ็กซ์เพรส
ผลประกอบการได้รับผลกระทบจากหลายปั จจัยในช่วงหลายปี ทีผ่าน ส่ งผลให้ผลประกอบการโรงแรม
ระดับ Midscale / Economic ปรับลดลงสู่จุดตําสุดในปี พ.ศ. 2553
ในช่วง 2 ถึง 3 ปี ทีผ่านมา(ยกเว้
นมา นปี พ.ศ. 2557) ตลาดโรงแรมระดับนีj เติบโตอย่างต่อเนื องเป็ นผลมาจาก
นผลมาจ
การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของสายการบิ นต้นทุนตําในภูมิภาคและการเพิมขึjนของจํานวนนักท่องเที ยว
แบบอิสระ(FIT) โดยเฉพาะนักท่องเที ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจี น ประเทศญีปุ่ น ประเทศเกาหลี
และประเทศอินเดีย

รู ปภาพ 14:: ผลประกอบการโรงแรงแรมระดับ Midscaleในกรุงเทพ

ทีมา: STR GLOBAL, JLL
หมายเหตุ: มูลค่ารวม Service Charge

หลังจากช่วงตําสุดเมือปี พ.ศ.
พ 2553 ผลประกอบการโรงแรมระดับ Midscale / Economic กลับมาฟืj นตัว
อีกครัjงระหว่างปี พ.ศศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 สื บเนืองจากจํานวนนักท่องเทียวทีเข้ามากรุ งเทพเพิมขึjน ทํา
ให้อัอตั รารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (RevPAR) เพิมขึjนร้อยละ 15.5 จาก 888 บาท มาอยูท่ ี 1,025
บาทในปี พ.ศ .2555
2555 สําหรับปี พ.ศ. 2556 เพิมขึjนอีกร้อยละ 32.5 มาอยูท่ ี 1,359 บาท
จากสถานการณ์ไม่มนคงทางการเมื
ั
อง ในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักเฉลียเท่ากับร้อยละ 63.2
ลดลงจากปี ก่อนถึงร้อยละ 13.2 ทําให้อัอตั รารายได้ตอ่ ห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย (RevPAR) ลดลงร้อยละ
16.1 มาอยูท่ ี 1,141 บาท
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ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2558อัตราค่าห้องพักเฉลียต่อวัน (ADR) เพิมขึjนร้อยละ 7.2 จากปี
ก่อนหน้าเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันโดยเพิมจาก 1,808 บาท เป็ น 1,937 บาท อัตราการเข้าพักเฉลีย
เท่ากับร้อยละ 78.3 หรื อสูงขึjนร้อยละ 22.5 และอัตรารายได้ต่อห้องพักทีมีไว้จาํ หน่าย(RevPAR) เพิมขึjน
ร้อยละ 50.5 มาอยูท่ ี 1,517 บาท
7.4

แนวโน้ มตลาดโรงแรมกรุงเทพ
จากข้อมูลของการท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงมีเสถียรภาพด้านการท่องเทียว
เห็ นได้ชดั จากสถิติจาํ นวนนักท่องเที ยวที กลับมาเที ยวซํjายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีดี โดยในปี พ.ศ. 2556 จํานวน
นักท่องเที ยวที กลับมาเที ยวซํjาคิดเป็ นร้อยละ 60 ของจํานวนนักท่องเที ยวทัjงหมดอีกทัjงมีปัจจัยเสริ มจากการ
ปรับปรุ งท่าอากาศยานเพือรองรับนักท่องเที ยวทีเพิมขึjนการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของสายการบินต้นทุนตําใน
เอเชีย และการขยายตัวของโครงข่ายธุ รกิ จการบิน จากจํานวนนักท่องเที ยวชาวจี นที เดิ นทางเข้าประเทศไทยที
เพิมขึjนตลอดช่วงหลายปี ทีผ่านมา แสดงให้เห็ นว่าประเทศไทยเป็ นสถานทีท่องเที ยวที สามารถรองรับปริ มาณ
นักท่องเทียวจํานวนมากได้
กรุ งเทพ ได้รับการจัดอันดับเป็ นอันดับสามของ Euromonitor International’s 100 Top City Destinations(พ.ศ.
2556) อีกทัjงได้รับรางวัล “The most popular tourist destination in Asia” จาก German travel industry group Go
Asia โดยในปี พ.ศ. 2557 กรุ งเทพ ได้รับการจัดอันดับเป็ นอันดับสองของ “Top Global Destination Cities” จาก
การจัดลําดับของ MasterCard Global Destination Cities Indexล่าสุดปี พ.ศ. 2558 การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
จัดตัjงแคมเปญ ท่องเทียววิถีไทย 2558 เพือเป็ นการนําเสนอประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาติในเรื องของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมโดยมีนกั ท่องเทียวทีมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มนักท่องเทียวจากยุโรป และละตินอเมริ การะดับHighend ทีชอบจับจ่ายใช้สอย
จากข้อมูลข่าวล่าสุดชีjได้รายงานว่านักท่องเทียวชาวต่างชาติมีจาํ นวนเพิมขึjนในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558
และมีแนวโน้มว่าความต้องการทีพักแรมมากขึjนในระยะสัjน ซึงส่งผลดีต่อผลประกอบการโรงแรมให้มีการฟืj นตัว
จากผลกระทบในปี พ.ศ. 2557 ในระยะกลางคาดว่าจํานวนนักท่องเทียวจะเพิมขึjนอย่างต่อเนืองหากเศรษฐกิจยังคง
เติบโตทีระดับทรงตัว และสถานการณ์บา้ นเมืองสงบ

หมายเหตุ :
คําชี7แจง
รายงานฉบับนีjจดั ทําขึjนตามข้อเสนอของ บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ฉบับวันที 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (“ลูกค้า”) เพือนําเสนอภาพรวมตลาดธุ รกิ จโรงแรม
(“งานวิจยั ” หรื อ “รายงาน”) ในกรุ งเทพฯ ประเทศไทย (“โครงการ”) เนื องจากการจัดตัjงกองทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REIT) ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ รับทราบว่า
รายงานฉบับนีj ใช้สาํ หรับการบริ หารงานภายในองค์กร และสําหรับประกอบหนังสื อชีj ชวนเพือการเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็ นครัjงแรก (IPO Prospectus)
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ขอบเขตงานวิจยั
ในงานวิจยั ชิjนนีj บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ ศึกษาและประเมินภาวะปั จจุบนั และการเปลียนแปลงของตลาดธุรกิจโรงแรม
ในกรุ งเทพฯ งานวิจยั ของเราครอบคลุมถึง
• การช่วยให้ลูกค้าเข้าใจภาวะเศรษฐกิจของประเทศระดับประเทศและท้องทีรวมถึงข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ในกรุ งเทพฯ ประเทศไทย
• การจัดทําข้อมูลเกียวกับตลาดธุรกิจโรงแรม เพือใช้พิจารณาโอกาสและอุปสรรคทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และในอนาคต
ของธุรกิจโรงแรมในมุมมองของนักลงทุน
การวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เป็ นไปตามหัวเรื องต่อไปนีj
• อุปทานของโรงแรม (Supply)–การจําแนกประเภทตามทําเลที ตัjงและระดับโรงแรม ทัjงในอดี ต ปั จจุ บนั และ
อนาคต และข้อมูลของโครงการทีสําคัญ
• อุปสงค์ของโรงแรม (Demand) – นําเสนอข้อมูลตลาดการท่องเทียว ทัjงในอดีตและปั จจุบนั แหล่งทีมาของอุปสงค์
และข้อมูลเกียวกับจํานวนนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามา
• อัตราการเช่าพืjนทีและอัตราพืjนทีว่าง (Occupancy rates)– การประเมินอัตราการเข้าพัก ทัjงในอดีต ปั จจุบนั และใน
อนาคต
• อัตราค่าห้องพักเฉลียต่อวัน (ADR)– ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อระดับอัตราค่าห้องพักและอัตราค่าห้องพักของโรงแรม
ทีมีลกั ษณะใกล้เคียง ทัjงรวมถึงอัตราทีสามารถทําได้ทj งั ในอดีตและปั จจุบนั
คําแถลงเกีย. วกับผลประโยชน์ ทางการเงิน
บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ ยืนยันว่า มิได้มีผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดในโครงการทีขัดแย้งซึ งทําให้
ไม่สามารถประเมิ นตลาดธุ รกิ จโรงแรม ได้อย่างเหมาะสม หรื อที อาจส่ งผลต่อความสามารถในการให้ความเห็ นโดย
ปราศจากอคติ สถานะดังกล่าวนีjจะคงอยูจ่ นกว่าบทความของงานวิจยั นีjสาํ เร็ จลุล่วงตามจุดประสงค์
การรักษาความลับ
รายงานฉบับนีjเป็ นความลับ จัดทําให้ลูกค้าผูม้ อบอํานาจเท่านัjน โดยมีเงือนไขว่าจะต้องไม่มีการคัดลอกหรื อเปิ ดเผยเนืj อหา
และข้อสรุ ปในรายงานแก่บุคคลทีสามโดยปราจากความยินยอมจาก บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ และลูกค้าผูม้ อบอํานวจ
การไม่ปฏิ บัติตามเงื อนไขดังกล่าวถือเป็ นการละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ระหว่าง
บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ ลูกค้าผูม้ อบอํานาจ และบุคคลอืนผูใ้ ห้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับเพือการทําวิจยั ไม่วา่ จะมีขอ้ ตกลง
เป็ นทางการหรื อไม่ก็ตาม
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เงือ. นไขของรายงาน
รายงานฉบับนีjจดั ทําให้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด แต่เพียงผูเ้ ดียว เพือใช้ประกอบหนังสื อ
ชีjชวนเพือการเสนอขายหน่ วยลงทุนใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็ นครัjงแรก (IPO Prospectus) สําหรับโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และบริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ ไม่มีพนั ธะผูกพันทีต้องส่ งมอบรายงานฉบับนีj หรื อส่ วนหนึ ง
ส่วนใดของรายงานฉบับนีjต่อบุคคลอืน
บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ ไม่ขดั ข้องหากมีการอ้างอิงข้อมูลหรื อผลวิจยั ในรายงานฉบับนีj ตราบใดทีมีการอ้างอิงถึง บริ ษทั
โจนส์ แลง ลาซาลล์ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
รายงานฉบับนีjรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงสิ งพิมพ์เผยแพร่ ทj งั หลายและแหล่งข้อมูลอืนๆ ทีบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า
เหมาะสม ข้อมูลทีปรากฏในรายงานฉบับนีj จดั ทําขึjนด้วยความสุ จริ ตและความระมัดระวัง อย่างไรก็ดี บริ ษทั โจนส์ แลง
ลาซาลล์ มิได้เป็ นผูพ้ ิสูจน์ยนื ยันข้อมูลทัjงหมดด้วยตนเอง
เราเชือมันว่าเนืjอหาในรายงานฉบับนีjถูกต้องและชัดเจน อย่างไรก็ดีบริ ษทั ไม่รับประกันความถูกต้องและความชัดเจนของ
ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อข้อเรี ยกร้องใดๆ ในการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ ไม่มีพนั ธะทีจะต้อง
ปรับเปลียนข้อมูลเพือแสดงให้เห็นความเปลียนแปลงทีเกิดขึjนหลังจากการส่งมอบรายงาน
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8. โครงสร้ างและการดําเนินงานของกองทรัสต์
8.1 การก่ อตั2งกองทรัสต์
8.1.1 ข้ อมูลทัว5 ไปของกองทรัสต์
ทรัสต์เพือการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ใช้ชือภาษาอังกฤษว่า LH Hotel
Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ LHHOTEL เป็ นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทีก่อตั@งขึ@น
ด้วยผลของสัญญาก่อตั@งทรัสต์และสมบูรณ์เมือผูก้ ่อตั@งทรัสต์โอนเงิ นที ได้จากการจําหน่ายหน่ วยทรัสต์
ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพือประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในเบื@องต้นเมือมีการก่อตั@งทรัสต์ตามสัญญาก่อตั@งทรัสต์ ทรัพย์สินเริ มต้นทีจะให้เป็ นกองทรัสต์ได้แก่เงินที
ผูก้ ่อตั@งทรัสต์ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั@งแรก จํานวนไม่เกิน4,010
ล้านบาทโดยผูก้ ่อตั@งทรัสต์มีหน้าที ดําเนิ นการให้ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงิ นที ได้จากการจําหน่าย
หน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือให้การก่ อตั@งกองทรัสต์แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ และยืนเอกสารหลักฐานที แสดงได้ว่ามีการโอนเงิ นดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
8.1.2 วัตถุประสงค์ ของทรัสต์ เพือ5 การลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
กองทรัสต์ก่อตั@งขึ@นเพือประโยชน์ในการดําเนิ นธุรกรรมในตลาดทุนตามทีคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศ
กํา หนด โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ในการออกหลักทรั พ ย์ป ระเภทหน่ วยทรั สต์ข องทรั ส ต์เ พือการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REIT) เพือเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที ทจ. 49/2555 และมีวตั ถุประสงค์ในการ
นําหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เมือกองทรัสต์นาํ เงิ นที ได้จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แล้ว
กองทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะนําทรัพย์สินหลักดังกล่าวออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่ผูเ้ ช่าช่วง โดย
กองทรัสต์จะได้รับ ค่าเช่าคงที และค่าเช่าแปรผัน จากผูเ้ ช่าช่วง ทั@งนี@ การดําเนินงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมและกํากับดูแลโดยทรัสตี เพือให้การดําเนินงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นไปตาม
ข้อ ตกลงและเงื อนไขแห่ ง สั ญ ญาก่ อ ตั@ง ทรั ส ต์ สั ญ ญาแต่ ง ตั@ง ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ และหลัก เกณฑ์ ที
พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ รวมทั@งประกาศอืนๆ ทีเกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ทั@งนี@
กองทรั ส ต์จ ะไม่ ด ํา เนิ น การในลัก ษณะใดที เป็ นการใช้ก องทรั ส ต์เ พื อประกอบธุ ร กิ จ อื น เช่ น ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล อีกทั@ง กองทรัสต์จะไม่นาํ ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลทีมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าจะนําทรัพย์สินหลักนั@นไปใช้ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย

145

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
แผนภาพกระบวนการในการก่ อตั2งกองทรัสต์ LHHOTEL

ทั@ งนี@กองทรัสต์จะก่อตั@งในวันทีทําสัญญาก่อตั@งทรัสต์และจะมีผลสมบูรณ์เมือผูก้ ่อตั@งทรัสต์ได้โอนเงินที
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายครั@งแรกทั@งหมดให้แก่ทรัสตี
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อนึงภายหลังจากการก่อตั@งกองทรัสต์แล้วโครงสร้างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั ต่อไปนี@

8.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาก่ อตั2งทรัสต์
คู่สัญญา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (“ผู้ก่อตั2งทรั สต์ ” หรื อ “ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ”) กับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (“ทรัสตี”)

ลักษณะของกองทรัสต์ ในการบริ หารจัดการกองทรั สต์ ทรั สตี ตอ้ งมอบหมายให้ผูจ้ ัดการกองทรั สต์บริ ห ารจัดการ
แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร กองทรัสต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที ปรากฏในรายการเกี ยวกับ
อํานาจหน้าทีของทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีระบุในสัญญาก่อตั@งทรัสต์ และสัญญาอืน
บริหาร
ใดทีเกี ยวข้อง ทั@งนี@ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบหลักที เกียวข้องกับ
การดู แ ลจัดการกองทรั สต์โดยนําเงิ นที ได้จ ากการระดมทุ นไปลงทุ นในทรั พย์สิน หลักและ
ทรัพย์สินอืนของกองทรั สต์ ซึ งรวมถึงการตัดสิ นใจเกี ยวกับการลงทุน การจําหน่ าย และการ
จัด หาผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์สิ น หลัก ของกองทรั ส ต์ และทรั ส ตี มี อ าํ นาจหน้า ที และความ
รับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ ับมอบหมาย
รายอืน (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาก่ อตั@งทรั สต์และกฎหมายที เกี ยวข้อง และการเก็บรั กษา
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อนึ ง ในกรณี ทีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืนที มิใช่
ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนดังกล่าว อาจดําเนิ นการโดยทรัสตี ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์ หรื อบุคคลอืนทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอบหมายโดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ในสัญญา
ก่อตั@งทรัสต์ และสัญญาอืนใดทีเกียวข้อง
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ทรั พ ย์ สิ น ที5 จ ะให้ เ ป็ น (1) ทรัพย์สินเริ มต้นของกองทรัสต์เป็ นเงินทีผูก้ ่อตั@งทรัสต์หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้จาก
การจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครั@งแรก ซึ งจะต้องดําเนิ นการโอน
กองทรัสต์
ให้แก่ทรัสตี เพือให้การก่อตั@งทรัสต์แล้วเสร็ จภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอ
ขายหน่ วยทรั สต์ รวมถึ งทรั พย์สิน ใดๆ ที กองทรั สต์สามารถลงทุ นได้ตามหลักเกณฑ์ที
กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด ซึงสําหรับทรัพย์สินหลักกองทรัสต์จะต้องได้มาภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีก่อตั@งกองทรัสต์แล้วเสร็ จ
(2) ทรัพย์สินหลักซึงกองทรัสต์จะลงทุนในครั@งแรก ได้แก่ สิ ทธิ การเช่าอาคารโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 พร้อมพื@นทีจอดรถและส่ วนควบของอาคารโรงแรมทีเป็ น
งานระบบสาธารณู ปโภคส่ วนกลางรวมถึ งสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 รวมถึงสิ ทธิ ใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนื อง
กับ ทรั พ ย์สิ น ดัง กล่ า วและกรรมสิ ท ธิa ในสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ซึ งเป็ นเฟอร์ นิ เ จอร์ เครื องมื อ
เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรา รวมทั@งอุปกรณ์อืนใดที ใช้เพือ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํา นวยความสะดวกให้ กับ ผู ้พ ัก อาศัย และ
ผูใ้ ช้บริ การในโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึงตั@ง และ/หรื อ ติดตรึ งตรา
อยู่บ ริ เ วณภายนอกหรื อ ภายในพื@น ที ของอาคารโรงแรม หรื อ บนพื@ น ผิ ว ของตัว อาคาร
โรงแรม รวมถึงสิ ทธิใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นซึ งตั@งอยูใ่ น
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
วันก่ อตั2งกองทรัสต์

วันที ผูก้ ่อตั@งทรัสต์โอนเงิ นที ได้จากการจําหน่ ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีเพือ
เก็บรักษาในนามทรัสตีและจัดการทรัพย์สินเพือประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และคู่สญ
ั ญาได้
ลงนามในสัญญาก่อตั@งทรัสต์แล้ว

ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร (1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถขอมติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เท่านั@น
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์
(2) เหตุในการขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี@
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในกรณี ดงั ต่อไปนี@
(ก) การประชุมสามัญประจําปี ซึ งต้องจัดให้มีข@ ึนภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ@ นรอบปี บัญชี
ของกองทรัสต์
(ข) การประชุมวิสามัญในกรณี ดงั ต่อไปนี@
1. เมือผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือประโยชน์
ในการจัดการกองทรัสต์
2. เมือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หน่ ว ยทรั ส ต์ที จํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั@ง หมด เข้า ชื อกัน ทํา หนัง สื อ ขอให้ ผู ้จัด การ
กองทรัสต์เรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้
อย่างชัดเจนในหนังสื อนั@น ทั@งนี@ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องดําเนิ นการจัดให้มีการ
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ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
อนึง หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้ดาํ เนินการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ภายในระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ ง ทรัสตีจะดําเนิ นการจัดให้มีการประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้
(3) การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จดั ทําหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
และระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องที จะเสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั@งความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื องดังกล่าว ซึ งรวมถึงผลกระทบทีผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื องนั@น และจัดส่ งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั@งนี@ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่ ง
ท้องถินอย่างน้อย 1 ฉบับไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
(4) การมอบฉันทะ
ในการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุม
และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันทีและลายมือชือ
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะนี@ จะต้องมอบให้แก่ ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ หรื อผูท้ ี ผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์
กําหนด ณ ทีประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(5) องค์ประชุม
(ก) การประชุ มผูถ้ ื อหน่ ว ยทรั สต์ตอ้ งมี ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์และผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อ
หน่ วยทรัสต์ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท@ งั หมด และต้องมีหน่ วยทรัสต์นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1/3 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทั@งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
(ข) ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครั@งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1
ชัวโมงและจํานวนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ซึงมาเข้าร่ วมการประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
หากว่าการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์น@ นั ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ร้องขอ ให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์น@ นั มิได้ถูกเรี ยกประชุม
เพราะผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ร้องขอ ให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เรี ยกนัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั@งหลังนี@ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
(6) ประธานทีประชุม
ให้ ผู ้จัด การกองทรั ส ต์แ ต่ ง ตั@ง กรรมการรายใดรายหนึ งซึ งเป็ นตัว แทนของผู ้จัด การ
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กองทรัสต์ทาํ หน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม ประธานในทีประชุมมีอาํ นาจและหน้าทีใน
การดําเนิ นการประชุมให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและถูกต้องอย่างไรก็ดี ในกรณี ทีผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มีส่วนได้เสี ยในเรื องที พิจารณา ให้ทรัสตีหรื อตัวแทนของทรัสตีแต่งตั@งบุคคล
หนึงเพือให้ทาํ หน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมสําหรับวาระนั@นๆ แทน
(7) วิธีการนับคะแนนเสี ยง
ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ทีตนถือ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ทีมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีพิจารณา
มติของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์

(1) ในกรณี ทวไป
ั ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี@ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3/4 ของจํานวนเสี ยงทั@งหมดของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สิ นหลักที มี มู ลค่า ตั@งแต่ ร้อยละ 30 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
(ข) การเพิมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ทีมิได้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้าใน
สัญญาก่อตั@งทรัสต์
(ค) การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปของกองทรัสต์
(ง) การทําธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที เกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ซึ งมีขนาดรายการตั@งแต่ 20,000,000 บาท หรื อเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
(จ) การเปลียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
(ฉ) การถอดถอนหรื อการแต่งตั@งทรัสตีตามข้อกําหนดทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงทรัส
ตี ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั@งทรัสต์
(ช) การถอดถอนหรื อการแต่งตั@งผูจ้ ัดการกองทรั สต์ตามข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับการ
เปลียนแปลงผูจ้ ัดการกองทรั สต์ตามที กําหนดไว้ในสัญญาก่ อตั@งทรั สต์ และสัญญา
แต่งตั@งผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ซ) การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตั@งทรัสต์ในเรื องทีกระทบสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยั สําคัญ
(ฌ) การเลิกกองทรัสต์
(3) มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีจะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะทีขัด
หรื อแย้งกับสัญญาก่อตั@งทรัสต์ หรื อหลักเกณฑ์อืนตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรื อพ.ร.บ.
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ทรัสต์ฯ ให้ถือว่ามติน@ นั ไม่มีผลบังคับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเป็ นผูจ้ ดั ทําและส่ งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์และมูลค่า
การคํานวณและ
เปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สิน หน่ ว ยทรั ส ต์ณ วัน ทํา การสุ ด ท้า ยของแต่ ล ะไตรมาสซึ งผ่ า นการรั บ รองจากทรั ส ตี แ ล้ว ต่ อ
สํานักงานก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั@น
สุ ทธิของกองทรัสต์
นอกจากนี@ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดทําและส่ งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์และ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ณวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วนั
สุ ด ท้า ยของแต่ ล ะเดื อ น ทั@ง นี@ การคํา นวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ แ ละมู ล ค่ า
หน่ วยทรัสต์ของกองทรั สต์ทีผูจ้ ัดการกองทรัสต์ประกาศเป็ นการคํานวณโดยใช้รายงานการ
ประเมิ นค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั@ งล่าสุ ดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจะซื@ อขายได้จริ งของทรัพย์สิน
หลักดังกล่าว
การรายงาน

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ต่อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทรั ส ตี และผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ซึ งรวมถึ งการจัด ส่ ง
รายงานประจําปี ของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
สามัญประจําปี

ก า ร แ ก้ ไ ข สั ญ ญ า (1) ทรัสตีมีหน้าทีในการแก้ไขสัญญาก่อตั@งทรัสต์ตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต.
ก่ อตั2งทรัสต์
(2) การแก้ไ ขเพิ มเติ ม สัญ ญาก่ อ ตั@ง ทรั ส ต์ต ้อ งไม่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตั@ง
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตั@งทรัสต์ฉบับนี@ ในเรื องที จะกระทบต่อสิ ทธิ ทีมิใช่สาระสําคัญ
ของผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ เรื องที เห็ น ได้ว่า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ กองทรั ส ต์ห รื อ ผู ้ถื อ
หน่ วยทรัสต์โดยชัดแจ้ง หรื อในส่ วนซึ งไม่ทาํ ให้สิทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์ด้อยลง หรื อ
เพือให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรื อคํา สั งที ออกโดยอาศั ย อํา นาจแห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า ว ไม่ ต ้อ งได้รั บ มติ ข องผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์ หากได้แจ้งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ช่องทางอืนใดทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัวถึง และสํานักงาน ก.ล.ต.
ทราบแล้ว
(4) การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตั@งทรัสต์ในเรื องทีกระทบสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งได้รับ
มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิมเติมตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ
การได้ มาหรือจําหน่ าย การได้ มาซึ5งทรัพย์ สินหลัก
ไปซึ5งทรัพย์ สินหลัก (1) กองทรัสต์อาจได้มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยอาจเป็ นการลงทุนโดยทางตรง หรื อ
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เป็ นการลงทุนโดยทางอ้อม
การลงทุนโดยทางตรง
การลงทุนในทรัพย์สินหลักซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี@
1. กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือได้มาซึงกรรมสิ ทธิaหรื อสิ ทธิครอบครอง
ทั@งนี@ ในกรณี ทีเป็ นการได้มาซึงสิ ทธิครอบครองต้องเป็ นกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี@
1.1 เป็ นการได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.
1.2 เป็ นการได้ม าซึ งสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที มี ก ารออกตราสารแสดง
กรรมสิ ทธิa หรื อสิ ทธิ ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.อนึ ง ในกรณี ทีกองทรัสต์
ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที มี ล ัก ษณะเป็ นการเช่ า ช่ ว ง ผูจ้ ัด การ
กองทรั ส ต์จ ะต้อ งจัด ให้มี ม าตรการป้ องกัน ความเสี ยงหรื อ การเยีย วยาความ
เสี ยหายทีอาจเกิดขึ@นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิ ทธิ ใน
สัญญาเช่า
2. อสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิ ทธิหรื อมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การ
อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิ ทธิหรื อการมีขอ้ พิพาทนั@นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์
จากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ และเงื อนไขการได้ ม าซึ ง
อสังหาริ มทรัพย์น@ นั ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
3. การทําสัญญาเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่มีขอ้ ตกลงหรื อข้อผูกพันใดๆ ที
อาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที
มีการจําหน่ าย) เช่ น ข้อตกลงที ให้สิทธิ แก่ คู่สัญญาในการซื@ ออสังหาริ มทรั พย์ของ
กองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรื อ
อาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าทีมากกว่าหน้าทีปกติทีผูเ้ ช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสิ@นสุดลง
4. อสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่ วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทั@งจํานวนเงิ น
กูย้ มื (ถ้ามี)
ทั@ง นี@ กองทรัสต์อาจลงทุน ในโครงการที ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของ
เงินลงทุนทีจะทําให้ได้มาและใช้พฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้แล้วเสร็ จเพือนําไปจัดหา
ประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเ งิ น ทุน หมุน เวีย นเพีย งพอเพื อการ
พัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
5. ผู จ้ ดั การกองทรัส ต์ต อ้ งดํา เนิ น การให้มีก ารประเมิน มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที
152

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
ประสงค์จะลงทุนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี@
5.1 เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ และเป็ นไป
เพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน เป็ นเวลาไม่เกิ น 6
เดือนก่อนวันยืนคําขอ โดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ราย
5.2 บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
6. อสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท
ทั@งนี@ ในกรณี ทีจํานวนเงินทีจะได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์นอ้ ย
กว่ามูลค่าอสังหาริ ม ทรัพย์ทีประสงค์จะลงทุน ผูข้ ออนุ ญาตต้อ งแสดงได้ว่ามีแหล่ง
เงิ นทุนอืนเพียงพอที จะทําให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
การลงทุนโดยทางอ้อม
การลงทุ นในทรั พย์สิ นหลัก ของกองทรั ส ต์ผ ่า นการถือ หุ ้น ในบริ ษ ทั ที จัด ตั@ง ขึ@ น โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื อดํา เนิ น การในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ กองทรัส ต์ต ามประกาศที ทจ.
49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี@
1. กองทรัสต์ต อ้ งถือหุ ้น ในบริ ษ ทั ดัง กล่า วไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 99 ของจํานวนหุ ้น ที
จํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั@ง หมด และไม่น ้อ ยกว่า ร้อ ยละ 99 ของจํา นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั@งหมดของบริ ษทั นั@น
2. แสดงได้ว่ามีมาตรการหรื อกลไกที จะทําให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถ
ดูแลและควบคุมให้บริ ษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิ จการเป็ นไปตามสัญ ญาก่อตั@ง
ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555 และประกาศอื นที เกี ยวข้อง ใน
ทํานองเดี ยวกับกรณี ทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนั@นโดยตรง
(2) กองทรัสต์อาจได้มาซึงทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สินอืน
ทีกองทรัสต์สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั@งทรัสต์
การจําหน่ ายไปซึ5งทรัพย์ สินหลัก
(1) ก่อนการจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินหลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินหลัก โดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ราย
(2) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ต้องมีสาระสําคัญเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี@
(ก) การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการระบบในการอนุมตั ิ และ
มีกระบวนการขอความเห็ นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั@งทรัสต์
(ข) การจําหน่ ายทรั พ ย์สิน หลัก ที เข้าลักษณะดัง ต่อไปนี@ นอกจากจะต้องเป็ นไปตามที
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กําหนดในข้อ (ก) แล้ว จะต้องเป็ นกรณี ทีเป็ นเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
1. การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ได้มาซึ งทรัพย์สิน
หลักนั@น
2. การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้มาซึงกรรมสิ ทธิa ให้แก่เจ้าของเดิม
ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม (1) ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้าลักษณะตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั@งทรัสต์
ระหว่ างกองทรั สต์ กับ (2) ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดําเนินการดังต่อไปนี@
ผู้จดั การกองทรัสต์ และ
(ก) ขอความเห็ นชอบจากทรั สตี ว่า เป็ นธุ ร กรรมที เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อตั@ง ทรั ส ต์แ ละ
บุคคลทีเ5 กีย5 วโยงกันกับ
กฎหมายทีเกียวข้องแล้ว
ผู้จดั การกองทรัสต์
(ข) ในกรณี ทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรื อตั@งแต่ร้อยละ 0.03 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ข@ ึนไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(ค) ในกรณี ทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าตั@งแต่ 20,000,000 บาทขึ@นไป หรื อเกินร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทรั สต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ต้องได้รับมติ ของที
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3/4 ของจํานวนเสี ยงทั@งหมดของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ในกรณี ที ธุ ร กรรมตามวรรคหนึ งเป็ นการได้มาหรื อ จําหน่ ายไปซึ งทรั พ ย์สิ น หลัก การ
คํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินทั@งหมดของแต่ละ
โครงการที ทําให้โครงการนั@นๆ พร้ อมจะหารายได้ ซึ งรวมถึ งทรั พย์สินที เกี ยวเนื องกับ
โครงการนั@นด้วย
(3) กระบวนการขอความเห็ นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุ มผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์ ต้อง
เป็ นไปตามที กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั@งทรัสต์ และในกรณี ทีเป็ นการขอมติทีประชุมผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ หนังสื อเชิ ญประชุมต้องมีความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ นหรื อที ปรึ กษา
การเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี ) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย
การอนุ มตั ิ ตามวรรคหนึ ง (2) และกระบวนการขอความเห็ นชอบจากทรั สตี หรื อการขอมติ ที
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ ง (3) จะกําหนดข้อยกเว้นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้แสดงข้อมูล
ไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสื อชี@ชวนก็ได้
เงื5 อ น ไ ข ใ น ก า ร เลิ ก เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี@ ทรัสตีจะดําเนินการเลิกกองทรัสต์
กองทรัสต์
(1) เมือจํานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
(2) เมื อมี การจํา หน่ า ยทรั พย์สิ นหลัก และผูจ้ ัดการกองทรั สต์ไม่ส ามารถดําเนิ นการเพื อให้
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กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท
หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักดังกล่าว
(3) เมือทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์
(4) กรณี ทีมีเหตุตอ้ งเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผูท้ ี มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็ นผูจ้ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกํา หนดนั บ แต่ ว นั ที การปฏิ บัติ ห น้า ที ของผู ้จัด การกองทรั ส ต์ร ายเดิ ม สิ@ น สุ ด
และทรั สตี ได้ใ ช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์เพื อ
แต่งตั@งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตั@งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ได้ ในกรณี ดงั กล่าวนี@ ให้ทรัสตีขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
(5) เมือศาลมีคาํ พิพากษาหรื อมีคาํ สังให้เลิกกองทรัสต์ ในกรณี ทีมีเหตุตอ้ งเปลียนแปลงทรัสตี
แต่มิอาจแต่งตั@งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ร้อง
ขอต่อศาลให้มีการแต่งตั@งทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่มิอาจแต่งตั@งได้
อนึง การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดในสัญญาก่อตั@งทรัสต์
8.3 ช่ องทางทีผ5 ู้ถือหน่ วยทรัสต์ จะสามารถขอดูสําเนาสัญญาก่ อตั2งทรัสต์
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่อตั@งทรัสต์ได้ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทําการ
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี
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9. ผู้จดั การกองทรัสต์
9.1 ข้ อมูลทัว- ไป
ชือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทีตั+ง
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
เลขที 11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั+น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
0105551006645
02 286 3484 และ 02 679 2155
02 286 3585 และ 02 679 2150
300,000,000 บาท
300,000,000 บาท

โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน และกิจการอืนตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต.อนุ ญาต โดยมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่จาํ นวนร้อยละ
99.99 ของหุ ้นที จําหน่ ายแล้วทั+งหมดของบริ ษทั ทั+งนี+ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมือวันที 7 พฤษภาคม 2557
9.2 ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผูถ้ ือหุน้ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 มีดงั นี+
รายชื-อ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นทีถ- ือ (หุ้น)
2,999,995

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
99.99

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ซึงเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ งสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้จาก
ข้อมูลสารสนเทศทีเปิ ดเผยใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)
9.3 โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 การจัดโครงสร้ างองค์กร ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ยึดหลักการในการแบ่ งหน้าที ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน แต่ละฝ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ สอดคล้องต่อหลักความ
ไว้วางใจและหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี คํานึ งถึงการควบคุมความเสี ยงทีจะเกิดขึ+นของการทุจริ ต ฉ้อฉล ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ส ามารถจัด การลงทุ นให้ผูล้ งทุ นด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต
ระมัดระวัง คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เอง และเพือป้ องกันการรัวไหลของ
ข้อมูล หรื อการกระทําทีผิดกฎหมาย และความสอดคล้องกับสภาพ ขนาด และความซับซ้อนของการทําธุรกิจของ
บริ ษทั
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โครงสร้างองค์กรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ประกอบด้วยสายงานหลัก 3 สายงาน และ 1 ฝ่ ายงาน ประกอบด้วย สาย
งานการลงทุน สายงานการตลาด สายงานปฏิบตั ิการ และฝ่ ายเทคโนโลยี ดังนี+

โครงสร้ างกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตระหนักว่า มีหน้าทีสําคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ซึ งเป็ นผู ้
ลงทุ น รายย่อ ย ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์จึ ง กํา หนดให้มี ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั+ง
คณะกรรมการชุดย่อยอีก 5คณะ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีคณะทํางานทั+งหมด รวม 6 คณะ ดังนี+
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
4. คณะกรรมการจัดการ
5. คณะกรรมการการลงทุน
6. คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์
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1.

คณะกรรมการบริษัท
• รายชื-อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย 6 คน ดังนีE
ชื-อ

นายรัตน์
พานิชพันธ์

ตําแหน่ ง

ประวัตกิ ารศึกษา

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน

ประธาน • ปริ ญญาโท/M.S.in Business Ad., Fort • ประธานกรรมการบริ หารและ
กรรมการ
Hays Kansas State University, U.S.A.
กรรมการ ธนาคาร แลนด์
• ปริ ญญาบัตร, วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (วป
รอ.388)

แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล

• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย DAP
และ DCP

กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

นายอดิศร
ธนนันท์นราพูล

กรรมการ • ปริ ญญาโท/พาณิ ชยศาสตร์มหาบัณฑิต • กรรมการและรองกรรมการ
(บริ หารธุรกิจ),

ผูจ้ ดั การ บริ ษทั แลนด์ แอนด์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย DAP
และ DCP

• กรรมการ บริ ษทั ควอลิต+ ีเฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด

(วตท.)
นางสาวจุฑามาศ
สมบุณยะวิโรจน์

กรรมการ • ปริ ญญาโท/พาณิ ชยศาสตร์มหาบัณฑิต • ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
(บริ หารธุรกิจ),

สายงานการธนาคาร ธนาคาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์
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ชื-อ

ตําแหน่ ง

ประวัตกิ ารศึกษา

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน
เฮ้าส์ จํากัด

นายหรัง คงพลัง

กรรมการ • ปริ ญญาโท/บริ หารธุรกิจ, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย DAP

• ผูช้ ่วยสายงานบริ หารความ
เสี ยง ธนาคาร แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด

นางจันทนา
กาญจนาคม

กรรมการ • ปริ ญญาโท/บริ หารธุรกิจ, Campbell
University North Carolina, US

• กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

นางสาวเพียงดาว
วัฒนายากร

กรรมการ • ปริ ญญาตรี /เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต

• กรรมการผูจ้ ดั การ สายการ

ปริ มาณวิเคราะห์ เกียรตินิยมอันดับ 2

ลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบตั ิการ บริ ษทั หลักทรัพย์

• ปริ ญญาตรี /นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต

จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เฮ้าส์ จํากัด

• CISA ระดับ III สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์

นายมนรัฐ
ผดุงสิ ทธิu

กรรมการ • ปริ ญญาโท MBA, SASIN Graduate
institute

• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน

• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• CISA ระดับ II สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์และประกาศนียบัตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย DCP รุ่ น 154/2554
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• ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข- องคณะกรรมการบริษัท

2.

คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ด้วยความซื อสัตย์
สุจริ ตระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
กลุ่มใดหรื อรายใดโดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบดังนี+
1. ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และของหน่ วยงาน
ภายนอกทีเกียวข้องตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตและระวังรักษาประโยชน์ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2. กําหนดทิศทางและเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์รวมทั+งพิจารณาอนุมตั ินโยบาย
และทิศทางการดําเนิ นงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามทีฝ่ ายจัดการเสนอและกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
จัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รับการอนุมตั ิไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพือ
ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
3. อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข- องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานการตรวจสอบประจําปี ของฝ่ ายกํากับและตรวจสอบการปฏิ บตั ิงาน สอบ
ทานรายงานการตรวจสอบภายในอย่างสมําเสมอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั+ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ และพิจารณาอัตรากําลัง
ของฝ่ ายตรวจสอบ เพือความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบ
3. สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน และให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั+ง
4. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิ ทธิภาพ และปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้อง

3.

คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข- องคณะกรรมการบริหารความเสี-ยง
1. กลันกรองและเสนอ ระบบการกํากับดูแลการบริ หารและการจัดการความเสี ยง โดยกําหนดนโยบายและ
หลักปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี ยงต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพือพิจารณาในเรื องการบริ หารความ
เสี ยงในการประกอบธุ รกิจ ทั+งนี+ ต้องครอบคลุมความเสี ยงในเรื องต่างๆ เช่น ความเสี ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี ยงด้านการปฏิบตั ิการ หรื อความเสี ยงอืนๆ ทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั และกองทรัสต์
2. กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรและทรัพยากรทีใช้ในการบริ หารความเสี ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริ หารความเสี ยงของผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์ โดยสามารถวิเ คราะห์ ประเมิ น วัด ผลและติ ด ตาม
กระบวนการบริ หารความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิผล
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3. ติดตามผลการประเมินความเสี ยงของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างน้อยปี ละ 1 ครั+ง หรื อเมือมีเหตุการณ์ทีมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
4.

คณะกรรมการจัดการ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข- องคณะกรรมการจัดการ
1. บริ หารจัด การให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงานด้า นต่ า งๆ ของบริ ษัท ตามที ได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาและอนุ มตั ิ อตั ราค่าธรรมเนี ยมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทรั สต์ กองทุ นส่ วนบุ คคล และ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การอืนๆ ของบริ ษทั รวมทั+งค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับการก่อตั+งกองทรัสต์และบริ หาร
กิจการทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด

5.

คณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข- องคณะกรรมการการลงทุน
1. มีหน้าทีในการวางกรอบ หรื อ กลยุทธ์ในการจัดการลงทุน นโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนของ
กองทรัสต์กาํ หนดอํานาจอนุ มตั ิ หลักทรัพย์ทีอยู่ในเกณฑ์ลงทุนได้ (Securities Universe) หรื อลงทุ น
ไม่ได้ และอนุมตั ิการจัดสรรนํ+าหนักการลงทุนตามระดับของความน่าลงทุน
2. กํากับ ดูแล และติดตามผลการลงทุนให้เป็ นไปตามกรอบ นโยบาย จรรยาบรรณการจัดการลงทุน กฎและ
ระเบียบทีได้กาํ หนดไว้
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
4. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ และ/หรื อ ข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการลงทุน

6.

คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข- องคณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ และ/หรื อ ข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการลงทุน
พิจารณาอนุมตั ิการคัดเลือกอสังหาริ มทรัพย์ทีทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จะลงทุน
พิจารณาอนุมตั ิการคัดเลือกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พิจารณาอนุมตั ิการคัดเลือก Service Provider ต่างๆ ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พิจารณาอนุมตั ิประเภทและวงเงินประกันภัยของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงินของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
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8. พิจารณาอนุมตั ิผรู ้ ับประกันรายได้ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
การ Outsource หน้ าทีง- าน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ Outsource งานฝ่ ายกํากับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน ให้แก่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) โดยงานฝ่ ายกํากับและตรวจสอบการปฏิ บตั ิงาน จะอยู่ในลักษณะที ธนาคารส่ งพนักงานมาอยู่
ประจําที ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และงานด้านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มอบหมายให้แก่
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีได้ผา่ นการพิจารณาตามเกณฑ์ทีกําหนดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที
กรณี Outsource งานฝ่ ายกํากับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน พนักงานของธนาคารจะปฏบัติหน้าที ณ ทีทําการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยระบบงานต่างๆ จะเป็ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ท+ งั หมด
กรณี Outsource งานด้านการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์จะปฎิ บตั ิ หน้าที ณ โครงการที
กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้องจัดให้มีระบบงานทีสําคัญในการบริ หารจัดการโครงการ
เช่น
1.
2.
3.

ระบบการจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดทํา Invoice และ ใบเสร็ จรับเงิน
ระบบการจัดทําค่าใช้จ่ายและการสังซื+อสิ นค้า
ระบบการจัดการพื+นทีเช่าและการจัดทําสัญญาเช่า

งานด้านบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการมอบหมายให้กบั ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์บริ หารและ
ดูแลรั กษาอสังหาริ มทรั พย์ให้อยู่ในสภาพที ดี และพร้อมที จะสร้ างรายได้ ยกเว้นในกรณี ทีกองทรัสต์ลงทุ นใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม ซึงกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
9.4 หน้ าทีแ- ละความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์และดูแลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ช่าช่วง โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้การกํากับดูแล
ของทรัสตีโดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบดังนี+
1. หน้ าทีต- ่ อกองทรัสต์
1.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี+
(1) ปฏิ บัติหน้าที โดยใช้ความรู ้ ความสามารถเยียงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจ ริ ต โดยต้องปฏิ บัติ ต่อผูถ้ ื อ หน่ วยทรั สต์อ ย่างเป็ นธรรม เพื อ
ประโยชน์ทีดีทีสุ ดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั+งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั+ง
ทรั ส ต์ สัญ ญาแต่ ง ตั+ง ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการก่ อ ตั+ง กองทรั ส ต์ มติ ข องผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์และตามกฎหมายทีเกียวข้อง
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(2)

ดํารงเงิ นทุนให้เพียงพอต่อการดําเนิ นธุ รกิ จและความรับผิดชอบอันอาจเกิ ดขึ+นจากการปฏิ บัติ
หน้าทีในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนือง
(3) เปิ ดเผย ให้ความเห็น หรื อให้ขอ้ มูลที มีความสําคัญและเกี ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสิ นใจ
ลงทุนของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทาํ ให้สาํ คัญ
ผิด
(4) ไม่นาํ ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือตนเอง
หรื อทําให้เกิดความเสี ยหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
(5) ปฏิ บตั ิงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณี ทีมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ+น ต้องดําเนินการให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล้ งทุนได้รับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรม
และเหมาะสม
(6) ปฏิ บัติต ามกฎหมายหลักทรั พ ย์และกฎหมายอื นที เกี ยวข้อ งกับการดําเนิ นการของกองทรั ส ต์
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีกําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนื องกับ
ธุ รกิ จหลักทรั พย์ หรื อองค์กรที เกี ยวข้องกับธุ ร กิ จหลักทรั พย์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรั บโดย
อนุโลม และไม่สนับสนุน สังการ หรื อให้ความร่ วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อข้อกําหนดดังกล่าว
(7) ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีอาจส่ งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้อมูลอืนทีควรแจ้งให้
ทราบ
1.2 ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ตอ้ งจัดให้มีระบบงานที มี คุณภาพ มี งานตรวจสอบและถ่วงดุ ลการปฏิ บัติงานที มี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
เรื องดัง ต่ อ ไปนี+ เพื อให้การดู แ ลจัด การกองทรั ส ต์ต ามที ได้รั บ มอบหมายจากทรั ส ตี ใ ห้เ ป็ นไปอย่า ง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
(1)

(2)
(3)

การกํา หนดนโยบายในการจัด การกองทรั ส ต์ การจัด โครงสร้ า งเงิ น ทุ น ของกองทรั ส ต์ การ
ตัดสิ นใจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ เพือให้การจัดการลงทุนตามที ได้รับมอบหมายเป็ นไปด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั+งทรัสต์ และเป็ นไปตามทีกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอืนที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นการของกองทรัสต์กาํ หนด ตลอดจนเพือ
รักษาประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
การบริ หารและจัดการความเสี ยงทีเกียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีได้รับมอบหมาย
เพือให้สามารถป้ องกันและจัดการความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกี ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์กับ
ผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์และบุ ค คลที เกี ยวโยงกันกับ ผูจ้ ัด การกองทรั สต์ ซึ งรวมถึ ง มาตรการหรื อ
แนวทางดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม เมือ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข+ ึน
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(4)

1.3

1.4
1.5
1.6

การคัด เลื อ กบุ ค ลากรของผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์แ ละผู ้รั บ มอบหมายในงานที เกี ยวข้อ งกับ การ
ดําเนิ นการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพือให้มีผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติทีเหมาะสม
กับงานทีจะปฏิบตั ิ
(5) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทั+ง
การตรวจสอบดู แลผูร้ ับมอบหมายในงานที เกี ยวกับการจัดการกองทรั สต์เพือให้เป็ นไปตามที
กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง และสัญญาก่อตั+งทรัสต์กาํ หนด
(6) การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ทีครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพือให้เป็ นไปตามที กําหนดใน
สัญญาก่อตั+งทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(7) การปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน (Back Office)
(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน
(9) การติดต่อสื อสารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูล้ งทุน
(10) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผูจ้ ดั การกองทรั สต์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ั บ
ดําเนิ นการในเรื องที เกี ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 1.3
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับดําเนิ นการในเรื องทีเกี ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้เท่าทีจําเป็ น เพือส่งเสริ มให้การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึ+น ทั+งนี+ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี+
(1) การมอบหมายต้องไม่มีลกั ษณะที อาจส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิหน้าที ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนืองในกรณี ทีผูร้ ับดําเนิ นการไม่สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้
(3) ในกรณี ทีมีการมอบหมายงานเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอืนของกองทรัสต์ ต้องมอบหมาย
ให้กบั ผูท้ ีสามารถดําเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั+งนี+ การมอบหมายให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับดําเนินการตามข้อนี+ ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตาม
ข้อ 1.2(1) (2) (3) (4) และ (9)
ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จดั ทํางบการเงินของตนให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชีและส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ+นรอบปี บัญชี
ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ที จะส่ งผลให้ทรั สตี ไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที ได้อย่างเป็ นอิ สระ เช่น การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีเป็ นผูท้ รงกรรมสิ ทธิuหรื อสิ ทธิครอบครอง
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ตอ้ งจัดให้มีการประกันภัยความรั บผิดที อาจเกิ ดขึ+ นจากการดําเนิ นธุ รกิ จหรื อการ
ปฏิบตั ิงานของตนในฐานะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที เป็ นผูจ้ ัดการกองทรั สต์น+ ี ซึ งเป็ นไปตามระบบงานของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์
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1.7 ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ตอ้ งจัดให้มีก ารประชุ ม ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์เ พือพิจ ารณาลงมติ ในกรณี ต่ างๆ ตามที
กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั+งทรัสต์ เช่น การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตั+งทรัสต์ การเพิมทุนของกองทรัสต์
การเปลียนแปลงทรัสตี เป็ นต้น
1.8 ในกรณี ทีมีการแต่งตั+งทีปรึ กษาเพือให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
การจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี+
(1) ดําเนินการให้ทีปรึ กษาแจ้งการมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณา
(2) มิให้ทีปรึ กษาผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เข้าร่ วมพิจารณา
ในเรื องนั+น
1.9 ในการทําธุรกรรมเกี ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี+ดว้ ย
(1) ดําเนิ นการเพือให้มนใจได้
ั
ว่าการจําหน่ าย จ่ าย โอนอสังหาริ มทรั พย์ หรื อการเข้าทําสัญญาที
เกี ยวเนื องกับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์เ พื อกองทรั ส ต์ เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งและมี ผ ลใช้บัง คับ ได้ต าม
กฎหมาย
(2) ดําเนินการเพือให้มนใจได้
ั
วา่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่างเหมาะสม
โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดังต่อไปนี+
(ก)
การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์น+ นั ๆ
ก่อนรับเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เพือกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี
(ข)
การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due
Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี ยงด้านต่างๆ ทีอาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์น+ นั ๆ พร้อมทั+งจัดให้มีแนวทางการบริ หารความเสี ยง
ด้วย ทั+งนี+ ความเสี ยงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงความเสี ยงทีเกียวข้องกับการพัฒนา
หรื อก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี ยงที อาจเกิ ดจากการก่อสร้างล่าช้า
และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้น
1.10 จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยบริ ษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที เกี ยวข้อง ภายใต้
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง เช่น ก่อนการได้มาหรื อจําหน่ายไป
ซึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ การสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ เป็ นต้น
1.11 อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน นอกจากต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายที
เกียวข้องกําหนด และจัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานแล้วผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ต้องดําเนิ นการต่างๆ
ในการตรวจสอบอสังหาริ มทรั พย์ทีจะลงทุ นเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พ เช่น สภาพของอสังหาริ มทรั พย์
ความสามารถของคู่ สัญญา ข้อ มูล ด้านการเงิ น และกฎหมาย ความเหมาะสมด้า นอื นๆ เป็ นต้น เพื อ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูล ไม่ว่ากรณี ใดๆ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ระบุวา่ ทรัสตีจะจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็ นเพือป้ องกัน ยับยั+ง หรื อจํากัดมิให้
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เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท+ งั ปวง โดยทรัสตีอาจ
มอบหมายให้บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี+ได้
1.12 ดําเนินการใดๆ เพือให้ได้มาซึงทรัพย์สินหลักหรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติม ในกรณี
การเพิมทุนของกองทรัสต์เพือลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม ภายใน 60 (หกสิ บ) วันนับแต่วนั ทีก่อตั+ง
กองทรั ส ต์แ ล้ว เสร็ จ สํา หรั บ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ค รั+ งแรกหรื อ นับ แต่ ว นั ที ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในกรณี การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุนของกองทรัสต์
1.13 ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งเป็ นการได้มาซึงกรรมสิ ทธิuหรื อสิ ทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
เท่านั+นเฉพาะกรณี การได้มาซึงสิ ทธิครอบครองต้องเป็ นกรณี การได้มาซึ งเอกสารสิ ทธิ เป็ น น.ส.3 ก.หรื อ
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิuหรื อสิ ทธิครอบครองประเภทน.ส.3 ก. เท่านั+น
1.14 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิ ทธิหรื อมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ งทรัพยสิ ทธิ หรื อ
การมี ขอ้ พิพาทนั+นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าวอย่างมี นัยสําคัญ และ
เงือนไขการได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์น+ นั ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
1.15 การทํา สัญ ญาเพื อให้ไ ด้ม าซึ งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ต ้อ งไม่ มี ข ้อ ตกลงหรื อ ข้อ ผูก พัน ใดๆ ที อาจมี ผ ลให้
กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงที
ให้สิทธิแก่คู่สญ
ั ญาในการซื+ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรื ออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าทีมากกว่าหน้าทีปกติทีผูเ้ ช่าพึงมีเมือสัญญาเช่า
สิ+นสุดลง
1.16 จัดให้มีการประกันวินาศภัยหรื อการประกันภัยทีมีลกั ษณะความคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เสมือนหรื อทดแทนการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึ+นกับทรัพย์สินหลักตามทีคู่สัญญาตกลงร่ วมกันและ
ไม่ขดั กับกฎหมายทีเกียวข้อง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสี ยหายจาก
ทรั พย์สินหลักหรื อจากการดําเนิ นการในทรั พย์สินหลัก กับผูร้ ั บประกันภัยที เป็ นที ยอมรับในวงเงิ น
คุม้ ครองความเสี ยหายทีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลักเป็ นอย่างน้อย
1.17 ดําเนินการให้ความเห็นเกียวกับลักษณะธุรกรรม พร้อมทั+งเหตุผลและข้อมูลประกอบทีชัดเจนทีเกียวข้อง
กับการได้มาซึ งทรั พย์สินหลักเพิมเติ มของกองทรั สต์ในเอกสารขอความเห็ นชอบหรื อหนังสื อเชิ ญ
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพือพิจารณาการเพิมทุนเพือลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติมของกองทรัสต์
1.18 การจํา หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์สิ น หลัก ต้อ งจัด ให้ มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น การขออนุ ม ัติ จ ากผู ้ถื อ
หน่ วยทรั สต์ การขอความเห็ นชอบจากทรั สตี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง
1.19 ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องดําเนิ นการให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ทีตนได้
เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั+ง ตกลงทีจะปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามสัญญา
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ก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องทั+งนี+ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมต้องดําเนิ นการและให้ความร่ วมมือ
ตามทีจําเป็ น เพือให้การส่งมอบงานแก่บุคคลทีจะเข้ามาปฏิบตั ิหน้าทีแทนตนเองสําเร็ จลุล่วงไป
1.20 ในกรณี ทีมี ก ารแก้ไขเพิมเติ ม สัญ ญาก่ อตั+งทรั สต์ ต้องดู แลให้การแก้ไขเพิมเติ มดัง กล่ าวเป็ นไปตาม
เงือนไขและวิธีการตามทีกําหนดในสัญญาก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง เมือดําเนิ นการแก้ไขแล้ว
เสร็ จ ให้ดาํ เนิ นการจัดส่ งสําเนาสัญญาก่อตั+งทรั สต์ฉบับที ได้แก้ไขเพิมเติ มแล้วให้สํานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิ บห้า) วันนับแต่วนั ทีลงนามหรื อวันทีมีการแก้ไขเพิมเติม (แล้วแต่กรณี )
1.21 ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงทรัสตี ให้ดาํ เนิ นการแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญาก่อตั+งทรัสต์
1.22 ยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมทั+งเอกสารหลักฐานใดๆ ทีเกียวข้อง ในกรณี ทีมีการเพิมทุน
ของกองทรัสต์ พร้อมทั+งลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในส่ วนทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีของตน
1.23 ให้ความเห็ นเกี ยวกับความสามารถของผูร้ ับประกันรายได้ในการปฏิ บตั ิ ตามสัญญารับประกันรายได้
(ถ้ามี)
1.24 ดําเนิ นการให้หน่ วยทรัสต์ทีเสนอขายแล้วหรื อที ออกใหม่ (กรณี เพิมทุนกองทรัสต์) สามารถเข้าเป็ น
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ภ ายใน 45 (สี สิ บ ห้า ) วัน นับ แต่ ว นั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
1.25 ดําเนิ นการใดๆ เพือให้การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดๆ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันให้เป็ นไปตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้อง
2. หน้ าทีใ- นการบริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์ สินของกองทรัสต์
2.1 ให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานทีเกียวข้องเกียวกับคุณสมบัติหรื อลักษณะของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์
ลงทุนตามทีได้รับการร้องขอจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
2.2 ดู แ ล และติ ด ตามให้ผูเ้ ช่ า ช่ ว งบริ ห ารจัด การทรั พ ย์สิ น หลัก ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง และบํา รุ ง รั ก ษาให้
ทรัพย์สินหลักอยูใ่ นสภาพทีดีและพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามทีกําหนดในแผนการ
ดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตั+งทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง
2.3 จัดให้มีการเปลียนแปลง ฟื+ นฟู และดัดแปลงทรัพย์สินหลักตามความจําเป็ นและสมควรเท่าทีไม่ขดั หรื อ
แย้งกับสัญญาก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายที เกี ยวข้อง รวมทั+งสัญญาเช่าที ดิ นกับเจ้าของที ดินอันเป็ นที ตั+ง
ของทรัพย์สินหลัก และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม(สัญญาเช่าหลัก)และสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และ
สัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้องกับผูเ้ ช่าช่วงโดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน
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2.4 ควบคุมและดูแลการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก รวม
ตลอดถึงการบริ หารจัดการในกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น การซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ตามทีจําเป็ น กรณี การ
ซ่อมแซมใหญ่จะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน
2.5 บริ ห ารและจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์สิ น อื นๆ ของกองทรั ส ต์น อกจากทรั พ ย์สิ น หลัก รวมทั+ง
ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นเพือให้การบริ หารทรัพย์สินอืนๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลักเป็ นไป
ตามแผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตั+งทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง
2.6 ควบคุ ม ดูแล และติ ดตามผูเ้ ช่าช่วง รวมทั+งดําเนิ นการใดๆ ร่ วมกับทรั สตี และ/หรื อ ผูเ้ ช่ าช่ วง เพือทํา
ให้ทรัสตี และ/หรื อ ผูเ้ ช่าช่วงได้มาซึงใบอนุญาต หนังสื ออนุญาต หนังสื อผ่อนผัน และ/หรื อ เอกสารอืน
ใดทีเกียวข้องและจําเป็ นในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
2.7 อํานวยความสะดวกให้กบั กองทรัสต์หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตราทรัพย์สิน
หลัก ภายในวันและเวลาทํา การของผูจ้ ัดการกองทรั สต์ รวมทั+ง ให้ขอ้ มูล ถ้อยคํา และ/หรื อ ส่ งมอบ
เอกสารใดๆ (ยกเว้นข้อมูล ถ้อยคํา และ/หรื อ เอกสารอืนใดอันเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรื อของบริ ษทั ในเครื อของผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ตามที ทรัสตีร้องขอในกรณี ทีมีความจําเป็ น
และเหมาะสม
2.8 อํานวยความสะดวกให้กบั บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจาก
บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในการสํารวจทรั พย์สินหลักเพือการประเมินค่า รวมทั+งให้ขอ้ มูล
ถ้อ ยคํา และ/หรื อ ส่ ง มอบเอกสารใดๆ (ยกเว้น ข้อ มู ล ถ้อ ยคํา และ/หรื อ เอกสารอื นใดอัน เกี ยวกับ
ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อของบริ ษทั ในเครื อของผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ตามทีบริ ษทั
ประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอในกรณี ทีมีความจําเป็ นและเหมาะสม
2.9 จัด เตรี ย มเอกสารหลัก ฐานใดๆ ที อยู่ใ นความครอบครองของผู ้จัด การกองทรั ส ต์อ ัน เกี ยวกับ หรื อ
เกียวเนืองกับทรัพย์สินหลัก และ/หรื อ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทั+งเอกสารหลักฐาน
ทางการบัญชีทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับกองทรัสต์เพือให้ทรัสตีหรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจาก ทรัส
ตี และ/หรื อ ผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวันและเวลาทําการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และหาก
ได้รับการร้องขอจากทรั สตี หรื อบุ คคลที ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรื อ ผูส้ อบบัญชี ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์ตอ้ งดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนื องกับกองทรัสต์ตามทีได้รับ
การร้องขอให้แก่ทรัสตี และ/หรื อ ผูส้ อบบัญชี (แล้วแต่กรณี ) ภายใน 15 (สิ บห้า) วันทําการนับแต่วนั ทีได้
ทราบถึงหรื อควรทราบถึงการร้องขอดังกล่าว เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรื อคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอืน
2.10 ควบคุม ดูแล และติดตามผูเ้ ช่าช่วง รวมทั+งดําเนินการใดๆ ร่ วมกับทรัสตี และ/หรื อ ผูเ้ ช่าช่วงเพือให้ ทรัส
ตี และ/หรื อ ผูเ้ ช่าช่วงนําส่ งค่าธรรมเนี ยมและภาษีโรงเรื อนและที ดินอันเกิ ดจากทรัพย์สินหลัก รวมถึง
ติดต่อ ประสานงาน ให้ขอ้ มูล ยืนเอกสาร และนําส่ งภาษีหัก ณ ที จ่าย และ/หรื อภาษีอืนใดอันเนื องจาก
การบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีของหน่ วยงานราชการที
เกียวข้อง
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2.11 ควบคุม ดูแล และติดตามผูเ้ ช่าช่วง ให้ปฏิ บตั ิหน้าที ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์
และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้อง สัญญาก่อตั+งทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง
2.12 แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึง (ก) ความชํารุ ดบกพร่ องของทรัพย์สินหลัก รวมถึง
อุปกรณ์และสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ หรื อเมือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีจะทําให้มูลค่าของทรัพย์สินหลัก
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ และ (ข) กรณี ทีมีการผิดสัญญาใดๆ ในสาระสําคัญ โดยผูเ้ ช่าช่วง
2.13 ดําเนินการอืนใดตามทีกองทรัสต์จะพิจารณาเห็นว่าจําเป็ นและสมควร เพือให้ทรัพย์สินหลักอยูใ่ นสภาพ
ทีดีและพร้อมในการใช้เพือการจัดหาผลประโยชน์ หรื อเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ทุกประการ รวมทั+งให้คาํ แนะนําเกียวกับสภาวะตลาดในกรณี ทีกองทรัสต์ประสงค์จะขาย หรื อ
โอนสิ ทธิการเช่าหรื อเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
3. การจัดทําบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
3.1 จัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรั สต์ตามที สัญญาก่ อตั+งทรั สต์และกฎหมายหลักทรั พย์กาํ หนดต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของ
กองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
3.2 จัดให้มีบญ
ั ชีและรายงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อตามทีเห็นว่าจําเป็ นและสมควรใน
การบริ ห ารจัดการกองทรั สต์แ ละทรั พย์สินหลัก เพือจัดส่ งบัญ ชี รายงาน และเอกสารดังกล่ าวให้แ ก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที ทรัสตีกาํ หนด
เพือให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน ทีเกียวข้อง รวมถึงคําสังของเจ้าหน้าทีของทาง
ราชการใดๆ ทีเกียวข้อง
ทั+ง นี+ ผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์จ ะจัดทําบัญชี ดัง กล่ าวตามหลักการบัญ ชี ที เป็ นที รั บ รองโดยทัวไป โดยจะ
แบ่งแยกทรัพย์สิน และ/หรื อ ดอกผลใดๆ ทีเกิดจากทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน และ/หรื อ ทรัพย์สิน
ใดๆ ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รับไว้ และ/หรื อ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนิ นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึ กบัญชี เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 (หนึง) ปี ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ
3.3 ส่ งมอบเอกสารดังต่อไปนี+ ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพือให้สอดคล้อง
กับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกี ยวข้อง รวมถึงคําสังของเจ้าหน้าที ของทางราชการใดๆ ที
เกียวข้อง
(1)
(2)

รายงานประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ฉบับเต็มโดยจัดส่ งให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
ล่วงหน้าก่อนวันครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุ ดท้ายของแต่ละ
ไตรมาสโดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพือพิจารณารับรอง แล้วนําส่ งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี สิ บ
ห้า) วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั+น
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(3)

(4)

(5)

(6)

ข้อมูลปั จจุบนั เกียวกับรายชือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และสาระของรายการที
เป็ นธุ ร กรรมระหว่า งกองทรั สต์กับ ผูจ้ ัด การกองทรั สต์ห รื อ บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน กับผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์ โดยจัดส่ งให้แก่ทรัสตีภายใน 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันที 30 มิถุนายน และวันที 31
ธันวาคม และจัดส่งให้ทรัสตีเพือพิจารณาก่อนวันเข้าทําธุรกรรม
ข้อมูลเกี ยวกับธุ รกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการกองทรั สต์หรื อบุ คคลที เกี ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนิ นการเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์
ข้อมูลเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนและ
กองทรัสต์ ตลอดจนมาตรการที ใช้ในการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว โดย
ดําเนิ น การเปิ ดเผยข้อมูลให้ผูล้ งทุ น ทราบโดยชัด แจ้งตั+ง แต่วนั เริ มการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์
กองทรัสต์ต่อประชาชนเป็ นครั+งแรกและทุกครั+งเมือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยหรื อการได้รับประโยชน์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จากบริ ษทั หรื อบุคคลทีเป็ นคู่คา้ กับกองทรัสต์โดยดําเนิ นการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล สั ญ ญาก่ อ ตั+ง ทรั ส ต์ หรื อในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์เ พื อขออนุ ม ัติ ท ํา รายการต่ า งๆ และรายงานประจํา ปี ของกองทรั ส ต์เ พื อผู ้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์แ ละทรั ส ตี จ ะใช้เ ป็ นข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของผู ้จัด การ
กองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมต่างๆเพือกองทรัสต์และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั+น

ส่ วนได้เสี ยหรื อการได้รับประโยชน์ทีต้องพิจารณาเปิ ดเผยเช่นเจ้าหนี+ ลูกหนี+ ผูค้ + าํ ประกันหรื อ
ได้รับการคํ+าประกันการถือหุ ้นระหว่างกันหรื อมีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารเป็ นกลุ่มเดียวกัน
การให้หรื อรับบริ การการซื+อขายระหว่างกันและการออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่กนั เป็ นต้น
(7) ข้อมูลเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์โดยดําเนิ นการเปิ ดเผยต่อประชาชน
อย่างน้อยทุก 6 (หก) เดือนหรื อโดยพลันกรณี มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ และดําเนิ นการ
จัดส่งให้แก่ทรัสตีเมือทรัสตีประสงค์จะขอตรวจสอบการจัดการลงทุน
(8) ข้อมูลปั จจุบันเกี ยวกับรายการที เป็ นธุ รกรรมการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สินหลักของ
กองทรั ส ต์โ ดยดํา เนิ น การจัด ส่ ง ให้แ ก่ ท รั ส ตี แ ละผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่า 30
(สามสิ บ) วันก่อนวันเข้าทําธุรกรรม และดําเนิ นการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิ บห้า) วันนับแต่วนั ทีได้มาหรื อจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลัก
(9) ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ใน
รอบปี บัญชีก่อนและรอบปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงิน
ของกองทรัสต์
(10) ข้อมูลปั จจุบนั เกียวกับรายการทีเป็ นการกูย้ มื เงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์โดยดําเนิ นการ
จัดส่งให้แก่ทรัสตีเพือรับทราบ ก่อนวันเข้าทําธุรกรรมพร้อมกับสัญญากูย้ มื
(11) ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมการกูย้ มื เงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบ
ปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์
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(12) ข้อมูลเกี ยวกับธุ รกรรมที ทรัสตีเห็ นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยได้รับการร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนิ นการจัดส่ งให้แก่ทรัสตีเพือพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 (สิ บสี ) วันก่อนวันเข้าทําธุรกรรม
(13) งบการเงิ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และข้อมูลที เกียวข้องกับการจัดทํางบการเงิ นโดยดําเนิ นการ
จัด ส่ ง ให้แ ก่ ท รั ส ตี ล่ว งหน้าไม่น้อ ยกว่า 3(สาม)วันก่ อ นวันครบกําหนดการส่ งงบการเงิ น ต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
อนึง รายงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นเพียงรู ปแบบ และตัวอย่างของรายงานทีต้องใช้ในเบื+องต้น อาจจะมีการ
ปรั บปรุ ง เพิมหรื อลด จํานวนและชนิ ดของรายงาน หรื อเปลียนแปลงรู ปแบบของรายงานได้ เพือให้
สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง รวมถึงคําสังของเจ้าหน้าทีของทางราชการ
ใดๆ ทีเกียวข้อง
4. หน้ าทีใ- นการทําสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สินหลักทีเ- ป็ นอสังหาริมทรัพย์
4.1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักทีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์จะกระทําได้โดยการให้เช่าและ/หรื อให้
เช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พย์เท่ านั+น ซึ งต้องมี มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิ บห้า) ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทั+งหมดรวมทั+งจํานวนเงินกูย้ มื (ถ้ามี)
4.2 ควบคุม ดูแล รวมทั+งสร้างมาตรการในการควบคุมดูแล และดําเนิ นการใดๆ ทีจําเป็ นและเหมาะสมใน
ฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือให้ผเู ้ ช่า และ/หรื อผูเ้ ช่าช่วง ปฏิบตั ิตามหน้าที เงือนไข และ/หรื อ ข้อตกลงที
กําหนดไว้ใน สัญญาเช่ าและ/หรื อเช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พ ย์ รวมถึ งระเบี ยบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรื อ
ข้อกําหนดอืนใดของทรัพย์สินหลัก หรื อนโยบายทีเกียวกับทรัพย์สินหลัก
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9.5 การบริหารจัดการ
กรรมการบริ หารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ประกอบด้วยบุคคลซึงมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี+

ชื-อ

ประวัตกิ ารศึกษา

นางจันทนา กาญจนาคม

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน

• ปริ ญญาโท/บริ หารธุรกิจ, Campbell

• กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั

University, North Carolina, US

หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร • ปริ ญญาตรี /เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต

• กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการ

ปริ มาณวิเคราะห์ เกียรตินิยมอันดับ 2

ลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบตั ิการ บริ ษทั หลักทรัพย์

• ปริ ญญาตรี /นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต

จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เฮ้าส์ จํากัด

• CISA ระดับ III สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2558 การบริ หารจัดการกองทรั สต์โดยผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์ได้กาํ หนดให้มีหน่ วยงานที
รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี+
1.

ฝ่ ายการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์
รับผิดชอบเกี ยวกับการจัดตั+ง การลงทุน งานบริ หารและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในหนังสื อชี+ชวนฉบับนี+ และสัญญาก่อตั+งทรัสต์ ตั+งแต่
การคัดเลือกอสังหาริ มทรัพย์ การตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ การอนุมตั ิงบประมาณประจําปี การติดตามผลการ
ดํา เนิ น งาน การตรวจสภาพทรั พ ย์สิ น การควบคุ ม ดู แ ลการประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น และการทํา ประกัน ภัย
ทรัพย์สินตามงวดเวลารวมถึงได้มีการมอบหมายงาน (Outsource) ด้านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้กบั
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีหน้าที และรับผิดชอบ เช่น บริ หารและดูแลรักษาอสังหาริ มทรัพย์ให้อยู่ใน
สภาพทีดีและพร้อมทีจะสร้างรายได้ จัดเก็บรายได้จากอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง
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2.

ฝ่ ายการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
รับผิดชอบเกี ยวกับ การวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจในการลงทุ นให้เหมาะสม พร้อมบันทึ กเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจในการลงทุน รวมถึ งการจัดสรรเงิ นลงทุ นทั+งกองทุ นรวม กองทุนส่ วนบุคคล ให้เป็ นไปตามที
กําหนดในโครงการจัดการกองทุ นรวม สัญญาจัดการกองทุนส่ วนบุ คคล และภายใต้ขอบเขตที กฎหมาย
กําหนด ตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศคําสังต่างๆ ทีเกี ยวข้อง การพิจารณาปรับปรุ ง Securities
Universe ของหลักทรัพย์ ทําการคัดเลือกและประเมินบริ ษทั คู่คา้ การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ต่างๆใน
นามกองทุน การจัดทํารายงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานทีเกียวข้อง ปฏิบตั ิงานด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นไป
ตามมาตรฐานการจัดการลงทุน และคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ

3.

ฝ่ ายซื+อขายหลักทรัพย์
รับผิดชอบเกี ยวกับการซื+ อขายหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน สัญญาซื+ อขายล่วงหน้า ตามคําสังของผูจ้ ดั การกองทุน
ติดต่อแหล่งลงทุนสถาบันต่างๆ จัดสรรปริ มาณการซื+อขายให้แก่บริ ษทั นายหน้าซื+ อขายหลักทรัพย์ให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดโดยคณะกรรมการการลงทุน

4.

ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน
รับผิดชอบเกี ยวกับการจัดการกองทุนทั+งกองทุนรวมและกองทุนส่ วนบุ คคลกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และทรัสต์เพือการลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์ในเรื องการปฏิ บตั ิการและระบบบัญชี กองทุน การ Mark to
Market การคํานวณ NAV ของกองทุน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี กฎหมาย และประกาศทีเกียวข้อง และ
การติดต่อประสานงาน การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน และคัดเลือกบุคคลภายนอกในการปฏิบตั ิงานด้าน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee) / ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน/ทรัสตี

5.

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนทั+งหมดทั+งระบบ Front และระบบ Back
กําหนดนโยบายทีเกียวข้องกับงานสารสนเทศ ดูแลระบบเครื อข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
ตลอดจนดูแลเรื องความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศทั+งหมด

6.

ฝ่ ายบริ หารความเสี ยง
รับผิดชอบงานบริ หารและควบคุมความเสี ยงเกี ยวกับการจัดการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่ วนบุคคล
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นไปตามนโยบายของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์

7.

ฝ่ ายกํากับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบงานด้านกฎระเบียบ ด้านการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน กองทุนรวมและกองทุนส่ วนบุคคลกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และงานด้านการจัดทํารายงานการกํากับและ
ตรวจสอบเพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริ หาร โดยงานในส่ วนนี+ ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ไ ด้
Outsource ให้แก่สาํ นักกํากับการปฏิบตั ิงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ใน
ลักษณะทีธนาคารฯ ได้ส่งพนักงานของธนาคารฯ มาทํางานประจําทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายละเอียดบุคลากรและผูร้ ับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษทั ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 มีดงั นี+
173

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)

หน่ วยงาน
ฝ่ ายการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์

จํานวนบุคลากร
ผู้รับผิดชอบหลัก
4
นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร

นายนล สว่างแจ้ง

นางสาวณัฐริ นีย ์ จิระองค์การ

นายบุตรา โทบุรี

ฝ่ ายการลงทุนกองทุน
รวมและกองทุนส่วน
บุคคล
ฝ่ ายซื+อขายหลักทรัพย์

5

นายวิรัตน์ วิทยศรี ธาดา

2

นางสาวเยาวพาโกเมนทักษิณ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน

5

นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิu

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

นายสันติ ชัยรัตนธนานนท์

ฝ่ ายบริ หารความเสี ยง

1

นางสาวลิลลี รัตนสุภากร

ฝ่ ายกํากับและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน

1

นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์
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คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์
ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ส า ย ก า ร ล ง ทุ น
อสังหาริ ม ทรั พย์แ ละงานปฏิ บัติ การ/ผูจ้ ัดการ
กอ ง ทุ น ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ / ผู ้ จั ด ก า ร
กองทรั ส ต์ ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานในสาย
การเงิน 34 ปี และอสังหาริ มทรัพย์ 4 ปี
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัดการ/ผูจ้ ัดการกองทุ นรวม
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ / ผู ้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
ประสบการณ์ ก ารทํา งานในสายการเงิ น และ
อสังหาริ มทรัพย์ 18 ปี
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/ผูจ้ ดั การ
กองทรั ส ต์ ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานในสาย
การเงินและอสังหาริ มทรัพย์ 8 ปี
ผูช้ ่ ว ยผู ้จัด การกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์/
ผู ้ช่ ว ยผู ้จัด การกองทรั ส ต์ ป ระสบการณ์ ก าร
ทํางานในสายการเงิน 1 ปี
ผูจ้ ดั การกองทุน
ประสบการณ์การทํางานในบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน 8 ปี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ประสบการณ์การทํางานในสายการเงิน 17 ปี
และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 11 ปี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโสประสบการณ์การ
ทํางานในสายการเงินและบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน 25 ปี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ประสบการณ์การทํางานในบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน 17 ปี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ประสบการณ์การทํางานในสายการเงินและ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 20 ปี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ประสบการณ์การทํางานในสายการเงิน 20 ปี
และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 8 ปี
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9.6

ระบบงานของผู้จดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีงานระบบทีสําคัญในการดําเนินงาน ดังนี+
ระบบงานหลัก
ระบบการคัดเลือกและพิจารณาการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

•
•
•
ระบบการวางกลยุทธ์และบริ หารจัดการกองทรัสต์ •
•
ระบบการคัดเลือกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
•
•
ระบบการคัดเลือก Service Provider
•
ระบบการตรวจสอบประเภทและวงเงินประกันภัย •
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
•
อสังหาริ มทรัพย์
•
•
•
ระบบการกํากับดูแลการจัดเก็บรายได้และการ
•
เบิกจ่าย
•
ระบบการกํากับดูแลการกูย้ มื เงินหรื อก่อภาระผูกพัน •
ของกองทรัสต์
ระบบการวิเคราะห์ความสามารถของผูร้ ับประกัน
•
รายได้ของกองทรัสต์
ระบบในการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ •
ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเกียวโยงกัน
•
•
ระบบในการติดตามดูแลให้บุคคลากรทีเกียวข้องกับ •
การดําเนินงานของกองทรัสต์ เป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
•
ระบบรองรับการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
•
ระบบงานปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน
•
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ระบบงานย่ อย
ขั+นตอนในการคัดเลือกอสังหาริ มทรัพย์ และวิธีประเมินความเสี ยง
ระบบอนุมตั ิการได้มาซึงทรัพย์สินหลัก
วิธีการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์
แผนงานประจําปี และแผนการตรวจสอบประจําปี
การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด
กระบวนการคัดเลือกครั+งแรก
เกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เกณฑ์การคัดเลือก Service Provider
เกณฑ์การพิจารณาประกันภัยทรัพย์สิน
การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
การกํากับดูแลผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
วิธีการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน
KPI ในการกํากับดูแลการทําหน้าทีของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ระบบดูแลการจัดเก็บรายได้
ระบบควบคุมการเบิกค่าใช้จ่าย
ระบบการพิจารณา/วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการกูย้ มื เงิน
ระบบวิเคราะห์ความมันคงทางการเงินและความสามารถในการหา
รายได้
การควบคุมบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคล
ทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ระบบป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เอง
ระบบดูแลผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้ดาํ รงคุณสมบัติและปฏิบตั ิหน้าที
อย่างเหมาะสม
ระบบงานของฝ่ ายกํากับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ระบบงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ระบบการจัดทํางบการเงินของกองทรัสต์

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
ระบบงานหลัก
•
•
•
ระบบการควบคุมภายในและการดําเนินการเกียวกับ
ข้อร้องเรี ยนและข้อพิพาท

•
•
•

ระบบงานย่ อย
ระบบการจัดทํามูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยทรัสต์
ระบบการกํากับของฝ่ ายกํากับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ระบบการทําประกันภัยสําหรับความรับผิดทีเกิดขึ+นจากการดําเนิน
ธุรกิจหรื อการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
แนวทางการฏิบตั ิงานเกียวกับข้อร้องเรี ยน
การดําเนินงานเกียวกับข้อพิพาท

9.7 กระบวนการและปัจจัยทีใ- ช้ พจิ ารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีกระบวนการและขั+นตอน ที ใช้พิจารณาคัดเลื อกอสังหาริ มทรั พย์เพือตัดสิ นใจลงทุน โดย
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ทางด้านการตลาด, ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน, การตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ ทาง
กฎหมาย, การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร รายงานประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนความเห็นของทีปรึ กษา
ทางการเงิน
ด้านการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีระบบงานรวม 14ระบบงาน ตามที ระบุในข้อ 9.6 และมี
ความพร้อมทางด้านบุคลากร ทั+งในส่วนของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ส่ วนงานปฏิบตั ิการ และส่ วนงานสนับสนุนต่างๆ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการบริ หารจัดการกองทรัสต์เพือประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
9.8 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์หลักทีจะทําให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างสมําเสมอ
และต่อเนื องในระยะยาว โดยคํานึ งถึงประโยชน์ทีได้รับต่อการพัฒนาและเพิมคุณภาพของทรัพย์สินหลัก โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก ดังต่อไปนี+
1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนิ นงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยการเปรี ยบเทียบกับ
งบประมาณประจําปี ทีผูเ้ ช่าช่วงนําส่งไว้ในทุกต้นปี รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรัสต์ในปี ทีผ่าน
มาและค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ได้รับ ในกรณี ทีผลประกอบการของทรัพย์สินหลักไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที
คาดไว้ ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ ทรัสตีและผูเ้ ช่าช่วงจะดําเนิ นการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพือหาสาเหตุ และจะ
ดํา เนิ น การร่ ว มกับ ผูเ้ ช่ า ช่ ว งอย่า งใกล้ชิ ด ในการพัฒ นาแผนงานในการดํา เนิ น งาน เพื อปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดําเนินงานของทรัพย์สินหลัก ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อทีคาดการณ์ไว้
2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะร่ วมกันในการสร้างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ที
ดีกบั ลูกค้า พร้อมทั+งบริ หารจัดการให้อตั ราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักอยูใ่ นระดับทีก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต์ ในขณะเดียวกัน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะใช้ความพยายามให้ค่าเช่าคงทีไม่ตาจากเดิ
ํ
ม และให้
เป็ นสัดส่วนใหญ่ของค่าเช่ารวม
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3. ผูจ้ ัด การกองทรั สต์แ ละผูเ้ ช่ า ช่ ว งจะทํางานกัน อย่า งใกล้ชิ ด เพื อเพิ มศัก ยภาพของทรั พย์สิ น หลัก ซึ งการ
ดําเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินหลักและการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน
หลัก
4. กองทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีนโยบายทีจะดําเนิ นการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก โดยการนํา
อสัง หาริ มทรั พ ย์ข องโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มิ น อล 21 ออกให้เ ช่ า ช่ ว งและนํา
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้องออกให้เช่าแก่ บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด
5. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มีการประกันภัย ดังต่อไปนี+
• การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสี ยของกองทรัสต์ทีมีต่ออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน เพือคุม้ ครองความเสี ยหายทีจะเกิดขึ+นกับกองทรัสต์ อันเนื องมาจากการ
เกิ ดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าว โดยกําหนดให้กองทรั สต์เป็ นผูร้ ั บผลประโยชน์ หรื อ ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ร่วม ทั+งนี+ โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี
• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสี ยหายจากความชํารุ ดบกพร่ องของอาคาร
โรงเรื อน หรื อสิ งปลูกสร้าง ทั+งนี+ ในกรณี ทีผูใ้ ห้เช่าหรื อผูใ้ ห้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ หรื อผู ้
เช่าชวง ได้ทาํ ประกันภัยนั+นไว้แล้ว ให้กองทรัสต์ทาํ ประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณี ทีกองทรัสต์อาจถูก
ไล่เบี+ยให้ตอ้ งรับผิด
• การทําประกันภัยประเภทต่างๆของกองทรั สต์ ให้มีการเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที กองทรัสต์มี
กรรมสิ ทธิuหรื อสิ ทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์น+ นั ๆ
6. การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน จะมีการดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี+
• ในการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั+ง
ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง และเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
• ธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกันจะต้องเป็ นธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
• บุคคลที มีส่วนได้เสี ยกับการทําธุ รกรรมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเข้าทําธุรกรรม
• การคิดค่าใช้จ่ายทีเกิ ดจากการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกี ยวโยงกันต้องใช้ราคาและอัตราที เป็ นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล
7. ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ มี สิทธิ หน้าที และ ความรั บผิ ดชอบอื น ตามที กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรั พย์และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้อง ทั+งนี+ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าทีทีเป็ นสาระสําคัญ และทํา
ให้เกิดความเสี ยหายทีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการบริ หารทรัพย์สินหลัก และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
ในเวลาอันควร ให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รับผิดชอบต่อความเสี ยหายนั+นๆ เว้นแต่เหตุการณ์ใดๆ ทีอยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9.9 ค่ าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
เป็ นไปตามทีกําหนดในข้อ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
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9.10 วิธีการและเงือ- นไขในการเปลีย- นตัวผู้จดั การกองทรัสต์
1. เหตุในการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสื อถึงความประสงค์ทีจะยุติการปฏิบตั ิงานเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต.อนุญาตแล้ว
สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อสังพักการปฏิบตั ิหน้าที
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกิน 90 วัน
กรณี การให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์สิ+นอายุ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ยืนคําขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ถูกศาลสังพิทักษ์ทรั พย์ ศาลมี คาํ สังให้ฟ+ื นฟูกิจการของผูจ้ ดั การกองทรั สต์หรื อ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สิ+นสภาพความเป็ นนิติบุคคล
ที ประชุมผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์มีมติให้ถอดถอนผูจ้ ัดการกองทรั สต์ เนื องจากผูจ้ ัดการกองทรั สต์ฝ่าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง ตามทีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั+ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตีได้ทาํ หนังสื อแจ้งการเลิกสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์แก่ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์แล้ว
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ประสงค์ทีจะออกจากการเป็ นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ภายใต้สัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ โดยทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มีความประสงค์ทีจะยุติการปฏิบตั ิงานเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ใน
กรณี ทีทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีข้อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญใด ๆหรื อ ผิดคํารับรองที
เป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามทีให้ไว้ในสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2. การลาออก และหน้าทีภายหลังการลาออกของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2.1 การลาออกของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์ทีจะลาออก ให้แจ้งการลาออกต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผา่ นระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละทํา หนัง สื อ แจ้ง ต่ อ ทรั ส ตี ใ ห้ ท ราบล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่า 90 วัน ก่ อ นวัน ที
กําหนดให้การลาออกมีผลใช้บงั คับ ทั+งนี+ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผูร้ ับประโยชน์และทรัสตี
โดยในระหว่างทีทรัสตียงั ไม่สามารถแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้น+ นั ให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ราย
เดิมทําหน้าทีต่อไปจนกว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทั+งนี+ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวจะไม่
เกิน 90 วัน นับจากวันทีมีผลเป็ นการเลิกสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2.2 หน้าทีภายหลังการลาออก
ภายหลังจากทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยืนหนังสื อลาออกดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที
ดังต่อไปนี+
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(ก) ส่ งมอบงาน ระบบงาน รายชือลูกค้า บัญชี เอกสาร และข้อมูลใดๆ ทีเกี ยวกับการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ น
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลความลับทางการค้าหรื อไม่ก็ ตามให้แก่ ทรั สตี และ /หรื อ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามทีทรัสตีร้องขอตามสมควรเพือให้ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตั ิหน้าที เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื องเพือประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(ข) เก็บรักษาความลับทางการค้าของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ ขอ้ มูล แบบร่ าง บัญชีรายชือลูกค้า และ
เอกสารอืนใดทีมีสาระสําคัญเป็ นความลับทางการค้าของกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีเสี ยก่อน เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่ วยงาน
ราชการตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อการเปิ ดเผยข้อมู ลที เป็ นสาธารณะอยู่ใ นขณะที มี การ
เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่
(ค) ดํา เนิ น การอื นใดตามสมควรเพือให้ผูจ้ ัด การกองทรั สต์ร ายใหม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที ได้อ ย่า ง
ต่อเนืองตามสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3. วิธีการแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ให้ทรัสตีขอมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีปรากฏเหตุตาม
ข้อ 1. และดําเนินการแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับมติหรื อระยะเวลาอืนใด
ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั+งนี+ ในกรณี ทีขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตีดาํ เนิ นการแต่งตั+ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ในกรณี ทีทรัสตีไม่สามารถแต่งตั+งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ เนื องจากไม่มีผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมหรื อไม่มี
ผูส้ นใจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าทีปฏิบตั ิหน้าทีแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตั+ง
กองทรัสต์และภายใต้กฎเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
9.11 การบริหารจัดการกองทรัสต์ อนืณ วันที 30 มิถุนายน 2558 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์บริ หารจัดการทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ+ ง เซ็ นเตอร์ ซึ งลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศู นย์การค้า และไม่ได้มีการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์อืนที ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมแต่อย่างใด ทั+งนี+ ในการปฏิ บตั ิหน้าที ของทรัสตีและ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั+งทรัสต์และสัญญาอืนๆ ทีเกียวข้อง ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าทีใช้
ความระมัดระวังตามสมควรในการดําเนิ นการเพือป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ท
รัสตีหรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้มีการดําเนินการดังต่อไปนี+
1.

ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งไม่มีผลประโยชน์อืนทีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
และหากมีกรณี ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งสามารถแสดงได้วา่ มีมาตรการหรื อกลไก
ทีสามารถรองรับให้การจัดการกองทรัสต์ดาํ เนินไปในลักษณะทีเป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์
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และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับเรื องดัง กล่า วที กําหนดในประกาศสํานัก งาน ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้อง
2.

ในกรณี ทีผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์มี ก ารจัด การกองทรั สต์อื นอยู่ด้ว ย ทรั พ ย์สิ น หลัก ที ขออนุ ญ าตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อืนนั+น เว้นแต่กองทรัสต์อืนนั+นเป็ น
กองทรัสต์ทีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศ ที ทจ.
49/2555

ทั+ง นี+ ข้อมู ล เกี ยวกับ ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ใ นหัว ข้อ 9 ทั+ง หมดใบหนัง สื อ ชี+ ช วนฉบับนี+ เป็ นข้อ มู ล ณ วัน ที 30
มิถุนายน 2558 ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้

10. ทรัสตี
10.1 ข้ อมูลทัว- ไป
ชือทรัสตี
ทีตั+งสํานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิ ชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั+น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
0105535048398
02 949 1500
02 949 1501
http://www.scbam.com/
200,000,000 บาท
100,000,000 บาท

10.2 ใบอนุญาตทีเ- กีย- วข้ อง
ทรัสตีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สํานักงาน ก.ล.ต. ในวันที 18 กันยายน 2556
10.3 หน้ าทีแ- ละความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
(1)

ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความระมัดระวัง ซื อสัตย์สุจริ ต เพือประโยชน์ทีดีทีสุ ดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตั+ง ทรั สต์และกฎหมายที เกี ยวข้อ ง ตลอดจนข้อ ผูก พัน ที ได้ใ ห้ไ ว้
เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผลู ้ งทุน (ถ้ามี) และในกรณี ทีเกิดความเสี ยหายใดๆ ทีเกิดขึ+นเนืองจาก ทรัส
ตีไม่ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว ให้ทรัสตีรับผิดชอบต่อความเสี ยหายนั+นๆ โดยไม่มีขอ้ จํากัดความรับผิด
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และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับเรื องดัง กล่า วที กําหนดในประกาศสํานัก งาน ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้อง
2.

ในกรณี ทีผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์มี ก ารจัด การกองทรั สต์อื นอยู่ด้ว ย ทรั พ ย์สิ น หลัก ที ขออนุ ญ าตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อืนนั7น เว้นแต่กองทรัสต์อืนนั7นเป็ น
กองทรัสต์ทีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศ ที ทจ.
49/2555

ทั7ง นี7 ข้อมู ล เกี ยวกับ ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ใ นหัว ข้อ 9 ทั7ง หมดใบหนัง สื อ ชี7 ช วนฉบับนี7 เป็ นข้อ มู ล ณ วัน ที 30
มิถุนายน 2558 ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้
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(2)

ทรัสตีมีหน้าทีติดตามดูแลให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูร้ ับมอบหมายรายอืนตามข้อ 10.3 (7) (ถ้ามี) ปฏิบตั ิ
หน้าทีให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั7งทรัสต์ และสัญญาอืนทีเกียวข้อง

(3)

ทรั ส ตี ต ้อ งเข้า ร่ ว มในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ด้ว ยทุ ก ครั7 ง และหากมี ก ารขอมติ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์เพือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี7ดว้ ย
(3.1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็ นเกี ยวกับการดําเนิ นการดังกล่าวว่าเป็ นไปตามสัญญาก่ อตั7ง
ทรัสต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้องหรื อไม่
(3.2) ทักท้วงและแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนิ นการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ใน
กรณี ทีการดําเนินการนั7นไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั7งทรัสต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้อง

(4)

ทรั สตี มีหน้าที บังคับ ชําระหนี7 หรื อดู แลให้มีการบังคับชําระหนี7 เพือให้เป็ นไปตามข้อสัญญาระหว่า ง
กองทรัสต์กบั บุคคลอืน
ทรัสตีมีหน้าทีปฏิบตั ิหน้าทีแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในกรณี ทีไม่มีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุทีทําให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ได้ ทั7งนี7 ตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตั7งกองทรัสต์และภายใต้
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง

(5)

(6)

ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบอืนตามที กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนที
เกียวข้อง

(7)

ทรัสตีตกลงมอบหมายให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จดั การกองทรัสต์ในส่ วนทีเกี ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
อืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี

(8)

ทรัสตีมีหน้าทีในการแก้ไขสัญญาก่อตั7งทรัสต์ตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต.

(9)

ห้ามทรัสตีนาํ หนี7ทีตนเป็ นลูกหนี7บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทรัสตีไปหักกลบลบ
หนี7กบั หนี7ทีบุคคลภายนอกเป็ นลูกหนี7ทรัสตีอนั สื บเนืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ในกรณี ทีมีการฝ่ าฝื น
ข้อกําหนดในข้อนี7 ให้การกระทําเช่นนั7นเป็ นโมฆะ

(10)

ในกรณี ทีทรั สตี เข้าทํานิ ติกรรมหรื อทําธุ รกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสารหลักฐานของนิ ติ
กรรมหรื อธุรกรรมนั7นให้ชดั แจ้งว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี

(11)

ให้ทรั สตี จัดทําบัญชี ทรั พย์สินของกองทรั สต์แยกต่างหากจากบัญชี อืนๆ ของทรั สตี ในกรณี ทีทรั สตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีตอ้ งจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจาก
กัน ทั7งนี7 โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั ด้วย
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ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีตอ้ งแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินทีเป็ นส่ วนตัว
ของทรั ส ตี และทรั พย์สินอื นที ทรั สตี ค รอบครองอยู่ และในกรณี ทีทรั สตี จัดการกองทรั สต์ห ลายกอง
ทรัสตีตอ้ งแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย
(12)

ในกรณี ทีทรัสตีมิได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามข้อ 10.3 (11) จนเป็ นเหตุให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปน
อยูก่ บั ทรัพย์สินทีเป็ นส่ วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้วา่ ทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์และทรัพย์สิน
ใดเป็ นทรัพย์สินทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สนั นิษฐานว่า
(12.1) ทรัพย์สินทีปะปนกันอยูน่ 7 นั เป็ นของกองทรัสต์
(12.2) ความเสี ยหายและหนี7ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินทีปะปนกันอยูน่ 7 นั เป็ นความเสี ยหายและหนี7
ทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตี
(12.3) ผลประโยชน์ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินทีปะปนกันอยูน่ 7 นั เป็ นของกองทรัสต์
ทรั พย์สินที ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ ง ให้หมายความรวมถึงทรั พย์สินที ถูกเปลี ยนรู ปหรื อถูกเปลี ยน
สภาพไปจากทรัพย์สินทีปะปนกันอยูน่ 7 นั ด้วย

(13)

ในกรณี ทีทรัสตีมิได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตาม ข้อ 10.3 (11) จนเป็ นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกัน
จนมิอาจแยกได้วา่ ทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้สนั นิษฐานว่าทรัพย์สินนั7น รวมทั7งทรัพย์สินทีถูก
เปลี ยนรู ปหรื อถูกเปลี ยนสภาพไปจากทรั พย์สินนั7นและประโยชน์ใดๆ หรื อหนี7 สินที เกิ ดขึ7 นจากการ
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่ วนของทรั พย์สินที นํามาเป็ นต้นทุนที
ปะปนกัน

(14)

การจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผูอ้ ืนจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้น
แต่
(14.1) สัญญาก่อตั7งทรัสต์กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน
(14.2) การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้องทําเฉพาะตัวและไม่จาํ เป็ นต้องใช้วชิ าชีพเยียงทรัสตี
(14.3) การทําธุ รกรรมที โดยทัวไปผูเ้ ป็ นเจ้าของทรั พย์สินซึ งมี ทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการ
จัดการในลักษณะทํานองเดี ยวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้บุคคลอื น
จัดการแทน
(14.4) การเก็บรักษาทรัพย์สินการจัดทําสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์การติดตามการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและการคืนทุนของกองทรัสต์หรื อการปฏิบตั ิงานด้านการสนับสนุนให้บริ ษทั ในเครื อ
ของทรัสตีหรื อผูอ้ ืนดําเนินการได้
(14.5) กรณี อืนใดที ผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบและดําเนิ น การตามที กําหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั7งทรัสต์ หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศทีทจ. 49/2555 ประกาศทีกร. 14/2555 และประกาศ
ทีสช. 29/2555 ซึ งรวมถึงกรณี ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้มอบหมายให้บุคคล
อืนจัดการแทนหรื อมีขอ้ กําหนดอืนใดทีเกียวข้องกําหนดเรื องดังกล่าวไว้
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ในกรณี ทีทรัสตีฝ่าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึ ง ให้การทีทําไปนั7นผูกพันทรัสตีเป็ นการส่ วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์
(15)

ในกรณี ทีทรัสตี มอบหมายให้ผูอ้ ืนจัดการกองทรั สต์โดยชอบตามข้อ 10.3 (14) ทรั สตี ตอ้ งเลื อกผูร้ ั บ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั7งต้องกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอด้วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนิ นงานเกียวกับการ
มอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีกข. 1/2553 เรื อง ระบบงาน
การติดต่อผูล้ งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตีดงั นี7
(15.1) การคัดเลือกผูท้ ีสมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร
ของผูท้ ี ได้รั บมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผูร้ ั บมอบหมายงานและ
กองทรัสต์
(15.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผูไ้ ด้รับมอบหมายงาน
(15.3) การดําเนินการของทรัสตีเมือปรากฏว่าผูท้ ีได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมทีจะได้รับมอบหมาย
งานอีกต่อไป
ทั7งนี7 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณี ดงั กล่าวได้

(16)

ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงทรั สตี หากทรั สตีรายใหม่พบว่าก่ อนที ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที มี การ
จัดการกองทรัสต์ทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั7งทรัสต์หรื อพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็ นเหตุให้
กองทรัสต์เสี ยหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดาํ เนินการดังต่อไปนี7
(16.1) เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากทรัสตีรายทีต้องรับผิด
(16.2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่วา่ บุคคลนั7นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิ มหรื อไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียนสภาพไปเป็ น
ทรั พย์สินอย่างอื นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุ จริ ต เสี ยค่าตอบแทนและไม่รู้
หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู ้วา่ ทรัพย์สินนั7นได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ

(17)

ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผูอ้ ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 10.3 (14) หากมี
ค่าใช้จ่ายหรื อทรัสตีตอ้ งชําระเงิ นหรื อทรั พย์สินอืนให้กบั บุคคลภายนอกด้วยเงิ นหรื อทรั พย์สินที เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจาก
กองทรั ส ต์ไ ด้ เว้น แต่ สัญ ญาก่ อ ตั7ง ทรั ส ต์ก ํา หนดไว้ใ ห้ก ารชํา ระเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื นนั7น เป็ นภาระ
ของทรัสตี
สิ ทธิ ทีจะได้รับเงิ นหรื อทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ ง ย่อมเป็ นบุริมสิ ทธิ ทีทรัสตีมีอยูก่ ่อนผูร้ ับประโยชน์
และบุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิ ทธิ หรื อสิ ทธิ ใดๆ เหนื อกองทรัสต์ และเป็ นสิ ทธิ ทีอาจบังคับได้ในทันที
โดยไม่จาํ ต้องรอให้มีการเลิกกองทรัสต์ และในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องเปลี ยนรู ปหรื อเปลี ยนสภาพ
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ทรัพย์สินในกองทรัสต์เพือให้มีเงินหรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอาํ นาจดําเนินการดังกล่าวได้แต่
ต้องกระทําโดยสุจริ ต
(18)

ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 10.3 (17) จนกว่าทรัสตีจะได้ชาํ ระหนี7ทีมีอยูต่ ่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว
เว้นแต่เป็ นหนี7ทีอาจหักกลบลบหนี7กนั ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

(19)

ในกรณี ทีทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตั7งทรัสต์หรื อพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัส
ตีตอ้ งรับผิดต่อความเสี ยหายทีเกิดขึ7นแก่กองทรัสต์
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืนให้ต่างไปจากทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั7งท
รัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จดั การตามทีได้รับความเห็นชอบนั7นด้วยความสุจริ ตและเพือประโยชน์ทีดีทีสุด
ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จาํ ต้องรับผิดตามวรรคหนึง

(20)

ทรัสตีตอ้ งดูแลให้สัญญาก่อตั7งทรัสต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้อง โดยในกรณี ทีมีการ
แก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตั7งทรัสต์ ให้ทรัสตีดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี7
(20.1) ดูแลให้การแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตั7งทรัสต์เป็ นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั7งทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมายทีเกียวข้อง
(20.2) ในกรณี ทีการแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตั7งทรั สต์ไม่เป็ นไปตามข้อ 10.3 (20) (20.1) ให้
ทรัสตีดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาก่อตั7งทรัสต์ และตามพ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ เพือดูแลรักษาสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(20.3) ในกรณี ทีหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ทีออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ฯ และพ.ร.บ. ทรั สต์ฯ มี ก ารแก้ไขเปลี ยนแปลงในภายหลัง และสัญญา
ก่อตั7งทรัสต์มีขอ้ กําหนดที ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาํ เนิ นการเพือแก้ไข
เปลียนแปลงสัญญาก่อตั7งทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์น7 นั ตามวิธีการที กําหนดในสัญญา
ก่อตั7งทรัสต์ หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สัง

(21)

ทรั ส ตี ต ้อ งติ ด ตาม ดู แ ล และตรวจสอบให้ ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ห รื อ ผู ้รั บ มอบหมายรายอื น (ถ้า มี )
ดําเนิ นการในงานที ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปตามสัญญาก่ อตั7งทรั สต์และกฎหมายที เกี ยวข้อง การ
ติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าทีดังต่อไปนี7ดว้ ย
(21.1) การดูแลให้การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับความเห็ นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ต7 งั อยู่
(21.2) การติ ดตามดู แลและดําเนิ นการตามที จําเป็ นเพือให้ผูร้ ั บมอบหมายมี ลกั ษณะและปฏิ บัติให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตั7งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ซึ งรวมถึงการ
ถอดถอนผูร้ ับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตั7งผูร้ ับมอบหมายรายใหม่
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(21.3) การควบคุ มดู แลให้การลงทุ นของกองทรั สต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตั7งทรั สต์และกฎหมายที
เกียวข้อง
(21.4) การควบคุมดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามทีกําหนดใน
สัญญาก่อตั7งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง
(21.5) การแสดงความเห็ นเกี ยวกับการดําเนิ นการหรื อการทําธุ รกรรมเพือกองทรั สต์ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และผูร้ ับมอบหมายรายอืน (ถ้ามี) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
(22)

ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทรัสต์
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าทีตามสัญญาก่อตั7งทรัสต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้องให้ทรัสตีดาํ เนินการดังต่อไปนี7
(22.1) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่รู้หรื อพึงรู ้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว
(22.2) ดําเนินการเพือแก้ไขยับยั7งหรื อเยียวยาความเสี ยหายทีเกิดขึ7นแก่กองทรัสต์ ตามทีเห็นสมควร

(23)

ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็ น
เพือป้ องกัน ยับยั7ง หรื อจํากัดมิให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือ
หน่ ว ยทรั ส ต์โ ดยรวม และดํา เนิ น การตามอํา นาจหน้า ที ที ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาก่ อ ตั7ง ทรั ส ต์แ ละพ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ ในการจัดให้มีผจู ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ทรัสตีทีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามวรรคหนึ ง จะมอบหมายให้บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่าง
นั7นก็ได้ ทั7งนี7 บุคคลทีได้รับมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีระบุ
ไว้ในสัญญาก่อตั7งทรัสต์

(24)

ในกรณี ทีทรัสตีเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็ นทรัสตี หากต้องมีการออกเสี ยงหรื อ
ดําเนิ นการใดๆ ในฐานะผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ ให้ทรั สตี คาํ นึ งถึ งและรั กษาผลประโยชน์สูง สุ ดของผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและตั7งอยูบ่ นหลักแห่งความซื อสัตย์สุจริ ตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว

(25)

ทรั สตี ตอ้ งจัดให้มีการจัดทําทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ โดยอาจมอบหมายให้นายทะเบี ยนหลักทรั พย์
ดํา เนิ น การแทนได้ การจัด ทํา ทะเบี ย นผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้อ งมี ร ายการอย่ า งน้ อ ยตามที ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(26)

ทรัสตีตอ้ งจัดทําหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ซึ งอย่างน้อยต้องเป็ นไป
ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่การจัดทําหลักฐานตามระบบของบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
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(27)

หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็ นไปตามเงื อนไขที กําหนดโดยบริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด
ภายใต้บงั คับของข้อ 10.3 (26) ในกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ออก
หลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสู ญหาย ลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ
ทรัสตีตอ้ งออกหรื อดําเนิ นการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอันควร

10.4 ค่ าธรรมเนียมทีไ' ด้ รับจากการทําหน้ าทีเ' ป็ นทรัสตี
เป็ นไปตามที กําหนดในข้อ 11 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที เรี ยกเก็บจากผูจ้ องซื7 อหรื อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์และ
กองทรัสต์
11. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ' รียกเก็บจากผู้จองซืGอหรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผูจ้ องซื7อหรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ ประกอบด้วย
11.1 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ' รียกเก็บจากผู้จองซืGอหรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
(1)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เรี ยกเก็บตามทีได้เกิดขึ7นจริ ง โดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินทีโอนเข้าบัญชีน7 นั ๆ ตามอัตราทีธนาคาร
พาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินกําหนด

(2)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาํ หนด

(3)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาํ หนด

(4)

อืนๆ (ระบุ)
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามอัตรา
ทีบริ ษทั และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาํ หนด

(ข)

ค่าใช้จ่ายอืนๆทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ขอให้บริ ษทั หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ดาํ เนิ นการ
ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นกรณี พิเศษนอกเหนือจากกรณี ปกติตามทีจ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวในข้อ 11.1 เป็ นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อืนใด
ทํานองเดียวกัน
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(27)

หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็ นไปตามเงื อนไขที กําหนดโดยบริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด
ภายใต้บงั คับของข้อ 10.3 (26) ในกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ออก
หลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสู ญหาย ลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ
ทรัสตีตอ้ งออกหรื อดําเนิ นการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอันควร

10.4 ค่ าธรรมเนียมทีไ' ด้ รับจากการทําหน้ าทีเ' ป็ นทรัสตี
เป็ นไปตามที กําหนดในข้อ 11 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที เรี ยกเก็บจากผูจ้ องซื@ อหรื อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์และ
กองทรัสต์
11. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ' รียกเก็บจากผู้จองซื@อหรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผูจ้ องซื@อหรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ ประกอบด้วย
11.1 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ' รียกเก็บจากผู้จองซื@อหรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
(1)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เรี ยกเก็บตามทีได้เกิดขึ@นจริ ง โดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินทีโอนเข้าบัญชีน@ นั ๆ ตามอัตราทีธนาคาร
พาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินกําหนด

(2)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาํ หนด

(3)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์
ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาํ หนด

(4)

อืนๆ (ระบุ)
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามอัตรา
ทีบริ ษทั และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาํ หนด

(ข)

ค่าใช้จ่ายอืนๆทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ขอให้บริ ษทั หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ดาํ เนิ นการ
ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นกรณี พิเศษนอกเหนือจากกรณี ปกติตามทีจ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวในข้อ 11.1 เป็ นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อืนใด
ทํานองเดียวกัน
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11.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ' รียกเก็บจากกองทรัสต์
(1)
ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาทางการเงิน
(ก)

กรณี ทีเสนอขายครั@งแรก: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินทีระดมทุนได้

(ข)

กรณี ทีมีการเพิมทุน

: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินทีระดมทุนได้ใน
แต่ละครั@ง

(2)

ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายและค่านายหน้า ในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ในการเสนอขายครั@งแรกและครั@งต่อไปในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทีจัดจําหน่าย

(3)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าส่งเสริ มการขาย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักลงทุนเพือนําเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่าเอกสารนําเสนอผูล้ งทุน และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในการเสนอขายครั งแรก :ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อตั@งกองทรัสต์
ภายหลังการเสนอขายครั งแรก :

(4 )

-

เมือกองทรัสต์มีการเพิมทุนในแต่ละครั@ง : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทีจะ
เพิม

-

ค่ า ใช้จ่ า ยในการโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ เพื อให้ นัก ลงทุ น ทัวไปทราบข้อ มู ล เกี ยวกับ
กองทรัสต์ : ตามอัตราทีจ่ายจริ งแต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทรัสต์ ณ วันสิ@นปี บัญชีของปี บัญชีก่อนหน้า

ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษากองทรัสต์
(ก)

ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษา
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์

(ข)

ค่ า ธรรมเนี ย มที ปรึ กษาเพิ มเติ ม กรณี ที มี ก ารซื@ อ ขาย โอน หรื อเปลี ยนมื อ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั@ง
ในอั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5.00 ของมู ล ค่ า การซื@ อ ขาย โอน หรื อเปลี ยนมื อ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั@ง

(ค)

ค่าทีปรึ กษาอืนของกองทรัสต์ ได้แก่ ค่าทีปรึ กษาเฉพาะด้าน ค่าทีปรึ กษากฎหมายและที
ปรึ กษาภาษี ค่าทนายความ ค่าทีปรึ กษาผูค้ ุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้าง
และ/หรื อ ประเมินคุณภาพงาน รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษา หรื อ ผูเ้ ชียวชาญอืน เป็ น
ต้น ในอัตราตามทีจ่ายจริ ง

187

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
(5)

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมในการจัดการจากกองทรัสต์เป็ นรายเดือน ในอัตรา
ไม่เกิ นร้อยละ2.00ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ซึงคํานวณโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์และรับรอง
โดยทรัสตี โดยผูจ้ ัดการกองทรั สต์จ ะคํานวณค่าธรรมเนี ยมในการจัดการเป็ นรายเดื อน ทุกวัน
สุ ดท้ายของเดื อน และเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ โดยการตัดจ่ายจากบัญชีกองทรัสต์เป็ นรายเดื อน
ทั@งนี@ ไม่ตากว่
ํ า 3,000,000 บาทต่อปี

(6)

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ทรัสตีของกองทรัสต์มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนี ยมทรัสตีและค่าธรรมเนี ยมผูเ้ ก็บ
รักษาทรัพย์สินเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ปรับปรุ ง
เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินรวม หัก มูลค่าหนี@ สินทีไม่มีดอกเบี@ยทั@งหมด หักมูลค่าหนี@ สินจากเงินกูย้ ืม
ของกองทรัสต์ส่วนทีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึงคํานวณโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และรับรองโดยทรัสตี โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะคํานวณค่าธรรมเนี ยมทรัสตีเป็ นรายเดือน ทุกวัน
สุ ดท้ายของเดื อน และเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ โดยการตัดจ่ายจากบัญชีกองทรัสต์เป็ นรายเดื อน
ทั@งนี@ ไม่ตากว่
ํ า 2,000,000 บาทต่อปี

(7)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ซึ งคํา นวณโดยผู ้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละรั บ รองโดยทรั ส ตี และ
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการอืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จดั เก็บจาก
กองทรัสต์

(8)

อืนๆ (ระบุ) ค่าใช้จ่ายอืนๆ รวมไม่เกินร้อยละ 18.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ต่อปี
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี@
8.1
ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการก่อตั@งกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมการจด
ทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนค่าธรรมเนี ยมยืนแบบ
Filing ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน การเตรี ยมและจัดทําเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็ นต้น
8.2

ค่าธรรมเนี ยมและค่านายหน้าในการซื@ อ จําหน่ าย หรื อโอนสิ ทธิ ซึงอสังหาริ มทรั พย์
หรื อสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรั พย์สินที
ลงทุนในหรื อจําหน่ ายไปซึ งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
ราคาทีได้มาหรื อราคาค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่า
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8.3

8.4

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพือการจัดหา ได้มา จําหน่าย จ่าย โอนสิ นทรัพย์ ทรัพย์สิน
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหรื อโอนสิ ทธิ ค่าธรรมเนี ยม
การโอน เป็ นต้น
ค่าธรรมเนี ยมในการวิเคราะห์และศึ กษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการซื@ อ
เช่ า หรื อจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ซึง
ต้องการความเห็นและการศึกษาเพิมเติมจากผูเ้ ชียวชาญ

8.5

ค่าธรรมเนียม และหรื อ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทํารายงาน หรื อ
บทวิจยั

8.6

ค่าใช้จ่ายในการรั บชําระเงิ นค่าซื@ อหน่ วยทรัสต์ เช่ น ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้น

8.7

ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื@ อหน่วยทรัสต์ ใบหน่วยทรัสต์ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และแบบฟอร์มอืนๆ ทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดส่ ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

8.8

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า และ/หรื อ สอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สิน

8.9

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

8.10

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และตรวจสอบภายในตลอดจนค่าใช้จ่าย
เกียวกับงานบัญชีอืนของกองทรัสต์

8.11

ภาษีหรื อค่าธรรมเนี ยมและอากรแสตมป์ ใดๆ ที เกี ยวกับการซื@ อขายหลักทรัพย์ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื@ อขายหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื@ อ
ขายหลักทรัพย์เมือมีการซื@อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขาย
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื@ อหรื อขายอสังหาริ มทรั พย์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น

8.12

ค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวปไซต์ การส่ งเสริ ม
การขาย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจ้างบริ ษทั ดูแลระบบต่างๆ เป็ นต้น
ทั@ง นี@ ค่ า ใช้จ่ า ยเกี ยวกับ การบริ ห ารจัด การ การดู แ ลบํา รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมพื@ น ที
ส่ วนกลาง รวมถึ ง ระบบสาธารณู ปโภคและทรั พ ย์สิ นต่ างๆ ที ใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกัน
ระหว่างศูนย์การค้า และโรงแรม จะแบ่งความรับผิดชอบตามสัดส่วนพื@นทีก่อสร้าง
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8.13

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแลและ/หรื อเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ เช่น
เบี@ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประกันภัย เป็ นต้น

8.14

ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับภาษี ค่าธรรมเนี ยมอื นที เกี ยวข้องตามอัตราที กฎหมายกําหนดและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษี
ป้ าย เป็ นต้น

8.15

ค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิ ดขึ@นและเกียวเนื องกับกองทรัสต์ หรื อค่าใช้จ่ายทีเกียวเนื องกับการ
จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายตามทีกําหนดในสัญญาที
เกียวข้องกับ และ/หรื อ เพือประโยชน์ในการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมผูถ้ ือหน่วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดส่ ง
ค่าไปรษณี ยากรสําหรับหนังสื อบอกกล่าว ประกาศและรายงาน หนังสื อโต้ตอบกับผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ค่าธรรมเนี ยมในการคืนเงิ นค่าจองซื@ อ
หน่วยทรัสต์ ค่าประกาศหนังสื อพิมพ์ (ถ้ามี) เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ประกาศ
การปิ ดสมุดทะเบี ยนเพือจ่ ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นต้น และ/หรื อ ข่าวสารถึงผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์

ค่า

รวมทั@งค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ@น เนื องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้น
8.16

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา และ/หรื อ ก่อสร้าง
เพิ มเติ ม เพื อปรั บ ปรุ ง พัฒ นา เพิ มมู ล ค่ า และปรั บ แบบภู มิ ทัศ น์ ห รื อ ภู มิ ส ถาปั ต ย์
อสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินทีเกียวข้องทีกองทรัสต์ลงทุนไว้หรื อมีไว้

8.17

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรื อปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน
ให้แล้วเสร็ จ

8.18

ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ@นจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนิ นการตามกฎหมายเพือการรับ
ชําระหนี@ใดๆ หรื อค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนิ นคดีในศาล เพือรักษาสิ ทธิ ของผู ้
ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีหรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์

8.19

ค่าจัดทําและจัดพิมพ์แบบแสดงรายการข้อมูลหรื อหนังสื อชี@ชวน รายงานหรื อหนังสื อ
ถึงผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายงานประจําปี ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

8.20

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่ งจดหมายเชิ ญ
ประชุม และ/หรื อ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้น

8.21

ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ/หรื อติดตามการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน หรื อเพือดําเนิ นการเกี ยวกับการเพิมทุ น และ/หรื อ ลดทุ น เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า บริ การที นายทะเบี ย นหรื อผู ้ที ได้รั บ
มอบหมายอืนเรี ยกเก็บ ค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้น
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8.22

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมอืนๆ ทีก่อขึ@นโดยชอบโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี
ตามหน้าที เพือประโยชน์ของผูถ้ ื อ หน่ วยทรั สต์ของกองทรั สต์ เมื อได้รับคํา สังจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

8.23

ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

8.24

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงานและการบริ หารทรัพย์สินของกองทรัสต์
และผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์ เช่ น ค่ า ใช้จ่ ายในการดํา เนิ น คดี (ถ้า มี ) ค่ า ใช้จ่ ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดีของทรัสตีทีฟ้ องร้องให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ปฏิบตั ิ
หน้าทีหรื อเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพือประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม หรื อเมือได้รับคําสังจากสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายในการดําเนิ นคดีทางศาล ค่าธรรมเนี ยมศาล ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหาย
แก่บุคคลภายนอก ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขสัญญา เป็ นต้น

8.25

ค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า ใช้จ่ ายในการเลิ กกองทรั ส ต์หรื อเปลี ยนแปลงผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์หรื อทรัสตี อันประกอบด้วย
1) ค่าใช้จ่ายในการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี
2) ค่า ตอบแทนผูช้ ํา ระบัญ ชี ผูส้ อบบัญ ชี และทรั ส ตี ใ นระหว่า งการชํา ระบัญ ชี
กองทรัสต์จนถึงการเลิกกองทรัสต์
3) ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มในการเฉลี ยคื น ทรั พ ย์สิ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์
4) ค่ า ใช้ จ่ า ยและ/หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มอื นๆ อัน เกี ยวเนื องกั บ การเลิ ก หรื อ
เปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี

8.26

ค่ า ใช้จ่ า ยและค่ า ที ปรึ ก ษาในการตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในของผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วง

8.27

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกียวเนืองกับการดําเนินงานของกองทรัสต์

8.28

ดอกเบี@ย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมจากการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี)
อัตราค่าธรรมเนี ยมข้อ 11.2 เป็ นอัตราตามทีจ่ายจริ ง และเป็ นอัตราโดยเฉลียทีเรี ยกเก็บ
ทัวไปของทรั สต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าที ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะหรื อภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั@งหมดของกองทรัสต์ หากเป็ นค่าใช้จ่ายที มีภาระต้องเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน และกองทรัสต์มีหน้าที
ตามกฎหมายจะถือเป็ นภาระของกองทรัสต์
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้อ 11.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ ณ วันสุ ดท้ายของเดื อนเป็ นฐานในการคํานวณ และจะ
เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์โดยการตัดจ่ายจากบัญชี ของกองทรัสต์เป็ นรายเดื อน ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ อาจตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อ 11.2 (4) – (8) ในงวด
เดียว หรื อเฉลียตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เป็ นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน หรื อ
ตามระยะเวลาทีเห็นสมควร โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี
ทั@งนี@ การตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทรัสต์ จะเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12. นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคตและการก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ในอนาคตกองทรัสต์อาจกูย้ มื เงินโดยการขอสิ นเชือจากสถาบันการเงิน หรื อออกตราสารหรื อหลักทรัพย์หรื อเข้าทํา
สัญญาที มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม รวมถึ งก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์สินของกองทรั สต์ เพือนําเงิ นที ได้มาลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพิมเติม ปรับปรุ งทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน หรื อเพือวัตถุประสงค์อืนใดทีเป็ น
ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยูภ่ ายใต้นโยบายการกูย้ มื เงินในอนาคต
12.1 วัตถุประสงค์ ในการกู้ยมื เงิน
ในการจัดการกองทรัสต์ กองทรัสต์อาจกูย้ ืมเงินได้ ทั@งนี@ ไม่วา่ จะมีการให้หลักประกันไว้ดว้ ยหรื อไม่ก็ตาม และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงิน เปลียนแปลงหรื อก่อภาระผูกพันเพือการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี@
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่า
หรื อสิ ทธิ ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดี และมีความพร้อมที จะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ปรับปรุ ง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึงสังหาริ มทรัพย์หรื ออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมี
ความพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์
ต่อเติมหรื อก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยูแ่ ล้วซึ งเป็ นของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์มีสิทธิ การ
เช่าหรื อสิ ทธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์หรื อคํ@าประกันการดําเนินงานทีเกียวเนืองกับการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์
ปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื หรื อการกูย้ มื เพือนําไปชําระหนี@เงินกูย้ มื ฉบับเดิม (Refinance)
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12. นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคตและการก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ในอนาคตกองทรัสต์อาจกูย้ มื เงินโดยการขอสิ นเชือจากสถาบันการเงิน หรื อออกตราสารหรื อหลักทรัพย์หรื อเข้าทํา
สัญญาที มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม รวมถึ งก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์สินของกองทรั สต์ เพือนําเงิ นที ได้มาลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพิมเติม ปรับปรุ งทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน หรื อเพือวัตถุประสงค์อืนใดทีเป็ น
ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยูภ่ ายใต้นโยบายการกูย้ มื เงินในอนาคต
12.1 วัตถุประสงค์ ในการกู้ยมื เงิน
ในการจัดการกองทรัสต์ กองทรัสต์อาจกูย้ ืมเงินได้ ทั<งนี< ไม่วา่ จะมีการให้หลักประกันไว้ดว้ ยหรื อไม่ก็ตาม และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงิน เปลียนแปลงหรื อก่อภาระผูกพันเพือการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี<
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่า
หรื อสิ ทธิ ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดี และมีความพร้อมที จะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ปรับปรุ ง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึงสังหาริ มทรัพย์หรื ออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมี
ความพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์
ต่อเติมหรื อก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยูแ่ ล้วซึ งเป็ นของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์มีสิทธิ การ
เช่าหรื อสิ ทธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์หรื อคํ<าประกันการดําเนินงานทีเกียวเนืองกับการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์
ปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื หรื อการกูย้ มื เพือนําไปชําระหนี<เงินกูย้ มื ฉบับเดิม (Refinance)
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(7)
(8)

ป้ องกันความเสี ยงทางด้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรื อ ป้ องกันความเสี ยงทางด้านอัตราดอกเบี<ย
อันเนืองมาจากการกูย้ มื เงินหรื อออกตราสารหนี<
เหตุจาํ เป็ นอืนใดทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริ หารจัดการกองทรัสต์
ทั<งนี< ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะกูย้ มื เงิน เปลียนแปลงหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
เงือนไขพิเศษ
กองทรัสต์อาจจะเข้าทําสัญญาซื<อขายตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกันความ
เสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลียน และ/หรื ออัตราดอกเบี<ย ทีเกิดขึ<นจากการกูย้ ืมเงินไม่วา่ ทั<งจํานวน
หรื อบางส่ วน เช่น กองทรัสต์อาจจะเข้าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบี<ยกับคู่สัญญาทีเป็ นธนาคาร
พาณิ ชย์เพือป้ องกันความเสี ยงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี<ย

12.2 วิธีการกู้ยมื เงิน
กองทรัสต์อาจกําหนดวิธีการกูย้ มื เงินหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ งหรื อ
หลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึงซึงหมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้าทําสัญญาไม่วา่ ในรู ปแบบใด
ทีมีความหมายหรื อเนื<อหาสาระทีแท้จริ งเข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน ดังนี<
(1)
การกูย้ ืมเงิ น ขอสิ นเชื อ เบิ กเงิ นเกิ นบัญชี จากนิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงิ น ทั<งในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึงรวมถึงบริ ษทั ประกันภัยซึ งจัดตั<งขึ<นตามกฎหมายเกียวข้องกับประกันภัย และกองทรัสต์
อาจพิจารณาให้หลักประกันในการชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวด้วย นอกจากนี< กองทรัสต์อาจทําสัญญาซื< อขาย
ล่วงหน้า หรื อซื< อขายตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น (Derivative Product) เพือป้ องกันความเสี ยงของ
กองทรัสต์จากอัตราแลกเปลียน และ/หรื อ อัตราดอกเบี<ยที เกิดขึ<นจากการกูย้ ืมเงินไม่วา่ ทั<งจํานวนหรื อ
บางส่ วน เช่น สัญญาแลกเปลียนอัตราแลกเปลียน (Cross Currency Swap) หรื อสัญญาแลกเปลียนอัตรา
ดอกเบี<ย (Interest Rate Swap)เป็ นต้น หรื อ
(2)

การออกตราสาร การออกตราสารหนี< ไม่วา่ ระยะสั<นและระยะยาว เพือจําหน่ายให้แก่ผูล้ งทุนทั<งประเภท
บุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที เกี ยวข้อง และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันทีเกียวข้องกับการออกตราสารดังกล่าวด้วย

ทั<งนี< ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกูย้ ืมเงิน เปลียนแปลงหรื อก่อภาระ
ผูกพันเหนื อทรั พย์สินของกองทรั ส ต์ เพือประโยชน์ของกองทรั สต์และผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ โดยให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกูย้ มื เงิน เปลียนแปลงหรื อก่อภาระผูกพันตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั<งทรัสต์ และ
กฎหมายที เกี ยวข้อง โดยไม่ตอ้ งขอมติอนุ มตั ิจากที ประชุ มผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์เท่าที ไม่ขดั กับกฎหมายและสัญญา
ก่อตั<งทรัสต์อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีกองทรัสต์นาํ ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกูย้ ืม
ซึ งรวมถึงการเพิมวงเงิ นหลักประกันให้แก่ผูใ้ ห้กูร้ ายเดิมจากหลักประกันที มีอยูแ่ ล้ว ตามวิธีการเกียวกับการกูย้ ืม
ของกองทรัสต์และการก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามทีระบุในสัญญาก่อตั<งทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
โดยทรัสตีจะเป็ นผูล้ งนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสัญญาเพือกูย้ ืมเงิน เปลียนแปลงหรื อก่อภาระผูกพันเหนื อ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์หรื ออาจมอบอํานาจให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทน
ได้
12.3 มูลค่ าการกู้ยมื เงิน
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์จะมีขอ้ จํากัดให้มูลค่าการกูย้ มื ไม่เกินอัตราส่ วนอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี< เว้นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ มื เงินเพิมเติม
(1)
(2)

ร้อยละ 35 (สามสิ บห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ร้อยละ 60 (หกสิ บ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณี ทีกองทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่
ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ งเป็ นอันดับความน่ าเชื อถือครั<งล่าสุ ดที ได้รับการจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ไม่เกินหนึ งปี
ก่อนวันกูย้ มื เงิน
การกูย้ ืมเงิ นของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้าทําสัญญาไม่วา่ ในรู ปแบบใดที มี
ความมุ่งหมายหรื อเนื<อหาสาระทีแท้จริ ง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน

12.4 การก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์ สินหลัก
การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ จํากัดเฉพาะกรณี ทีจําเป็ นและเกี ยวข้องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก
ดังต่อไปนี<
(1)
(2)

การก่อภาระผูกพันซึ งเกียวเนื องกับการทําข้อตกลงหลักทีกองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายทีเกียวข้องเช่น การนําทรัพย์สินหลักไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกูย้ มื ตามข้อนี<
การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิ ชย์หรื อเป็ นเรื องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั<น

13. นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและข้ อจํากัด
13.1 ข้ อกําหนดนโยบายและวิธีการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
(1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ
กํา ไรสุ ท ธิ ที ปรั บ ปรุ ง แล้ว ของรอบปี บัญ ชี โดยจะจ่ า ยไม่ น้อ ยกว่า ปี ละสองครั< ง อย่า งไรก็ ดี ผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปี ละสองครั<ง
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ได้ตามทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร และจะ
จ่ายภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ< นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั<น
แล้วแต่กรณี
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LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
โดยทรัสตีจะเป็ นผูล้ งนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสัญญาเพือกูย้ ืมเงิน เปลียนแปลงหรื อก่อภาระผูกพันเหนื อ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์หรื ออาจมอบอํานาจให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทน
ได้
12.3 มูลค่ าการกู้ยมื เงิน
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์จะมีขอ้ จํากัดให้มูลค่าการกูย้ มื ไม่เกินอัตราส่ วนอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี3 เว้นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ มื เงินเพิมเติม
(1)
(2)

ร้อยละ 35 (สามสิ บห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ร้อยละ 60 (หกสิ บ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณี ทีกองทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่
ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ งเป็ นอันดับความน่ าเชื อถือครั3งล่าสุ ดที ได้รับการจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ไม่เกินหนึ งปี
ก่อนวันกูย้ มื เงิน
การกูย้ ืมเงิ นของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้าทําสัญญาไม่วา่ ในรู ปแบบใดที มี
ความมุ่งหมายหรื อเนื3อหาสาระทีแท้จริ ง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน

12.4 การก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์ สินหลัก
การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ จํากัดเฉพาะกรณี ทีจําเป็ นและเกี ยวข้องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก
ดังต่อไปนี3
(1)
(2)

การก่อภาระผูกพันซึ งเกียวเนื องกับการทําข้อตกลงหลักทีกองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายทีเกียวข้องเช่น การนําทรัพย์สินหลักไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกูย้ มื ตามข้อนี3
การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิ ชย์หรื อเป็ นเรื องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั3น

13. นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและข้ อจํากัด
13.1 ข้ อกําหนดนโยบายและวิธีการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
(1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ
กํา ไรสุ ท ธิ ที ปรั บ ปรุ ง แล้ว ของรอบปี บัญ ชี โดยจะจ่ า ยไม่ น้อ ยกว่า ปี ละสองครั3 ง อย่า งไรก็ ดี ผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปี ละสองครั3ง
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ได้ตามทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร และจะ
จ่ายภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ3 นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั3น
แล้วแต่กรณี
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LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
กํา ไรสุ ท ธิ ที ปรั บ ปรุ ง แล้ว ตามวรรคหนึ ง ให้ห มายความรวมถึ ง กํา ไรสุ ท ธิ ที อ้า งอิ ง สถานะเงิ น สดของ
กองทรัสต์ โดยเป็ นไปตามแนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณี ทีกองทรัสต์มีกาํ ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์จากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
(2)

ในกรณี ทีกองทรัสต์ยงั มี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์

เงือD นไขเพิมD เติม:
(1)

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี
บัญชีหรื อรอบปี บัญชีใดมีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ งศูนย์) บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวน
สิ ทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั3งนั3นและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไป
ตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีกําหนดไว้
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามทีระบุไว้
เว้นแต่กรณี ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั3น

(2)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบี ยน และอัตราประโยชน์ตอบ
แทน โดยการแจ้งผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(3)

นายทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงิ นโอนเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
หรื อเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์

(4)

ในกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นาํ ประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไป
ใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทรัสต์
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13.2 เงือD นไข และวิธีการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์ตามสัดส่ วนการถื อหน่ วยทรัสต์ของผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั3งนี3 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่ วนที
เกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่ วนทีไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวตกเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต
ในอนาคต กองทรัสต์อาจทําการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อืนเพิมเติมนอกจากทรัพย์สินหลักทีลงทุนครั3งแรก โดยการ
ลงทุนของกองทรัสต์ในอนาคตจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี3
14.1 การเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีคุณภาพสู ง เช่น ทรัพย์สิน
เพือการพาณิ ชย์ โรงแรม เป็ นต้น เพือเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ใน
รู ปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้อืนใดในทํานองเดียวกัน โดยมุ่งหวังทีจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้
ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื องในระยะยาว อีกทั3งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที จะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเพือการ
เติบโตอย่างต่อเนืองของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืนและ/หรื อหลักทรัพย์อืนและ/
หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี3
14.1.1 การลงทุนโดยทางตรง
14.1.1.1 ต้องเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือได้มาซึงกรรมสิ ทธิXหรื อสิ ทธิครอบครอง
ทั3งนี3 ในกรณี ทีเป็ นการได้มาซึงสิ ทธิครอบครองต้องเป็ นกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี3
(ก)

เป็ นการได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้มาซึ งสิ ทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิ ทธิX
หรื อสิ ทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึง ในกรณี ทีกองทรัสต์ลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้ องกันความเสี ยงหรื อการเยียวยาความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ3นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อ
การไม่สามารถบังคับตามสิ ทธิในสัญญาเช่า
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13.2 เงือ นไข และวิธีการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์ตามสัดส่ วนการถื อหน่ วยทรัสต์ของผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั,งนี, ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่ วนที
เกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่ วนทีไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวตกเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต
ในอนาคต กองทรัสต์อาจทําการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อืนเพิมเติมนอกจากทรัพย์สินหลักทีลงทุนครั,งแรก โดยการ
ลงทุนของกองทรัสต์ในอนาคตจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
14.1 การเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีคุณภาพสู ง เช่น ทรัพย์สิน
เพือการพาณิ ชย์ โรงแรม เป็ นต้น เพือเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ใน
รู ปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้อืนใดในทํานองเดียวกัน โดยมุ่งหวังทีจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้
ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื องในระยะยาว อีกทั,งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที จะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเพือการ
เติบโตอย่างต่อเนืองของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืนและ/หรื อหลักทรัพย์อืนและ/
หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
14.1.1 การลงทุนโดยทางตรง
14.1.1.1 ต้องเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือได้มาซึงกรรมสิ ทธิ@หรื อสิ ทธิครอบครอง
ทั,งนี, ในกรณี ทีเป็ นการได้มาซึงสิ ทธิครอบครองต้องเป็ นกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี,
(ก)

เป็ นการได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้มาซึ งสิ ทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิ ทธิ@
หรื อสิ ทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึง ในกรณี ทีกองทรัสต์ลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้ องกันความเสี ยงหรื อการเยียวยาความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ,นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อ
การไม่สามารถบังคับตามสิ ทธิในสัญญาเช่า
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14.1.1.2 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่ งทรัพยสิ ทธิ หรื อมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยู่ภายใต้บงั คับ
แห่ งทรั พยสิ ทธิ หรื อการมี ขอ้ พิ พาทนั,นไม่ก ระทบต่อการหาประโยชน์จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไขการได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์น, นั ยังเป็ นประโยชน์แก่ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
14.1.1.3 การทําสัญญาเพือให้ได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่มีขอ้ ตกลงหรื อข้อผูกพันใดๆ ทีอาจมีผลให้
กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น
ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่คู่สญ
ั ญาในการซื, ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืน โดยมี
การกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรื ออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าทีมากกว่าหน้าที
ปกติทีผูเ้ ช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสิ,นสุดลง
14.1.1.4 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทั,งจํานวนเงินกูย้ มื (ถ้ามี)
ทั,งนี, กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะ
ทําให้ได้มาและใช้พฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้แล้วเสร็ จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อย
ละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรั สต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และต้อง
แสดงได้วา่ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยูร่ อด
ของกองทรัสต์ดว้ ย
14.1.1.5 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดําเนิ นการให้มีการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีประสงค์จะลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
(ก) เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ และเป็ นไปเพือ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน เป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนก่อนวัน
ยืนคําขอ โดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย
(ข) บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้องเป็ นบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินทีได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
14.1.1.6 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าร้อยล้านบาท
ทั,งนี, ในกรณี ทีจํานวนเงินทีจะได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์นอ้ ยกว่ามูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีประสงค์จะลงทุน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งแสดงได้วา่ มีแหล่งเงินทุนอืนเพียง
พอทีจะทําให้ได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
14.1.2 การลงทุนโดยทางอ้ อม
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กองทรัสต์อาจลงทุนผ่านการถือหุ ้นในบริ ษทั ที จัดตั,งขึ,นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนิ นการในลักษณะ
เดี ยวกันกับกองทรัสต์ตามประกาศที ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี,
(ก)

(ข)

กองทรัสต์ตอ้ งถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจํานวนหุ ้นทีจําหน่าย
ได้แล้วทั,งหมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั,งหมดของบริ ษทั
นั,น
แสดงได้ว่ามีมาตรการหรื อกลไกที จะทําให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมให้บริ ษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตั,งทรัสต์ และหลักเกณฑ์
ในประกาศที ทจ. 49/2555 และประกาศอืนที เกียวข้อง ในทํานองเดี ยวกับกรณี ทีกองทรัสต์
ลงทุนในทรัพย์สินหลักนั,นโดยตรง

กองทรัสต์อาจได้มาซึ งทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์สามารถ
ลงทุนในหรื อมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในข้อ 14.3
14.2 การได้ มาซึงอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ และอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เพิม เติม
วิธีการได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และอุปกรณ์ (ถ้ามี) ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดง
สาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี,
14.2.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี, ก่อนการได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์แต่ละครั,ง
(ก) ตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่างๆ ที เกี ยวข้องกับ
ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้น เพือประกอบ
การตัดสิ นใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง โดยในกรณี ทีเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า หรื อผูโ้ อน
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะจัดให้มีทีปรึ กษาทางการเงิน ให้ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
(ข) ประเมินค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามข้อกําหนดดังนี,
(1) บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินต้องเป็ นบุคคลที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เกี ยวกับการให้ความเห็ นชอบบริ ษทั ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก
(2) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทําโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกัน
เกินสองครั,ง
(3) ต้องประเมิ น มูลค่ าอย่างเต็ม รู ปแบบที มี ก ารตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ และเป็ นไปเพื อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็ น
เวลาไม่เกินหนึงปี
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(4)

มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ งปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบ
ครั,งล่าสุด
(ค) ในกรณี ทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ นการเช่าช่วง จะจัด
ให้มีมาตรการป้ องกันความเสี ยงหรื อการเยียวยาความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ,นจากการผิดสัญญา
เช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิ ทธิในสัญญาเช่า
(ง) ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมจะจัดให้ได้มาซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
14.2.2 การได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม ต้องมีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี,ดว้ ย
(ก) ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้าลักษณะดังต่อไปนี,
(1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตั,งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง
(2) เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
(3) สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเป็ นธรรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่ นอัตราทีเป็ นธรรม
และเหมาะสม
(5) ผูท้ ี มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในการเข้าทําธุ รกรรม ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้าทํา
ธุรกรรมนั,น
(ข) ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดําเนินการดังต่อไปนี,
(1) ได้รับความเห็ นชอบจากทรัสตี ว่าเป็ นธุ รกรรมที เป็ นไปตามสัญญาก่อตั,งทรั สต์และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้องแล้ว
(2) ในกรณี ทีเป็ นการได้มาซึ งทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตั,งแต่ร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ข, ึนไป ต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ด้วย
(3) ในกรณี ที เป็ นการได้ม าซึ งทรั พ ย์สิ น หลัก ที มี มู ล ค่ า ตั,ง แต่ ร้ อ ยละสามสิ บ ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั,งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง
(4) การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักตามวรรคหนึ งจะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซึ ง
ทรัพย์สินทั,งหมดของแต่ละโครงการที ทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ งรวมถึง
ทรัพย์สินทีเกียวเนืองกับโครงการนั,นด้วย
(ค) กระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ห รื อ การขอมติ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ ต้อ ง
กําหนดหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีดงั ต่อไปนี,
(1) หน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรื อหนังสื อเชิญ
ประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของตนเกี ยวกับลักษณะธุรกรรมทีเป็ นไปตามข้อ
14.2.2 (ก) พร้อมทั,งเหตุผลและข้อมูลประกอบทีชัดเจน
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หน้า ที ของทรั สตี ใ นการเข้าร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั สต์เ พือให้ค วามเห็ น เกี ยวกับ
ลัก ษณะของธุ ร กรรมในประเด็ น ว่า เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตั,ง ทรั ส ต์แ ละกฎหมายที
เกียวข้องหรื อไม่
14.3 การลงทุนในหรือมีไว้ซึงทรัพย์ สินอืน นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์ สินหลัก
(2)

กองทรัสต์อาจลงทุนหรื อมีไว้ซึงทรัพย์สินอืนนอกเหนื อจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักได้ซึงจะเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดทีมีสาระสําคัญดังต่อไปนี,
14.3.1 ทรั พย์สินอื นนอกเหนื อ จากอสังหาริ ม ทรั พย์หรื อ สิ ทธิ ก ารเช่ าอสังหาริ มทรั พย์มีข อบเขตประเภท
ทรัพย์สินดังต่อไปนี,
(ก) พันธบัตรรัฐบาล
(ข) ตัวS เงินคลัง
(ค) พันธบัตรหรื อหุ ้นกูท้ ีรัฐวิสาหกิ จ หรื อนิ ติบุคคลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั,งขึ,นเป็ นผูอ้ อก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผูค้ , าํ ประกันต้นเงินและดอกเบี,ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงือนไข
(ง) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสิ นเชือทีอยูอ่ าศัย
(จ) บัต รเงิ น ฝากที ธนาคารหรื อ บริ ษ ัท เงิ น ทุ น เป็ นผูอ้ อก โดยไม่ มี ล ัก ษณะของสั ญ ญาซื, อ ขาย
ล่วงหน้าแฝง
(ฉ) ตัวS แลกเงินหรื อตัวS สัญญาใช้เงินทีธนาคาร บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ , าํ ประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื,อขายล่วงหน้าแฝง ทั,งนี, การ
รับรอง รับอาวัล หรื อคํ,าประกัน แล้วแต่กรณี ตามข้อนี, ต้องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัล
ทั,งจํานวน หรื อคํ,าประกันต้นเงินและดอกเบี,ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงือนไข
(ช) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี, หรื อ
กองทุนรวมอืนทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี,หรื อเงินฝาก ทั,งนี, ในกรณี ทีเป็ นหน่วย
ลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี,
(1) เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน
กํา กับ ดู แ ลด้า นหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดซื, อ ขายหลัก ทรั พ ย์ที เป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีการซื,อขายในตลาดซื,อขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)
(2) กองทุนรวมต่างประเทศนั,นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิ ดเดียวกับ
ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้ และ
(3) กองทุนรวมต่างประเทศนั,นจัดตั,งขึ,นเพือผูล้ งทุนทัวไป
(ซ) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ข องกองทรั ส ต์อื น ทั,ง นี,
เฉพาะทีจัดตั,งขึ,นตามกฎหมายไทย
(ฌ) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจัดตั,งตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่วา่ กองทรัสต์
นั,นจะจัดตั,งในรู ปบริ ษทั กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอืนใด ทั,งนี, ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี,
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Real Estate Investment Trust นั,นจัดตั,งขึ,นสําหรับผูล้ งทุนทัวไป และอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของหน่วยงานทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื, อขายหลักทรัพย์ทีเป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
(2) มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ ้นสามัญของบริ ษทั ทีมีรายชืออยู่
ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดซื, อขายหลักทรั พย์ทีเป็ นสมาชิ กของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทีมีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียง
ได้กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(3) มีการซื,อขายในตลาดซื,อขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของWFE หรื อมีการรับซื, อคืนโดย
ผูอ้ อกตราสาร
(ญ) สัญญาซื, อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณี ทีทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกันความเสี ยงของ
กองทรัสต์
(ฎ) ทรั พย์สิน หลักทรั พย์ หรื อตราสารอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
14.3.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศทีเกียวข้อง
กับอัตราส่ วนการลงทุ นในทรั พ ย์สิน ของกองทุ นรวมทัวไปซึ งออกตามพ.ร.บ. หลักทรั พย์ฯ โดย
อนุโลม
14.3.3 ในกรณี ทีลูกหนี,ตามตราสารทีกองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี, หรื อมีพฤติการณ์วา่ จะไม่สามารถชําระ
หนี,ได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื องเดียวกันทีกําหนดไว้สาํ หรับกองทุนรวม
ทัวไปทีออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม
(1)

14.4 การลงทุนในหุ้นของนิตบิ ุคคลซึงเป็ นผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ ทเี ป็ นทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุน้ ของนิติบุคคลซึงเป็ นผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้
เมือเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี,
(ก) สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ
(ข)

เป็ นการลงทุนในหุ ้นทีให้สิทธิ พิเศษเพือประโยชน์ในการอนุมตั ิการดําเนิ นงานบางประการของ
นิติบุคคล (Golden Share) ตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลนั,น ไม่เกินหนึงหุน้

14.5 การจําหน่ ายไปซึงอสังหาริมทรัพย์ ทเี ป็ นทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ และอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
ในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดําเนินการดังต่อไปนี,
(ก)
(ข)

ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก จะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินหลัก อย่างน้อยตามทีกําหนดใน
ข้อ 18 ของประกาศที สร. 26/2555
การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ต้องมีสาระสําคัญเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
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LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
(1) การจําหน่ ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 14.2.2 (ก) มี ระบบในการ
อนุมตั ิตามข้อ 14.2.2 (ข) และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 14.2.2 (ค) โดยอนุโลม
(2) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีเข้าลักษณะดังต่อไปนี, นอกจากจะต้องเป็ นไปตามทีกําหนดในข้อ 14.5
(ข)(1) แล้ว จะต้องเป็ นกรณี ทีเป็ นเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(2.1) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบหนึงปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ได้มาซึงทรัพย์สินหลักนั,น
(2.2) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้มาซึงกรรมสิ ทธิ@ ให้แก่เจ้าของเดิม
15. ข้ อมูลอืน ทีเ กีย วข้ อง
ไม่มี
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(1) การจําหน่ ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 14.2.2 (ก) มี ระบบในการ
อนุมตั ิตามข้อ 14.2.2 (ข) และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 14.2.2 (ค) โดยอนุโลม
(2) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีเข้าลักษณะดังต่อไปนี7 นอกจากจะต้องเป็ นไปตามทีกําหนดในข้อ 14.5
(ข)(1) แล้ว จะต้องเป็ นกรณี ทีเป็ นเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(2.1) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบหนึงปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ได้มาซึงทรัพย์สินหลักนั7น
(2.2) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้มาซึงกรรมสิ ทธิ; ให้แก่เจ้าของเดิม
15. ข้ อมูลอืน" ทีเ" กีย" วข้ อง
ไม่มี
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ส่ วนที 3
1. รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ ทเี สนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ทเี สนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
ประเภทการลงทุน

มูลค่าทีตราไว้
จํานวนหน่วยทีออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย
จํานวนหน่วยจองซื:อขั:นตํา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ใบทรัสต์ทีแสดงสิ ทธิ ของผูถ้ ื อในฐานะผูร้ ั บประโยชน์ใน
กองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนประกอบด้วย
1) สิ ทธิการเช่าอาคารโรงแรม (ประมาณ 25 ปี )
-โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มิ น อล 21
(อาคาร 28 ชั:นและชั:นใต้ดิน 2 ชั:นและพื:นทีจอดรถ)
2) กรรมสิ ทธิ;ในสังหาริ มทรัพย์
10.00 บาท
308,932,600 - 315,274,700 หน่วย
10.00บาทต่อหน่วย
3,089,326,000 –3,152,747,000 บาท
1,000 หน่วย และเพิมขึ:นทีละจํานวน 100 หน่วย

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ท: งั หมดจํานวน308,932,600-315,274,700 หน่วย โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในเบื:องต้นดังนี:
1) เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน (1)(2)
- เสนอขายต่อบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“LH”) หรื อบริ ษทั ในเครื อของ LH
(ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของเจ้าของทรัพย์สิน)
:ประมาณ 27,804,000–28,374,800 หน่วย
โดยจํานวนหน่ วยทรั สต์ ทีจะจัดสรรจริ งให้ แก่ LHหรื อบริ ษัทในเครื อของ LHจะคิดเป็ นสัดส่ วนตั&งแต่ ร้อยละ 9แต่
ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของหน่ วยทรั สต์ ทีออกและเสนอขายได้ ทั&งหมดในครั& งนี &
- เสนอขายต่อ GIC Pte Ltd (“GIC”) ซึงเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd
(ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของเจ้าของทรัพย์สิน)
:ประมาณ 18,536,000–18,916,500 หน่วย
โดยจํานวนหน่ วยทรั สต์ ทีจะเสนอขายจริ งให้ แก่ GIC จะคิ ดเป็ นสั ดส่ วนตั&งแต่ ร้อยละ 6 ของหน่ วยทรั สต์ ทีออก
และเสนอขายได้ ทั&งหมดในครั& งนี &
2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
:ประมาณ 20,000,000 – 40,000,000 หน่วย
3) เสนอขายต่อผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
:ประมาณ 215,092,600 – 240,483,400 หน่วย
4) เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย
:ประมาณ
7,500,000 หน่วย
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หมายเหตุ: (1) ผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน หมายถึง
1)
2)
3)
(2)

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต: ี จํากัด
GIC Pte Ltd ซึ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte
Ltd เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต: ี จํากัด
บริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น

ซึงมิได้เป็ นบุคคลทีถูกห้ามมิให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ตามข้อกําหนดของประกาศที ทจ. 49/2555
ประกาศที ทจ. 40/2557 และประกาศที ทธ. 70/2552

ในกรณี ทีเกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้อจํากัดในการดําเนิ นการ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็ น
ธรรม และ เพือให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั:งนี: ประสบความสําเร็ จ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ ายขอสงวนสิ ทธิ ในการใช้ดุลพินิจในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่ วยทรั สต์ทีจัดสรรให้แก่ ผูล้ งทุ นแต่ละ
ประเภทข้างต้น (Claw back/Claw forward) หรื อเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดทีกําหนด
ไว้ในเอกสารฉบับนี: ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้องการซื: อหน่ วยทรัสต์
ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น
นิยามทีใ ช้ ในการพิจารณาประเภทนักลงทุนมีดงั ต่ อไปนีB
ผู้ถือหุ้นของเจ้ าของทรัพย์ สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้ าของทรัพย์ สิน หมายถึง
1) บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต: ี
จํากัด
2) GIC Pte Ltd ซึ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte Ltd เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ของบริ ษทั แอลแอนด์เอชพร็ อพเพอร์ต: ีจาํ กัด
3) บริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น
ซึ งเป็ นไปตามประกาศที ทจ. 49/2555 ทั:งนี: ผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดี ยวกันกับผูถ้ ือหุ ้น
ของเจ้าของทรัพย์สินจะต้องจองซื:อหน่วยทรัสต์ผา่ นผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายเท่านั:น
โดยสามารถจองซื: อหน่วยทรัสต์ได้ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.7.1 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของ
เจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สิน จะเป็ นไปตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ
3.6.1
นั ก ลงทุ น สถาบั น หมายถึ ง ผูล้ งทุ น ประเภทสถาบัน ที จองซื: อ หน่ ว ยทรั ส ต์ผ่า นผูจ้ ัด การการจัด จํา หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ายทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี:
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิ ชย์
(3) ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั:งขึ:น
(4) บริ ษทั เงินทุน
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(5) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษทั หลักทรัพย์
(7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริ ษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่ วนบุคคลซึ งบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง
(26) หรื อของผูล้ งทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสํารองเลี:ยงชีพ
(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือการฟื: นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื:อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื:อขายล่วงหน้า
(17) ผูป้ ระกอบธุรกิจการซื:อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื:อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิติบุคคลซึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ
ออกเสี ยงทั:งหมด
(23) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผูจ้ ดั การกองทุนทีมีชือในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการแต่งตั:งและการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทุน
(25) ผูจ้ ดั การลงทุนทีมีชือในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การลงทุนตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการแต่งตั:งและการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญา
ซื:อขายล่วงหน้า
(26) ผูล้ งทุนอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
นักลงทุ นสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื: อหน่ วยทรั สต์ผ่านผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
เท่านั:นโดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื: อหน่ วยทรัสต์ได้ตามวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 3.7.2และในการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยูใ่ นดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตาม
วิธีการทีระบุไว้ในข้อ 3.6.2
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิ ติบุคคลที มิใช่นกั ลงทุนสถาบัน
ตามคําจํากัดความที ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงลูกค้าหรื อผูท้ ีคาดว่าจะเป็ นลูกค้าคู่สัญญาบริ ษทั คู่คา้ ผูท้ ีมีความสัมพันธ์
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ทางธุ รกิ จหรื อผูม้ ี อุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมของผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ ซึ งได้แก่ ลูกค้าธนาคาร
ลูกค้าทีทําการซื: อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิ ชธนกิจ ผูแ้ นะนําลูกค้า หรื อผูท้ ี คาดว่าจะเป็ นลูกค้าไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อมของผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ บริ ษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิ จ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นทางธุ รกิ จ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที เกี ยวข้อง ตลอดจนผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุม หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ทั:งที ติดต่อในปั จจุบนั ที เคยติดต่อ หรื อผูท้ ี คาดว่าจะได้
ติดต่อของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
ผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซื:อหน่วยทรัสต์ผา่ นผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามวิธีการที
ระบุไว้ในข้อ 3.7.3 โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะเป็ นไปตาม
วิธีการทีระบุไว้ในข้อ 3.6.3 ทั:งนี: ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และผูท้ ีเกียวข้องของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ งมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีทธ. 70/2552
นอกจากนี: ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายในคราวนี:ให้แก่บุคคลทีถูกห้าม
มิให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามข้อกําหนดของประกาศที ทจ.40/2557
นักลงทุนรายย่ อย หมายถึง ผูล้ งทุนทีจองซื:อหน่วยทรัสต์ผา่ นตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.7.4
โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อยจะเป็ นไปตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 3.6.4
1.3 ตลาดรองของหน่ วยทรัสต์ ทเี สนอขาย
ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรั สต์จะดําเนิ นการให้หน่ วยทรั สต์ทีออกและเสนอขายทั:งหมดในครั: งนี: เป็ นหลักทรั พย์จ ด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ งเป็ นตลาดรองสํา หรั บ การซื: อ ขายหน่ ว ยทรั ส ต์ อย่า งไรก็ ต าม การเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ใ นครั: งนี: ได้ด ํา เนิ น การก่ อ นที จะได้รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในการรั บ
หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั:น หากผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ให้หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผูล้ งทุนอาจมีความเสี ยงเรื องสภาพคล่องในการซื:อขายหน่วยทรัสต์
ทั:งนี: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ในฐานะผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ได้ดาํ เนินการยืนคํา
ขออนุญาตให้รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมือวันที 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ ง
ขณะนี:ตลาดหลักทรัพย์อยูร่ ะหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ในเบื:องต้นแล้ว มีความเห็นว่า
หน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจะสามารถเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2556 ลงวันที 15 มีนาคม 2556 และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม ยกเว้นคุณสมบัติ
เรื องการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผลู ้ งทุนรายย่อยทีกําหนดให้ตอ้ งมีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทั:งหมดโดยทีปรึ กษาทางการเงินคาดว่า ภายหลัง
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การเสนอขายหน่ วยทรั สต์ในครั:งนี: แล้วเสร็ จ หน่ วยทรัสต์จะมีการชําระเต็มมูลค่า และมีคุณสมบัติเกี ยวกับการ
กระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผลู ้ งทุนรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทีกําหนดดังกล่าวข้างต้น
1.4 ข้ อมูลอืน ๆ
ข้อตกลงเรื องการถือครองหน่วยทรัสต์
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“LH”) หรื อบริ ษทั ในเครื อของ LH และ GIC Pte. Ltd. (“GIC”) ซึ งเป็ น
บริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd ตกลงจะจองซื: อหน่วยทรัสต์เป็ นจํานวนตั:งแต่ร้อยละ 9 และร้อย
ละ 6 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทั:งหมดในครั:งนี: ตามลําดับ และตกลงว่าตลอดระยะเวลา 12 เดือน นับแต่
วันก่อตั:งกองทรัสต์ LH หรื อบริ ษทั ในเครื อของ LH และ GIC (แล้วแต่กรณี ) จะไม่จาํ หน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์
ในจํานวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทั:งหมดในครั:งนี: ตามลําดับ (ไม่วา่ ทั:งหมด
หรื อบางส่วน) ให้แก่บุคคลอืนทีไม่ได้มีความเกียวข้องกับ LHหรื อบริ ษทั ในเครื อของ LHหรื อ GIC (แล้วแต่กรณี )
รวมทั:งจะไม่นาํ หน่วยทรัสต์ทีจํานวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทั:งหมดในครั:งนี:
ตามลําดับ ไปจํานําหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีซึงกระทํา
การในนามของกองทรัสต์
2. ทีม าของการกําหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ทเี สนอขาย
วิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายในครั:งนี: จะอ้างอิงจากมูลค่าประเมินทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนครั:งนี:ทีจัดทําโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั:งพิจารณาจาก
ปั จจัยต่างๆ ทีมีความเกียวข้องในช่วงทีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แก่
•
•

•
•
•

ผลการสํารวจปริ มาณความต้องการซื:อหน่วยทรัสต์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
อัต ราผลตอบแทนที คาดว่ า จะได้จ ากการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ป ระเภทตราสารหนี: กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์อืน ตราสารทุน
อัตราดอกเบี:ยทั:งในประเทศและต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือกอืนๆ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ

3. การจอง การจัดจําหน่ ายและการจัดสรร
3.1 วิธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าแอล เอช โฮเทล หรื อ LH Hotel Leasehold Real
Estate Investment Trust (LHHOTEL) นี: เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.2
รวมถึงตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.3
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3.2 ผู้จดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํ กัด (มหาชน)
ทีตั:งสํานักงานใหญ่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
: 0-2544-6988
โทรสาร
: 0-2544-2185
ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั:งผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เพิมเติมในภายหลัง ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลทีได้รับ
อนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ เพือทําหน้าที เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ าย
หน่ วยทรัสต์ และผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตั:งดังกล่าวให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบพร้อมทั:ง
ประกาศผ่านทาง www. lhfund.co.th และทางช่องทางอืนใดตามความเหมาะสม
3.3 ตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํ กัด (มหาชน)
ทีตั:งสํานักงานใหญ่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
: 0-2544-6988
โทรสาร
: 0-2544-2185
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีตั:งสํานักงานใหญ่ : เลขที 19 ชั:น 20-21 อาคาร 3ไทยพาณิ ชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
: 0-2949-1127
โทรสาร
: 0-2949-1185
ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั:งตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์เพิมเติมในภายหลัง ซึ งเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติ
บุคคลที สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็ นชอบเพือทําหน้าที เป็ นตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และผูเ้ สนอขาย
หน่วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตั:งดังกล่าวให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบและทางช่องทางอืนใดตามความเหมาะสม
ทั:งนี: ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์รายหนึ ง อาจทําหน้าที เป็ นผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายซึ ง
จัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ (1) ผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดี ยวกันกับผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของ
ทรัพย์สิน ((2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์และ (4) นักลงทุนรายย่อย และทํา
หน้าทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ซึงรับจองซื: อหน่วยทรัสต์จากนักลงทุนรายย่อย ทั:งนี: ในการทําหน้าทีเป็ น
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไป
ตามกฎ และข้อกําหนดต่างๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้อง
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3.4 ค่ าตอบแทนการจัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะได้รับค่าตอบแทนการจัดจําหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) ตามจํานวนและวิธีการทีตก
ลงไว้ในสัญญาทีเกียวข้อง โดยเป็ นส่ วนเฉพาะทีกองทรัสต์รับผิดชอบ(ไม่รวมส่ วนทีเจ้าของทรัพย์สินรับผิดชอบ)
ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.
3.5 วิธีการขอรับหนังสือชีBชวนและใบจองซืBอหน่ วยทรัสต์
สํ าหรับผู้ถือหุ้นของเจ้ าของทรั พย์ สินและบริษัทในเครื อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้ าของทรัพย์ สิน และนักลงทุน
สถาบัน
สามารถติ ดต่อขอรับหนังสื อชี: ชวนและใบจองซื: อหน่ วยทรั สต์ได้ทีสํานักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ายตามที ระบุไว้ในข้อ 3.2 ภายหลังจากที หนังสื อชี:ชวนมีผลบังคับใช้ หรื ออย่างช้าวันที 27
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที 9 ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการภายในเวลาทําการของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย
สําหรับผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และนักลงทุนรายย่ อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสื อชี:ชวนและใบจองซื: อหน่วยทรัสต์ได้ทีสํานักงานของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที
ระบุไว้ในข้อ 3.2 ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.3 และสํานักงานของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
ตามทีอยูท่ ีระบุไว้ดา้ นล่างนี: ภายหลังจากทีหนังสื อชี:ชวนมีผลบังคับใช้ หรื ออย่างช้าวันที 27 พฤศจิกายน 2558
ถึงวันที 3 ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ ภายในเวลาทําการของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตัวแทนจําหน่าย
หน่วยทรัสต์และผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ทีตั:งสํานักงานใหญ่: เลขที 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั:น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: 0-2286-3484
โทรสาร
: 0-2286-3585
ทั:งนี: ผูล้ งทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสื อชี: ชวนซึ งมีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสื อชี:ชวนที ยืนต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั:งนี: ได้ก่อนทําการจองซื: อหน่วยทรัสต์ จาก
เว็บไซต์ของสํานักงานก.ล.ต. ทีwww.sec.or.th
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3.6 วิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายในครั:งนี:แบ่งเป็ น4ส่วนกล่าวคือ จัดสรรให้แก่(1) ผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สิน
และบริ ษทั ในเครื อเดี ยวกันกับผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สิน (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ (4) นักลงทุนรายย่อย
นอกจากนี:การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ดงั นี:
(1)

ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายให้แก่ตนเองผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีร่ วม
จัดจําหน่ าย กรรมการ ผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยของตนเอง
หรื อของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีร่ วมจัดจําหน่ายและผูท้ ีเกียวข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีมีลกั ษณะทีผูจ้ ดั
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ตลอดจนบุคคลทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ถูกห้ามมิ
ให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทีเหลือจากการจองซื: อของผูจ้ องซื: อทั:งหมด
ทั:งนี: เป็ นไปตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ในประกาศที ทธ. 70/2552 และประกาศ ที ทจ. 40/2557

(2)

ผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ ายขอสงวนสิ ทธิ ทีจะใช้ดุลพินิจเปลี ยนแปลงจํานวน
หน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท โดยอาจพิจารณาเพิมหรื อลดสัดส่ วนการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ (Claw back/Claw forward) แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความ
ต้องการซื:อหน่วยทรัสต์ของผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของ
ทรั พย์สิ น นัก ลงทุ น สถาบัน ผูม้ ี อุ ปการคุ ณของผูจ้ ัดจํา หน่ ายหน่ วยทรั สต์ และนัก ลงทุ น รายย่อ ย ทั:ง นี:
เพือให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั:งนี:ประสบความสําเร็ จ

(3)

ภายหลังจากการปิ ดรับจองซื: อหน่วยทรัสต์สาํ หรับผูจ้ องซื: อในแต่ละประเภทผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใด
ประเภทหนึ ง เช่นหากพบว่ามีหน่ วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่ วนผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สินและ
บริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน แต่มีผสู ้ นใจจองซื:อหน่วยทรัสต์เกินกว่าจํานวนทีจะ
จัดสรรสําหรั บ ส่ วนของนักลงทุ นรายย่อย หรื อนัก ลงทุ นสถาบัน หรื อผูม้ ี อุปการคุ ณของผูจ้ ัดจําหน่ า ย
หน่ วยทรั สต์ เป็ นต้นทั:งนี: การดําเนิ นการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวโดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นกั ลงทุน
ทีเกียวข้องได้ทราบทางสื อต่างๆ ทีเหมาะสมต่อไป

(4)

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครั:งนี: เป็ นการปฏิบตั ิเพือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้อ4 (3) เรื อง
การกระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับเรื องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศและการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.2556 ลงวันที 15 มีนาคม 2556และทีได้มีการ
แก้ไขเพิมเติม

(5)

ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิในการปิ ดรับจองซื:อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื:อกรณี หากยอดการจองซื:อหน่วยทรัสต์ครบตามกําหนดแล้ว
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3.6.1 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุ ้นของ
เจ้าของทรัพย์สิน
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดี ยวกันกับผูถ้ ือหุ ้นของ
เจ้าของทรัพย์สิน ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ ายโดยจํานวน
หน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของ
ทรัพย์สินจะมีจาํ นวนขั:นตํา 1,000 หน่วย และเพิมทีละจํานวน100 หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจาํ นวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของเจ้าของทรัพย์สินและ
บริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
อาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผจู ้ องซื:อประเภทอืนเพิมเติม
3.6.2 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย โดยจะทําการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดและ/หรื อในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรื อ
จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ท: งั นี: จํานวนหน่วยทรัสต์ทีได้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุน
สถาบันจะมีจาํ นวนจองซื:อขั:นตําจํานวน 1,000 หน่วยและเพิมทีละจํานวน 100 หน่วย
3.6.3 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
การจัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ใ ห้แก่ ผูม้ ี อุป การคุ ณของผูจ้ ัดจํา หน่ า ยหน่ ว ยทรั สต์ ให้อ ยู่ใ นดุ ล พิ นิจ ของผูจ้ ัด
จําหน่ ายหน่ วยทรั สต์แต่ละรายโดยจะทําการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผูม้ ี อุปการคุ ณของผูจ้ ัดจําหน่ าย
หน่วยทรัสต์รวมทั:งผูท้ ีเกียวข้องก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอืนๆต่อไปโดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรื อ
ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้โดยมีจาํ นวนจอง
ซื:อขั:นตําจํานวน 1,000 หน่วยและเพิมทีละจํานวน100หน่วย
3.6.4 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย
1) ผูจ้ องซื:อประเภทนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื:อหน่วยทรัสต์ผา่ นสํานักงานใหญ่หรื อสาขาของตัวแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.3 และตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 3.7.4 โดยมีจาํ นวนขั:นตํา
1,000 หน่วย และเพิมทีละจํานวน 100 หน่วย
2) การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้นักลงทุนรายย่อย ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่าย จะ
ดําเนินการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยใช้หลัก “Small Lot First” ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือนไขดังต่อไปนี:
(ก) ในกรณี ทีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีผูจ้ องซื: อทุกรายจองซื: อรวมกันมีจาํ นวนไม่เกิน 7,500,000 หน่วย
จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ องซื:อทุกรายตามจํานวนทีจองซื:อ
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(ข) ในกรณี ทีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีผูจ้ องซื:อทุกรายจองซื:อรวมกันมีจาํ นวนมากกว่า 7,500,000 หน่วย
และจํานวนผูจ้ องซื: อมีจาํ นวนมากเป็ นผลให้ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อยทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้น ผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายขอสงวนสิ ทธิ ทีจะจัดสรรหน่ วยทรัสต์โดยใช้หลัก “Small
Lot First” ให้แก่ผูจ้ องซื: อโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื: อขั:นตําของผู ้
จองซื: อ โดยใช้จาํ นวนค่าจองซื: อขั:นตําเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูจ้ องซื: อทุกราย
และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื: อข้างต้นทียังไม่ได้
รับการจัดสรรครบตามจํานวนทีจองซื:อ โดยจะใช้ค่าตําสุดของมูลค่าจองซื:อคงเหลือทียังไม่ได้รับ
การจัดสรรจากรอบทีแล้ว เป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรร
หน่วยทรัสต์โดยวนเป็ นรอบไปเรื อยๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนหน่ วยทรัสต์ทีเสนอขาย และ
สําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้าย หากมีหน่วยทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื: อทุก
ราย ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะพิจารณาจัดสรรโดยวิธีสุ่ มรายชือโดย
คอมพิวเตอร์ (Random) และ/หรื อตามที ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายจะ
เห็นสมควร
โดยหากผูจ้ องซื: อทําการจองซื: อหน่ วยทรั สต์มากกว่า 1 รายการ ผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ ายและ
รั บประกันการจําหน่ ายขอสงวนสิ ทธิ ที จะนําจํานวนหน่ วยทรั สต์ทีจองซื: อจากทุ กรายการมา
รวมกันให้เป็ นเพียงรายการเดียวเท่านั:นก่อนทําการจัดสรร
3) ผูท้ ียืนความจํานงจองซื:อหน่วยทรัสต์และได้ชาํ ระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื:อ
หน่วยทรัสต์และขอเงินคืนไม่ได้
3.7 วันและวิธีการจองซืBอ และการชําระเงินค่ าจองซืBอหน่ วยทรัสต์
3.7.1 สําหรับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สินและบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ของเจ้าของทรัพย์สิน
(ก) ผูจ้ องซื: อจะต้องจองซื: อหน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายตามที
ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยจองซื:อหน่วยทรัสต์จาํ นวนขั:นตํา 1,000 หน่วยและเพิมทีละจํานวน 100 หน่วย
โดยผูจ้ องซื:อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื: อในใบจองซื: อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อม
ลงลายมื อ ชื อและประทับ ตราสํ า คัญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้า มี ) ทั:ง นี: ผู ้จ องซื: อ จะต้อ งแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื:อดังต่อไปนี: เว้นแต่ผจู ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะยินยอม
ผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณี ไป โดยผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิ ทธิ
ในการพิจารณาเปลียนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอืนๆ เพิมเติมตามทีเห็นสมควร
 ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสื อรั บรองกระทรวงพาณิ ชย์ทีมี อายุไม่เกิ น 6 เดื อน ก่ อนวันจองซื: อ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลนั:นและประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล
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(ถ้ามี ) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชน หรื อสําเนาใบต่างด้าว หรื อสํา เนาหนังสื อ
เดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตั:งบริ ษทั (Certificate of Incorporation) หรื อหนังสื อแสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชือ ทีออกไม่เกิน 6 เดือน
นับจนถึงวันยืนใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคล
นั:นและประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทียังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบที ลงลายมื อชื อรั บรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื อโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่ วยงานอืนใดที มี อาํ นาจในประเทศที
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผูจ้ ดั ทําหรื อผูใ้ ห้คาํ
รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที ของสถานทู ตไทยหรื อสถานกงสุ ลไทยใน
ประเทศทีเอกสารได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและตราประทับของ
เจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีได้ดาํ เนินการข้างต้น ซึ งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
นับจนถึงวันยืนใบจองซื:อ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที
ยังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 ผู ้จ องซื: อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที มอบอํา นาจให้ ผู ้ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการจองซื:อแทน
สําเนาหนังสื อมอบอํานาจจากผูจ้ องซื:อมอบอํานาจให้ผดู ้ ูแลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนิ นการจองซื: อ
แทน ทียังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผูม้ อบอํานาจ ทั:งนี: เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไป
ตามประเภทของผูจ้ องซื: อทีระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี ) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนผูจ้ องซื: อหรื อผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี )
และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
(ข) ทั:งนี: ผูจ้ องซื: อต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี ยงในการลงทุน) ซึงลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ องซื:อ ในกรณี ทีผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
และรั บ ประกันการจํา หน่ ายร้ อ งขอ ผูจ้ องซื: อสามารถจองซื: อ ได้ที สํา นัก งานของผูจ้ ัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเท่านั:น ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื: อ ตั:งแต่
08.30 น. - 15.30 น. ของวันที 4 และวันที 8 ถึง 9 ธันวาคม 2558
(ค) ผูจ้ องซื:อต้องชําระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจองซื:อ โดยมีวธิ ีชาํ ระเงินค่าจองซื:อ ดังนี:
- หากทําการจองซื: อในวันที 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที 8 ธันวาคม
2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้ องซื:อจะต้องชําระเงินค่าจองซื:อครั:งเดียวเต็มตามจํานวน
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ที จองซื: อ โดยชํา ระเป็ น (1) ชํา ระโดยการโอนเงิ น หรื อการโอนเงิ น ผ่ า นระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไม่เกินวันที 8 ธันวาคม
2558 เท่านั:น และต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการ
ถัดไป ทั:งนี: การชําระเงิ นค่าจองซื: อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค ให้ขีดคร่ อมสังจ่ายบัญชี
ธนาคารทีผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย กําหนด พร้อมทั:งเขียนชือ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
- หากจองซื: อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 8 ธันวาคม 2558และ ตั:งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
ของวันที 3 ธันวาคม 2558 ผูจ้ องซื: อจะต้องชําระเงินค่าจองซื: อครั:งเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื: อ
โดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั:น
ทั:งนี: ผูจ้ องซื: อจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนี ยมการ
เรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ามี)
(ง) ผูจ้ องซื:อจะต้องนําใบจองซื:อและเอกสารประกอบการจองซื:อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื:อในข้อ
(ค) หรื อหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ มายังผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายภายในเวลาจองซื:อ คือ ตั:งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที 4 และวันที
8 ถึง 9 ธันวาคม 2558
(จ) ผูจ้ องซื:อทียืนความจํานงในการจองซื: อและได้ชาํ ระค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื: อและขอรับเงิ นคืนไม่ได้ ทั:งนี: ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสิทธิ ปฏิ เสธ
หรื อยกเลิกการจองซื:อของผูจ้ องซื:อทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีระบุในข้อ 3.7.1 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผูจ้ องซื:อทีมีถินทีอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงือนไขและวิธีการทีผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายกําหนด
3.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจ้ องซื:อจะต้องจองซื:อหน่วยทรัสต์ผา่ นผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายตามที
ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยจองซื:อหน่วยทรัสต์ข: นั ตําจํานวน 1,000 หน่วยและเพิมทีละจํานวน 100 หน่วย
โดยผูจ้ องซื:อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื: อในใบจองซื: อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อม
ลงลายมื อ ชื อและประทับ ตราสํ า คัญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้า มี ) ทั:ง นี: ผู ้จ องซื: อ จะต้อ งแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื:อดังต่อไปนี:
 ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสื อรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื: อพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลนั:นและประทับตราสําคัญของนิ ติ
บุ ค คล (ถ้า มี ) พร้ อมแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ สําเนาใบต่ า งด้า ว หรื อ สํา เนา
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หนังสื อเดิ นทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ี อาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่า ว
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตั:งบริ ษทั (Certificate of Incorporation) หรื อหนังสื อแสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชือ ทีออกไม่เกิน 6เดือน
นับจนถึงวันยืนใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคล
นั:นและประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทียังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง ทั:งนี: สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื อโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่ วยงานอืนใดที มี อาํ นาจในประเทศที
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผูจ้ ดั ทําหรื อผูใ้ ห้คาํ
รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที ของสถานทู ตไทยหรื อสถานกงสุ ลไทยใน
ประเทศทีเอกสารได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและตราประทับของ
เจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีได้ดาํ เนิ นการข้างต้น ซึ งต้องมีอายุไม่เกิน 6เดือน
นับจนถึงวันยืนใบจองซื:อ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที
ยังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 ผู ้จ องซื: อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที มอบอํา นาจให้ ผู ้ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการจองซื:อแทน
สําเนาหนังสื อมอบอํานาจจากผูจ้ องซื:อมอบอํานาจให้ผดู ้ ูแลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนิ นการจองซื: อ
แทนทียังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผูม้ อบอํานาจ ทั:งนี: เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไป
ตามประเภทของผูจ้ องซื: อทีระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี ) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนผูจ้ องซื: อหรื อผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี )
และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
(ข) ผูจ้ องซื: อสามารถจองซื: อได้ทีสํา นักงานของผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ า ย
เท่านั:น ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.2 ภายในระยะเวลาจองซื: อ ตั:งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที 4 และ
วันที 8 ถึง 9ธันวาคม 2558
(ค) ผูจ้ องซื:อต้องชําระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจองซื:อ โดยมีวธิ ีชาํ ระเงินค่าจองซื:อ ดังนี:
- หากทําการจองซื: อในวันที 4 ธันวาคม เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที 8 ธันวาคม 2558
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้ องซื:อจะต้องชําระเงินค่าจองซื:อครั:งเดียวเต็มตามจํานวนทีจอง
ซื:อโดยชําระเป็ น (1) ชําระโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2)
เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไม่เกินวันที 8 ธันวาคม 2558เท่านั:น และ
ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดี ยวกันภายในวันทําการถัดไป ทั:งนี: การ
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ชําระเงินค่าจองซื:อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่ อมสังจ่ายบัญชีธนาคารทีผูจ้ ดั การ
การจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายกําหนด พร้อมทั:งเขียนชื อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ทีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
- หากจองซื: อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 8 ธันวาคม 2558 และตั:งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.
ของวันที 9 ธันวาคม 2558ผูจ้ องซื: อจะต้องชําระเงินค่าจองซื: อครั:งเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื: อ
โดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั:น
ทั:งนี: ผูจ้ องซื: อจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนี ยมการ
เรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ามี)
(ง) ผูจ้ องซื: อจะต้องนําใบจองซื: อและเอกสารประกอบการจองซื: อในข้อ (ก) พร้อมเงิ นค่าจองซื: อในข้อ
(ค) หรื อหลักฐานที แสดงว่ามี การชําระค่าจองซื: อหน่ วยทรั สต์ มายังผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ายภายในเวลาจองซื:อ คือ ตั:งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที 4 และวันที
8 ถึง 9 ธันวาคม 2558
(จ) ผูจ้ องซื:อทียืนความจํานงในการจองซื: อและได้ชาํ ระค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื: อและขอรับเงิ นคืนไม่ได้ ทั:งนี: ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสิทธิ ปฏิ เสธ
หรื อยกเลิกการจองซื:อของผูจ้ องซื:อทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีระบุในข้อ 3.7.2 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผูจ้ องซื:อทีมีถินทีอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงือนไขและวิธีการทีผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายกําหนด
3.7.3 สําหรับผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
ผูจ้ องซื: อจะต้องจองซื: อหน่ วยทรั สต์ผ่านผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ตามที ระบุ ไว้ในข้อ 3.2 โดยจองซื: อ
หน่วยทรัสต์จาํ นวนขั:นตํา 1,000 หน่วยและเพิมทีละจํานวน100 หน่วย โดยผูจ้ องซื: อจะต้องปฎิบตั ิตามวิธี
ดังต่อไปนี:
(ก) ผูจ้ องซื: อจะต้องจองซื: อหน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ โดยจองซื: อหน่ วยทรัสต์ข: นั ตํา
จํานวน 1,000 หน่วยและเพิมทีละจํานวน 100 หน่ วย โดยผูจ้ องซื: อจะต้องกรอกรายละเอียดการจอง
ซื: อในใบจองซื: อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื อและประทับตราสําคัญของนิ ติ
บุคคล (ถ้ามี) ทั:งนี: ผูจ้ องซื:อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื:อดังต่อไปนี:
 ผูจ้ องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ทียังไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรั บรองสําเนาถูกต้อง หรื อในกรณี ทีบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนา
ทะเบียนบ้านที มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณี ผูจ้ องซื: อเป็ นผูเ้ ยาว์
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จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คํายินยอมจากผูป้ กครอง สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิ ดา/มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที ยังไม่
หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้านทีผูเ้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
- สําเนาใบต่างด้าวหรื อหนังสื อเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณี
ผูจ้ องซื:อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื: อหน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย)
 ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
- สําเนาหนังสื อรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื:อพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั:นและประทับตราสําคัญของนิ ติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนา
หนังสื อเดิ นทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
- สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตั:งบริ ษทั (Certificate of Incorporation) หรื อหนังสื อแสดงความ
เป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชือ ทีออกไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติ
บุคคลนั:นและประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนา
หนังสื อเดิ นทาง (แล้วแต่กรณี ) ที ยังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ทั:งนี: สําเนาเอกสารประกอบที ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
แล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื อโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่ วยงานอืนใดที มี
อํานาจในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือ
ของผูจ้ ดั ทําหรื อผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที ของสถานทูตไทย
หรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศที เอกสารได้จดั ทําหรื อรั บรองความถูกต้อง ทําการรับรอง
ลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีได้ดาํ เนิ นการ
ข้างต้น ซึ งต้องมีอายุไม่เกิน 6เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื: อ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อ
สําเนาหนังสื อเดิ นทาง (แล้วแต่กรณี ) ที ยังไม่หมดอายุของผูม้ ี อาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณี ผจู ้ องซื:อเป็ นผูท้ ีเปิ ดบัญชีอืนๆ กับผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึงได้ผา่ นขั:นตอนการรู ้จกั ลูกค้า
และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี ยง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์อืนแล้ว ภายใน
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ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื:อ ผูจ้ องซื:อดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบการจองซื:อ โดยผูจ้ องซื:อต้องมีการยืนยันในใบจองซื:อว่าได้ผา่ น
การทํา Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ทั:งนี: หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้างต้น ผูจ้ อง
ซื:อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมลงลายมือชือผูจ้ องซื:อให้แก่ผจู ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ เพือเป็ นเอกสารประกอบ
ใบจองซื:อ
นอกจากนี:ผจู ้ องซื:อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณี ทีผูจ้ องซื:อไม่ประสงค์จะ
ขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซื:อประสงค์ทีจะ
ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที600
หากผูจ้ องซื:อดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซื:อให้แก่ผู ้
จองซื:อ
(ข) ผูจ้ องซื:อสามารถจองซื: อได้ทีสํานักงานของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เท่านั:น ตามทีระบุไว้ในข้อ
3.2 ภายในระยะเวลาการจองซื:อ ตั:งแต่ 08.30 น. - 15.30 น.ของวันที 27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที
3 ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ หรื อเวลาเปิ ดรับจองซื: อหน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขาของผู ้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
(ค) ผูจ้ องซื: อต้องชําระเงิ นค่าจองซื: อหน่ วยทรัสต์ตามจํานวนทีจองซื: อ โดยจะต้องชําระค่าจองซื: อที
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ีชาํ ระเงินค่าจองซื:อ ดังนี:
- หากทําการจองซื: อในวันที 27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง
15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันที 2 ธันวาคม 2558เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู ้
จองซื: อจะต้องชําระเงิ นค่าจองซื: อครั:งเดียวเต็มตามจํานวนที จองซื: อโดยชําระเป็ น (1) ชําระ
ด้วยเงินสด (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (3)
เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไม่เกินวันที 2 ธันวาคม 2558เท่านั:น
และต้องสามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้จากสํานักหักบัญชี ในเขตเดี ยวกันภายในวันทําการถัดไป
ทั:งนี: การชําระเงิ นค่าจองซื: อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค ให้ขีดคร่ อมสังจ่ ายบัญ ชี
ธนาคารที ผูจ้ ัด จํา หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ก ํา หนด พร้ อ มทั:ง เขี ย นชื อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ทีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
- หากจองซื: อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 2 ธันวาคม 2558 และตั:งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30
น. ของวันที 3 ธันวาคม 2558 ผูจ้ องซื: อจะต้องชําระเงินค่าจองซื: อครั:งเดียวเต็มตามจํานวนที
จองซื:อโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั:น
ทั:งนี:ผจู ้ องซื:อจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการ
เรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ามี)
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ทั:งนี:ผจู ้ องซื:อต้องปฎิบตั ิตามเงือนไขและรายละเอียดการจองซื:อ และการชําระเงินทีผูจ้ ดั จําหน่าย
หน่วยทรัสต์กาํ หนด
(ง) ผูจ้ องซื: อจะต้องนําใบจองซื: อและเอกสารประกอบการจองซื: อในข้อ (ก) พร้อมเงิ นค่าจองซื: อใน
ข้อ (ค) หรื อหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์ มายังผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
ภายในระยะเวลาจองซื: อ คือ ตั:งแต่เวลา 08.30น. ถึง 15.30น. ของวันที 27 พฤศจิกายน 2558 ถึง
วันที 3 ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ หรื อเวลาเปิ ดรับจองซื: อหน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขา
ของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
(จ) ผูจ้ องซื: อทียืนความจํานงในการจองซื: อและได้ชาํ ระค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการ
จองซื: อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั:งนี: ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ปฏิเสธหรื อยกเลิกการจอง
ซื:อของผูจ้ องซื:อทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีระบุในข้อ 3.7.3 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผูจ้ องซื:อทีมีถินทีอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษี ต่า งๆ ที เกี ยวเนื องกับ การลงทุ น ในหน่ ว ยทรั ส ต์ ตามเงื อนไขและวิธี ก ารที ผูจ้ ัด จําหน่ า ย
หน่วยทรัสต์กาํ หนด
3.7.4 สําหรับนักลงทุนรายย่อย
(ก) ผูจ้ องซื:อจะต้องจองซื:อหน่วยทรัสต์ผา่ นตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.3 โดยจอง
ซื: อหน่วยทรัสต์ข: นั ตําจํานวน 1,000 หน่ วย และเพิมทีละจํานวน 100 หน่ วย ผูจ้ องซื: อจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดการจองซื: อ ในใบจองซื: อ ให้ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นและชัด เจน พร้ อ มลงลายมื อ ชื อและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- ผูจ้ องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ที ยังไม่หมดอายุ พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรื อในกรณี ทีบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนา
ทะเบี ยนบ้านที มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนที มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณี ผูจ้ องซื: อเป็ นผูเ้ ยาว์
จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คํายินยอมจากผูป้ กครอง สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิ ดา/มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที ยังไม่
หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้านทีผูเ้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว ที ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที ระบุเลขที บัญชี และชื อบัญชี ผูจ้ องซื: อ โดยจะต้องไม่เป็ น
บัญชีร่วม กรณี ผจู ้ องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยชือของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชือผูจ้ องซื:อ

219

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)

- ผูจ้ องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
- สําเนาใบต่างด้าวหรื อหนังสื อเดิ นทางที ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้อง
(กรณี ผจู ้ องซื: อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื: อหน่วยทรัสต์ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย)
- สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว ที ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที ระบุเลขที บัญชี และชื อบัญชี ผูจ้ องซื: อ โดยจะต้องไม่เป็ น
บัญชีร่วม กรณี ผจู ้ องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยชือของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชือผูจ้ องซื:อ
- ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
- สําเนาหนังสื อรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื: อพร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั:นและประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนา
หนังสื อเดิ นทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว ที ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที ระบุเลขที บัญชี และชื อบัญชี ผูจ้ องซื: อ โดยจะต้องไม่เป็ น
บัญชีร่วม กรณี ผจู ้ องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยชือของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชือผูจ้ องซื:อ
- ผูจ้ องซื:อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
- สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตั:งบริ ษทั (Certificate of Incorporation) หรื อหนังสื อแสดงความ
เป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชือ ทีออกไม่เกิน
6เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของ
นิ ติบุคคลนั:นและประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อ
สําเนาหนังสื อเดิ นทาง (แล้วแต่กรณี ) ที ยังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ทั:งนี: สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใด
ที มี อาํ นาจในประเทศที เอกสารดังกล่า วได้จัดทําหรื อรั บ รองความถูกต้อ ง ทํา การรั บรอง
ลายมื อชื อของผูจ้ ัดทําหรื อผูใ้ ห้คาํ รั บรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที ของ
สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้อง ทํา
การรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public หรื อหน่วยงานอืนใดทีได้
ดําเนินการข้างต้น ซึงต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื:อ และแนบสําเนาใบต่าง
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ด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทียังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว ที ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที ระบุเลขที บัญชี และชื อบัญชี ผูจ้ องซื: อ โดยจะต้องไม่เป็ น
บัญชีร่วม กรณี ผจู ้ องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยชือของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชือผูจ้ องซื:อ
กรณี ผจู ้ องซื:อเป็ นผูท้ ีเปิ ดบัญชีอืนๆ กับตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึงได้ผา่ นขั:นตอนการรู ้จกั ลูกค้า
และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC/CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี ยง (Suitability
Test) กับตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์อืนแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2
ปี นับจนถึงวันจองซื:อ ผูจ้ องซื:อดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื:อ โดยผูจ้ องซื:อต้องมีการยืนยันในใบจองซื:อว่าได้ผา่ นการทํา Suitablity Test
มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ทั:งนี: หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้างต้น ผูจ้ องซื:อจะต้องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชือผู ้
จองซื:อให้แก่ตวั แทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เพือเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื:อ
(ข) ผูจ้ องซื:อสามารถจองซื: อได้ทีสํานักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้
ในข้อ 3.3 ภายในระยะเวลาการจองซื: อ ตั:งแต่ 08.30น. –15.30น.ของวันที 27 พฤศจิกายน 2558 ถึง
วันที 3 ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ
(ค) ผูจ้ องซื:อ 1 รายสามารถจองซื:อได้เพียง 1 ใบจองเท่านั:นโดยไม่จาํ กัดจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจองซื: อต่อ 1
ใบจอง หากผูจ้ องซื: อรายใดจองซื: อมากกว่า 1 ใบจอง ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะ
นําจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจองซื: อจากทุกรายการมารวมกันให้เป็ นเพียงรายการเดียวเท่านั:นก่อนทําการ
จัดสรรโดยวิธี Small Lot First
(ง) ผูจ้ องซื: อต้องชําระเงิ นค่าจองซื: อหน่ วยทรัสต์ตามจํานวนที จองซื: อ โดยมีวิธีชาํ ระเงิ นค่าจองซื: อโดย
จะต้องชําระค่าจองซื:อทีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ดังนี:
- หากทําการจองซื:อในวันที 27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที 1 ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการเวลา
08.30น. ถึง 15.30น. และวันที 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้ องซื:อจะต้อง
ชําระเงินค่าจองซื:อครั:งเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื:อโดยชําระเป็ น (1) ชําระด้วยเงินสด หรื อเงิน
โอน (2) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไม่เกินวันที 2 ธันวาคม 2558 เท่านั:น
และต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ทั:งนี: การ
ชําระเงินค่าจองซื:อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่ อมสังจ่ายบัญชีธนาคารทีตัวแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามทีระบุไว้ในข้อ 3.3 กําหนด พร้อมทั:งเขียนชือ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

221

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
- หากจองซื:อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 2 ธันวาคม 2558 และ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของ
วันที 3 ธันวาคม 2558 ผูจ้ องซื: อจะต้องชําระเงินค่าจองซื: อครั:งเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื: อด้วย
เงินสด หรื อเงินโอน เท่านั:น
ทั:งนี: ผูจ้ องซื:อจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนี ยมการเรี ยก
เก็บเช็ค (ถ้ามี)
ทั:งนี: รายละเอียดวิธีการรับชําระเงิ นที ตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์แต่ละรายกําหนด อาจมี ความ
แตกต่างกัน ผูจ้ องซื:อจึงต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายจะกําหนด
(จ) ผูจ้ องซื:อจะต้องนําใบจองซื:อและเอกสารประกอบการจองซื:อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื: อในข้อ (ง)
มายืนความจํานงขอจองซื: อและชําระเงินได้ทีตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามทีระบุไว้ใน
ข้อ 3.3 ภายในเวลาจองซื: อ คือ ตั:งแต่เวลา 08.30น. ถึง 15.30น. ของวันที 27 พฤศจิกายน ถึงวันที 3
ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการหรื อเวลาเปิ ดรับจองซื: อหน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขาของตัวแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์
ผูจ้ องซื:อทียืนความจํานงในการจองซื:อและได้ชาํ ระค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื:อ
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั:งนี: ตัวแทนจําหน่ายหน่ วยทรัสต์มีสิทธิ ปฏิเสธหรื อยกเลิกการจองซื: อของผู ้
จองซื:อทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีระบุในข้อ 3.7.4 (ก) ถึง (จ)
3.8 เงือ นไขการขายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซื: อหน่วยทรัสต์ท: งั หมดหรื อบางส่ วน
ในกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี:
(1) กรณี ทีการจองซื:อหน่วยทรัสต์น: นั มีผลทําให้จาํ นวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที
เสนอขายในครั:งนี: (2)กรณี ทีบุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื: อหน่วยทรัสต์ในจํานวนที
อาจเป็ นเหตุให้บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ (50)
ของจํานวนหน่ วยทรัสต์ทีจําหน่ ายได้แล้วทั:งหมด เว้นแต่เป็ นบุคคลที ได้รับยกเว้นตามที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(3) กรณี เอกสารหรื อข้อมูลทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับจากผูจ้ องซื:อหน่วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ครบถ้วน
(4) กรณี ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เกิดข้อสงสัยว่าการซื: อหน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซื: อหน่วยทรัสต์ไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงินเป็ นต้น
(5) ในกรณี ทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึง
ร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินทุนทีกองทรัสต์ระดมทุนได้ รวมทั:งเงินกูย้ มื
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(6) ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์อาจขอสงวนสิ ทธิทีจะปฏิเสธการจองซื:อหน่วยทรัสต์ในบางกรณี ตามทีผูจ้ ดั จําหน่าย
หน่วยทรัสต์เห็นสมควร เช่น ในกรณี ทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรื อผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ หรื อกรณี ทีการจองซื:อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทรัสต์ หรื อก่อให้เกิด
ผลเสี ยหายแก่กองทรัสต์ หรื อในกรณี ทีผูจ้ องซื: อเป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ีมีถินฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา
บุคคลซึงปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วน
ซึ งจัด ให้มี ข: ึ น และดํา เนิ น กิ จ กรรมในสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้น ทั:ง นี: เพื อเป็ นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
กองทรั สต์ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ และชื อเสี ยงหรื อความรั บผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ ัดจําหน่ า ย
หน่วยทรัสต์เป็ นหลัก
(7) ผูจ้ องซื: อหน่ วยทรัสต์ทีมีถินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื องของข้อกําหนด กฎระเบียบ
และภาษีต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
(8) ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ จะถือว่าผูจ้ องซื: อหน่ วยทรัสต์ และ/หรื อ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ได้ทาํ การศึ กษา เข้าใจ
และยินดีทีจะปฏิบตั ิตาม หรื อผูกพันตามข้อตกลง ข้อกําหนด สัญญา หรื อเงือนไขต่างๆ ทีกองทรัสต์จะได้เข้า
ผูกพันตามอํานาจทีมีตามกฎหมายทั:งที ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตั:งทรัสต์ และ/หรื อ แบบแสดงรายการข้อมูล
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามประกาศ คําสัง ระเบียบต่างๆ ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อ หน่ วยงานที มี อาํ นาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกําหนด ทั:ง ที มี อยู่ในปั จจุ บัน และที จะได้แก้ไ ข
เปลียนแปลง เพิมเติม ในภายหน้า
3.9

ข้ อจํากัดการจัดสรรให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันและข้ อจํากัดการถือ/โอนหน่ วยทรัสต์
เนืองจากประกาศที ทจ. 49/2555 และประกาศที กร. 14/2555 ได้กาํ หนดข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ดงั นั:นผู ้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันทีจะทําให้
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี:
-

การจัด สรรที จะทํา ให้บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของจํา นวน
หน่วยทรัสต์จาํ หน่ายได้แล้วทั:งหมดหรื อของจํานวนหน่วยทรัสต์ท: งั หมดของแต่ละชนิ ด (ในกรณี ทีมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยทรัสต์)

-

การจัดสรรทีจะทําให้ทรัสตีของกองทรัสต์หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์จาํ หน่ายได้แล้วทั:งหมดหรื อของจํานวนหน่วยทรัสต์ท: งั หมดของแต่ละชนิ ด (ในกรณี ทีมี
การแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)
(ทั:งนี: เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรื อแก้ไขเปลียนแปลงสัดส่ วน
การจัดสรรเป็ นอย่างอืน)
นอกจากนี: ในกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีกําหนดผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มี
สิ ทธิ รับประโยชน์ตอบแทนและการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในส่ วนที ถือหน่ วยทรั สต์เกิ นกว่าอัตราที
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กําหนดโดยกองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่ วนดังกล่าวให้เป็ นของผูร้ ับประโยชน์รายอืนตามสัดส่ วน
และถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท: งั ปวงรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว
3.10 ขัBนตอนและวิธีการคืนเงินค่ าจองซืBอหน่ วยทรัสต์
ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ องซื:อหน่วยทรัสต์ ในกรณี ต่าง ๆ ภายใต้เงือนไขที
กําหนด ดังต่อไปนี:
3.10.1 กรณี ทีผูจ้ องซื: อหน่ วยทรั สต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ หรื อผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ใช้สิทธิ
ปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่วา่ ทั:งหมดหรื อบางส่วน
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึงเป็ นผูร้ ับจองซื:อจากผูจ้ องซื:อทีไม่ได้
รับจัดสรรรายนั:นๆจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์คืนให้แก่ผูจ้ องซื: อหน่วยทรัสต์โดยการ
โอนเงิ น หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้แก่ผูจ้ องซื: อภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิ: นสุ ดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั:งนี: โดยไม่มีดอกเบี:ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ ให้แก่ผูจ้ องซื: อรายนั:นๆ ทั:งนี:
ในกรณี ทีไม่สามารถคื นเงิ น ค่า จองซื: อ หน่ วยทรั ส ต์ใ นส่ ว นที ไม่ ได้รั บจัดสรรให้แ ก่ ผูจ้ องซื: อ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ัด จําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ และ/หรื อ ตัว แทนจําหน่ า ยหน่ วยทรั สต์ร ายที มี หน้า ที
รับผิดชอบในการส่ งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชําระดอกเบี:ยให้แก่ผูจ้ องซื: อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คํา นวณจากจํา นวนเงิ น ค่ า จองซื: อ หน่ ว ยทรั ส ต์ที ไม่ ไ ด้รั บ การจัด สรรที ต้อ งส่ ง คื น นับ จากวัน ที พ้น
กําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณี
ใดๆ หากได้มีการโอนเงิ นค่าจองซื: อเข้าบัญชี ธนาคารของผูจ้ องซื: อผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ
(“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่ งเช็คคืนเงิ นค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ในใบจองซื:อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซื:อได้รับเงินจองซื:อคืนแล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซื:อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี:ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ อีกต่อไป
ทั:งนี: หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื: อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื: อ หรื อการสู ญหาย
ในการจัดส่งเช็ค ซึงไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
เช่น ข้อมูลชือ ทีอยู่ ของผูจ้ องซื:อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ตามทีได้ระบุ
ไว้ในใบจองซื:อ ทีได้ให้ไว้กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ งเป็ น
ผูร้ ับจองซื:อ ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
3.10.2 กรณี ผจู ้ องซื:อได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์นอ้ ยกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจองซื:อ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ซึงเป็ นผูร้ ับจองซื:อจากผูจ้ องซื: อทีได้รับ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ครบตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจองซื: อรายนั:นๆ จะดําเนิ นการจัดส่ งเงินค่าจองซื: อ
หน่วยทรัสต์ในส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรคืนให้แก่ผจู ้ องซื: อหน่วยทรัสต์โดยการโอนเงิน หรื อชําระเป็ น
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้แก่ผจู ้ องซื:อภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิ:นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครั:งนี: โดยไม่มีดอกเบี:ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ ให้แก่ผูจ้ องซื: อรายนั:นๆ ทั:งนี: ในกรณี ทีไม่สามารถคืน
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เงิ น ค่า จองซื: อ หน่ ว ยทรั สต์ใ นส่ ว นที ไม่ ได้รั บ จัด สรรให้แ ก่ ผูจ้ องซื: อ ภายในระยะเวลาดัง กล่ า ว ผูจ้ ัด
จําหน่ ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์รายที มีหน้าทีรับผิดชอบในการส่ งคืนเงิ น
ดังกล่าว จะต้องชําระดอกเบี:ยให้แก่ผจู ้ องซื:อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจอง
ซื: อหน่ วยทรัสต์ทีไม่ได้รับการจัดสรรที ต้องส่ งคืน นับจากวันที พ้นกําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึ ง
วันทีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณี ใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจอง
ซื: อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื: อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ในใบจองซื:อ
โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซื: อได้รับเงิ นจองซื: อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื: อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
ดอกเบี:ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ อีกต่อไป
ทั:งนี: หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื: อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื: อ หรื อการสู ญหาย
ในการจัดส่งเช็ค ซึงไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
เช่น ข้อมูลชือ ทีอยู่ ของผูจ้ องซื:อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้วนตามทีได้ระบุไว้ในใบจองซื: อ ทีได้ให้ไว้กบั ผู ้
จัดจําหน่ ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ ายหน่วยทรัสต์ ซึ งเป็ นผูร้ ับจองซื: อ ไม่ถูกต้องหรื อไม่
เป็ นปั จจุบนั ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
3.10.3 ในกรณี ผูจ้ องซื: อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื: อ
ตามเช็คค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ หรื อเนืองจากการปฏิบตั ิผิดเงือนไขในการจองซื:อ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ซึงเป็ นผูร้ ับการจองซื:อหน่วยทรัสต์จาก
ผูจ้ องซื:อรายนั:นๆ จะดําเนินการคืนเช็คค่าจองซื:อให้แก่ผจู ้ องซื:อทีไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื องมาจากการ
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื: อ หรื อเนื องจากการปฏิบตั ิผิดเงือนไขใน
การจองซื:อ โดยผูจ้ องซื:อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/
หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ซึงเป็ นผูร้ ับจองซื: อ ภายใน 14 วันหลังสิ: นสุ ดระยะเวลาจองซื: อ หากผู ้
จองซื:อไม่ติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ราย
ทีเป็ นผูร้ ับจองซื: อหุ ้นจะจัดส่ งเช็คทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในใบจองซื: อโดยถูกต้องแล้ว
ให้ถือว่าผูจ้ องซื: อได้รับคืนเงิ นค่าจองซื: อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื: อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี:ย และ/
หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ อีกต่อไป
3.10.4 กรณี ทีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เมื อสิ: นสุ ดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครั: งแรก หากปรากฏกรณี อย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี: ให้ผูจ้ ัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท: งั จํานวนและคืนเงินให้แก่ผูจ้ องซื: อ ตามประกาศ
ที ทจ. 49/2555
(1)

มีผูจ้ องซื: อไม่ถึง 250 ราย หรื อมี การกระจายการถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์เกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(2)

มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซื:อเมือรวมกับมูลค่าเงินกูย้ ืมจากบุคคลอืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อไม่ถึงจํานวนตามที ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนังสื อชี:ชวน

(3)

มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุ คคลเดี ยวกันใด ผูก้ ่อตั:งทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่ วนนี: และไม่
สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง

(4)

ไม่สามารถโอนเงิ นที ได้จากการจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือก่อตั:งกองทรัสต์ให้แล้ว
เสร็ จภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เมือมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ จะแจ้งให้สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ: นสุ ดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยทรั สต์ดงั กล่าว และ จะ
พิจารณาคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ โดยการโอนเงิน หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้แก่ผู ้
จองซื:อหน่วยทรัสต์ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ: นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทั:งนี: การ
คืนเงินค่าจองซื:อจะเป็ นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หากผูจ้ ดั จําหน่ายหน่ วยทรัสต์ และ/หรื อตัวแทนจําหน่ายหน่ วยทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงิ นค่าจอง
ซื: อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ภ ายในกํา หนดเวลานั: นได้อ ัน เนื องจากความผิ ด พลาดของผู ้จัด จํา หน่ า ย
หน่วยทรัสต์ และ/หรื อตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทน
จํา หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์จ ะชํา ระดอกเบี: ย ในอัต ราไม่ ต ํากว่า ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นับ แต่ ว นั ที ครบ
กําหนดเวลานั:นจนถึงวันทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ชาํ ระเงินค่าจองซื:อจนครบถ้วน

4. ราคาหน่ วยทรัสต์ ในตลาดรอง
ไม่มี
5. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ างๆทีเ กีย วข้ องกับการเสนอขายครัBงนีB
ค่ าใช้ จ่าย
(ประมาณการค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม )
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนี ยมการยืนแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนี ยมการยืนคําขอให้รับหน่ วยทรั สต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน และ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ประมาณ(1)
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท: งั หมดประมาณ
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หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายอื นๆรวมถึ งค่าธรรมเนี ยมในการจัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ (เฉพาะส่ วนที กองทรั ส ต์
รับผิดชอบโดยไม่รวมส่ วนที เจ้าของทรัพย์สินรับผิดชอบ) ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์ ค่าที ปรึ กษา
กฎหมาย ค่าบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ค่าทีปรึ กษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนี ยมผูส้ อบ
บัญชี ค่าพิมพ์หนังสื อชี:ชวน ใบจองซื:อหน่วยทรัสต์ และเอกสารอืนๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้นและไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิการเช่าและอากรแสตมป์
6. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ ”) ได้ตกลงรับหน้าทีเป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบั ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ และให้บริ การรับฝากใบทรัสต์ทีจองซื:อในการเสนอขายครั:งนี:
กล่าวคือ ผูจ้ องซื:อสามารถใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพือขอให้นาํ หน่วยทรัสต์ทีตนได้รับการจัดสรรเข้า
สู่ระบบซื:อขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนั ที ทั:งนี: เพือให้ผจู ้ องซื:อสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ทนั ที
ที หน่ วยทรัสต์ ของกองทรั สต์เริ มทําการซื: อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ งแตกต่างกับกรณี ทีผูจ้ องซื: อประสงค์จ ะ
ขอรับใบทรัสต์ ซึงผูจ้ องซื:อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั:งนี: ผูจ้ องซื:อสามารถเลือกให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ ดําเนินการในกรณี ใดกรณี
หนึง ดังต่อไปนี:
(1) ในกรณี ทีผูจ้ องซื: อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซื: อประสงค์ทีจะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ซึงผูจ้ องซื: อมีบญ
ั ชี ซ:ื อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณี น: ี ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์จะดําเนิ นการนําหน่ วยทรัสต์ทีได้รับจัดสรรฝากไว้กบั
“บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึ กยอด
บัญชีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ทีบริ ษทั หลักทรัพย์น: นั ฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซื: อ
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีสิ:นสุดระยะเวลาการจองซื:อ ในขณะเดียวกัน บริ ษทั หลักทรัพย์น: นั ก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ทีผูจ้ องซื:อฝากไว้ ในกรณี น: ี ผูท้ ีได้รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทีได้รับ
การจัดสรรได้ทนั ทีทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ มทําการซื:อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ทีผูจ้ องซื:อเลือกให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ ดําเนิ นการตามข้อ 6 (1) นี: ชือของผูจ้ องซื: อจะต้องตรงกับ
ชือเจ้าของบัญชี ซ:ื อขายหลักทรัพย์ทีผูจ้ องซื: อประสงค์จะฝากหน่ วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์
ดัง กล่ าว มิ ฉะนั:น แล้ว ผูเ้ สนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการออกใบทรั ส ต์ใ นนามผูจ้ องซื: อ ตาม
รายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 6 (3) ให้แก่ผจู ้ องซื:อแทน
(2) ในกรณี ที ผู ้จ องซื: อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรั บ ใบทรั ส ต์ แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริ ก ารของศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซื: อประสงค์ทีจะฝากหน่ วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิ ก
เลขที 600 กรณี น: ี ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะดําเนิ นการนําหน่วยทรัสต์ทีได้รับจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีผูจ้ องซื:อได้รับการ
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จัดสรรไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซื: อ
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีสิ:นสุดระยะเวลาการจองซื:อ
ทั:งนี: ผูจ้ องซื:อหุน้ จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื:อ ได้แก่ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจอง
ซื:อหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ีประสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั:น”
สําหรับผูจ้ องซื: อที เป็ นบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติบุคคล” สําหรับผูจ้ องซื: อนิ ติบุคคลเท่านั:น พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล และนําส่ งให้ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีผูจ้ องซื: อ
ประสงค์จะจองซื:อ พร้อมเอกสารจองซื:ออืนๆ ทั:งนี: หากผูจ้ องซื:อไม่ประสงค์จะกรอกหรื อนําส่งแบบสอบถาม
สําหรับตรวจสถานะ FATCA หรื อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ในการออก
ใบทรัสต์ในนามผูจ้ องซื:อ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 6 (3) ให้แก่ผจู ้ องซื:อแทน
ในกรณี น: ี ผูท้ ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหาก
ผูจ้ องซื: อต้องการถอนหน่ วยทรั สต์ออกจากบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรั พย์ สมาชิ กเลขที 600 ผูจ้ องซื: อ
สามารถติดต่อได้ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ งจะมีค่าธรรมเนี ยมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราทีศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กาํ หนด ทั:งนี: การถอนหน่วยทรัสต์ทีฝากไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดังนั:น ผูจ้ องซื:อทีนําฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หน่วยทรัสต์ได้ทนั ภายในวันทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ มทําการซื:อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
(3) ในกรณี ที ผู ้จ องซื: อ ประสงค์จ ะขอรั บ ใบทรั ส ต์โ ดยให้ อ อกใบทรั ส ต์ใ นนามของผู ้จ องซื: อ ผู ้เ สนอขาย
หน่วยทรัสต์โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื: อทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามชือทีอยูท่ ีระบุไว้ในใบจองซื: อหน่วยทรัสต์ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีสิ: นสุ ด
ระยะเวลาการจองซื:อ ในกรณี น: ี ผูจ้ องซื:อทีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทีได้รับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ งอาจจะได้รับภายหลังจากทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้
เริ มทําการซื:อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั:งนี: หากผูจ้ องซื: อไม่ระบุเลือกกรณี ใดกรณี หนึ งในใบจองซื: อ ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ในการ
ออกใบทรัสต์ในนามผูจ้ องซื:อ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 6 (3) นี:ให้แก่ผจู ้ องซื:อแทน
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ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1.1 กรรมการบริ หาร
“ข้า พเจ้า ได้ส อบทานข้อ มู ลในหนังสื อชี/ ช วนการเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ฉ บับนี/ แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะของกรรมการบริ หารของบริ ษทั ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ
ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี/ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที ดี
และระบบการบริ หารจัดการที รัดกุมเพียงพอ ที จะทําให้การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และกองทรั สต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั/งเพือให้การจัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตั/งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์
ในการนี/ เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั/งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายนล สว่างแจ้ง เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนี/ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชือของ นายนล สว่างแจ้ง กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1. นางจันทนา กาญจนาคม

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

- นางจันทนา กาญจนาคม –

2. นายมนรัฐ ผดุงสิ ทธิ:

กรรมการผูจ้ ดั การ

- นายมนรั ฐ ผดุงสิ ทธิ -

3. นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร

กรรมการผูจ้ ดั การ

- นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร -

ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูร้ ับมอบอํานาจ
ชือ

ตําแหน่ง

นายนล สว่างแจ้ง

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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1.2

กรรมการบริ ษทั
“ข้า พเจ้า ได้ส อบทานข้อ มู ลในหนังสื อชี/ ช วนการเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ฉ บับนี/ แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะของกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ
ทําให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี/ เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั/งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และ
ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผูอ้ ืนสําคัญผิดหรื อขาดข้อมูลทีควรจะต้อง
แจ้งในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายนล สว่างแจ้ง เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนี/ ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื อของ นล สว่างแจ้ง กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าว
ข้างต้น”
ชือ
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

ลายมือชือ
- นายรั ตน์ พานิชพันธ์ -

2. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการ

- นายอดิศร ธนนันท์ นราพูล –

3. นางศศิธร พงศธร

กรรมการ

- นางศศิธร พงศธร -

4. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์

กรรมการ

5. นายหรัง คงพลัง

กรรมการ

- นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ - นายหรั/ ง คงพลัง -

ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูร้ ับมอบอํานาจ
ชือ
นายนล สว่างแจ้ง

ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL)
2. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าทีของทีปรึ กษาทางการเงิน
“ข้าพเจ้าในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั ที เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทาน
ข้อมูลในหนังสื อชี/ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี/ แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะทีปรึ กษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ”
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื องรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนของหนังสื อชี/ชวนการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ทีข้าพเจ้าใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน ทีจัดทําโดยบริ ษทั แก
รนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัดและรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน ทีจัดทําโดยบริ ษทั ทีเอ
พี แวลูแอชัน จํากัด ซึงข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชียวชาญในเรื องนี/เป็ นอย่างดี”

ชือ
นายธนาเดช โอภาสยานนท์

ตําแหน่ง
Senior Vice President
ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงิน
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ลายมือชือ
- นายธนาเดช โอภาสยานนท์ -

ฉบับลงนาม

สัญญาก่อตั้งทรัสต์
สาหรับ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
(LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust)

ระหว่าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์
และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ในฐานะทรัสตี

วันที่ [] ธันวาคม 2558

บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จากัด
ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
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สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ [] ธันวาคม 2558 ระหว่าง
1.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น
14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์ฉบับนี้เรียกว่า
“ผู้ก่อตั้งทรัสต์” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์” ฝ่ายหนึ่ง กับ

2.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค
พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้เรียกว่า “ทรัสตี” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่
(ก)

ผู้ ก่ อ ตั้ ง ทรั สต์ ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเป็ น ผู้ จั ด การกองทรั สต์ มี ค วามประสงค์ จ ะก่ อ ตั้ ง ทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์”) ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ให้แก่ทรัสตี ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

ทรัสตี ตกลงยอมรับที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีข องกองทรัสต์ ในการจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทําสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก)

คานิยาม
คําดังต่อไปนี้ หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้มิได้ระบุความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมายดังนี้

1

กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญ ญั ติ ทรั สต์เ พื่ อธุ ร กรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550 ประกาศ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผั น
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/
หรือ เอกสารอื่นใดที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/
หรือ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ที่ มี อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และที่ ได้ มี ก ารแก้ ไข
เพิ่มเติม

กองทรัสต์

หมายถึง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LH
Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust)

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์สินของกองทรัสต์

หมายถึง

เงิ น ที่ ผู้ก่ อ ตั้ ง ทรั สต์ ได้ จ ากการจํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั สต์ ใ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครั้งแรก เงินที่ได้รับจากการกู้ยืม รวมถึงทรัพย์สินหลัก และ/
หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของกองทรัสต์ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนในหรือมีไว้
ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินหลัก

หมายถึง

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์สามารถ
ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8

ทรัพย์สินอื่น

หมายถึง

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

ทรัสตี

หมายถึง

บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ให้ ป ระ กอ บธุ รกิ จเป็ น ทรั ส ตี ต ามพระ รา ชบั ญ ญั ติ
2

ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 23
นายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารเป็ น นายทะเบี ย น
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประกาศที่ กข. 9/2552

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ที่ กข.
9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ กร. 14/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร.
14/2555 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ และการ
เป็ น ทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลงวั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ ทจ. 49/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ สช. 29/2555

หมายถึง

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความ
เห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ก่อตั้งทรัสต์

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ผู้รับประโยชน์

หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์

พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ

หมายถึง

พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม
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พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สัญญาแต่งตั้งผู้จดั การ
กองทรัสต์

หมายถึง

สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ระหว่ า งกองทรั ส ต์ แ ละผู้ จั ด การ
กองทรัสต์

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยทรัสต์

หมายถึง

ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

หลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์

หมายถึง

ตราสารที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ ซึ่งมีการ
แบ่งตราสารดังกล่าวเป็นหน่วยโดยหน่วยชนิดเดียวกันมีมูลค่าที่เท่ากัน

ข้อ 1. การก่อตั้งกองทรัสต์
(1)

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกในการบริหาร
(ก)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์โอน
เงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีเพื่อเก็บรักษาในนาม ทรัสตีและจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

กองทรัสต์นี้ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะเป็นกองทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อ และอํานาจการจัดการ
ของทรัสตี

(ค)

การจัดการกองทรัสต์ จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏใน
รายการเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง การลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรั สต์ และทรั ส ตี มีอํ า นาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบหลั ก ในการกํา กั บ ดูแ ลการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข อง
ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับ นี้และตาม
กฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการ
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กองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(ง)

(2)

ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจ ด้วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งท
รัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี)

ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย)

:

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) :

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ LHHOTEL

อายุ

:

ไม่กําหนดอายุ

ประเภท

:

ไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

:

กองทรั ส ต์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพ.ร.บ. ทรั ส ต์ ฯ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออก
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนและนําหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะโอนเงินที่ได้จากการจํา หน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี ด้วย
ความไว้วางใจให้ทรัสตีเพื่อเก็บรักษาในนามทรัสตีและจัดการทรัพย์สิน โดย
นําไปลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื้อ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลั ก
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ จําหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/
หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
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(3)

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ก่อตั้งทรัสต์และผูจ้ ัดการกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ที่อยู:่
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร:
(02) 286-3484
แฟกซ์:
(02) 286-3585
ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ตกลงโอนเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ และเมื่อการก่อตั้งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะเข้าเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ ตลอดจน
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์และข้อตกลงอื่นระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี)

(4)

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู:่
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร:
(02) 949-1500
แฟกซ์:
(02) 949-1501
ทั้งนี้ ทรัสตีตกลงเข้าถือทรัพย์สิน ที่จะเป็นกองทรัสต์ ซึ่งผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้จัดการ
ทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

(5)

คุณสมบัติหรือลักษณะของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์
บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี้ อนึ่ง
ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีจะเป็นผู้รับประโยชน์ด้วยมิได้ เว้นแต่มีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย โดยผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์และทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(6)

ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
(ก)

ทรัพย์สินเริ่ มต้น ของกองทรัสต์เป็ นเงินที่ผู้ก่อ ตั้งทรัสต์ หรื อผู้จัดจําหน่ายหลักทรั พย์ ได้จากการจําหน่า ย
หน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก ซึ่งจะต้องดําเนินการโอนให้แก่ทรัสตี เพื่อให้การก่อตั้ง
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ทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงินที่ได้รับจากการ
กู้ยืม รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ซึ่ง
สําหรับทรัพย์สินหลักกองทรัสต์จะต้องได้มาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ก่อตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จ
(ข)

(7)

ทรัพย์สินหลักซึ่งกองทรัสต์จะลงทุนในครั้ง แรก ได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 พร้อมพื้นที่จอดรถและส่วนควบของอาคารโรงแรมที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สินดังกล่าว และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่ง
ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวย
ความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ่ง
ตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารโรงแรมหรือพื้นผิวของตัวอาคาร
โรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

วันที่ก่อตัง้ กองทรัสต์
วั น ที่ ผู้ ก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ โ อนเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการจํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยความไว้ ว างใจให้ ท รั ส ตี เ พื่ อ เก็ บ รั ก ษาใน
นามทรัสตีและจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้
แล้ว

ข้อ 2. หน่วยทรัสต์
(1)

สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ประโยชน์ จ ากกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ บ่ ง ออกเป็ น หน่ ว ย หน่ ว ยละเท่ า ๆ กั น เรี ย กว่ า หน่ ว ยทรั ส ต์ โดย
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดให้สิทธิแก่ผู้ถือเท่าๆ กันในการเป็นผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์

(2)

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี้ มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการขายคืนหรือไถ่ถอน

(3)

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี้เป็นหน่วยทรัสต์ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการชําระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด และไม่มีข้อจํากัดใน
การโอนหน่วยทรัสต์ ยกเว้นข้อจํากัด ในการโอนที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้
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(4)

จํานวนและมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ออกครั้งแรก
จํานวนเงินทุนของกองทรัสต์
:
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์
:
จํานวนหน่วยทรัสต์
:
ประเภทหน่วยทรัสต์
:
ราคาของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายสุดท้าย
:
มูลค่าขั้นต่ําของการจองซื้อ
:

[] ([]) บาท
10 (สิบ) บาท
[] ([]) หน่วย
ระบุชื่อผู้ถือ
10 (สิบ) บาท
1,000 (หนึ่งพัน) หน่วย
และเพิ่มขึ้นทีละ จํานวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย

ข้อ 3. การเพิ่มทุนของกองทรัสต์
(1)

อํานาจหน้าที่ของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ในการเพิ่มทุน
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนที่จะเพิ่ม จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม วิธีการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขายเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุของการเพิ่ม
ทุน รวมถึงการพิจารณากําหนดทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์และการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ และวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติม โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาใดๆ เพื่อการดําเนินการดังกล่าว เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้
นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจดําเนินการใดๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมติอนุมัติ
ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าว

(2)

เหตุของการเพิ่มทุน
เหตุในการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์มีดังต่อไปนี้
(ก)

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิม่ เติม

(ข)

เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินหลัก ให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์

(ค)

เพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทรัพย์สินหลักซึ่งเป็นที่ดนิ

(ง)

เพื่อชําระคืนเงินกู้ยมื คงค้างของกองทรัสต์
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(จ)

(3)

กรณีอื่นใดที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้องสอดคล้องกับสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
และจะทําภายใต้กระบวนการดังต่อไปนี้
(ก)

ในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในข้อ
20

(ข)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจํานวน
เสี ย งทั้ง หมดของผู้ถื อ หน่ วยทรั สต์ ที่ ม าประชุ มและมีสิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้
1.

การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่
มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเพิ่มทุน

2.

ในกรณีที่ เป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทแี่ สดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะต้อง
เป็ นไปตามอั ต ราและหลั กเกณฑ์ ที่กํ า หนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการ
ใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้
เพิม่ ทุน
(ค)

ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ได้ผ่านกระบวนการตามข้อ 8 และหากเป็นการ
ทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องผ่าน
การดําเนินการตามข้อ 16 ด้วย
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(ง)

เมื่อได้รับมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการขออนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

(จ)

เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในส่วน 3 ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT)

(ฉ)

เมื่อได้รับเงินจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่แล้ว ผู้จั ดการกองทรัสต์จะดําเนินการใช้เงิ นดังกล่าว
ตามเหตุของการเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อ 4. การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์
(1)

อํานาจหน้าที่ของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ในการลดทุน
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนที่จะลดซึ่ง ต้องมีเหตุตามที่กําหนดไว้ในข้อ
4(2) (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชําระแล้วตามที่
เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้ว
ตามกระบวนการต่อไป

(2)

เหตุของการลดทุนชําระแล้ว
การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และ
บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การลดทุนชําระแล้วจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

กองทรั ส ต์ มี ส ภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ภ ายหลั ง การจํ า หน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า
กองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

(ข)

กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขัดข้องในภายหลังทําให้ไม่
สามารถได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

(ค)

กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของกองทรัสต์ตามข้อ 19

10

(3)

(ง)

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สิน

(จ)

กรณีอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ได้

กระบวนการลดทุนชําระแล้ว
(ก)

ในการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชําระ
แล้วตามข้อ 4(2)(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี หากผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดําเนินการขอมติอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทุนชําระแล้ว โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในข้อ 20

(ข)

เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้ใช้ดุลยพินิจให้ลดทุนชําระแล้วหรือได้รับมติอนุมัติให้ลดทุนชําระแล้วจากที่ประชุม
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แล้ ว แต่ ก รณี ผู้ จั ด การกองทรั สต์ จ ะดํ า เนิ น การลดทุ น ชํ า ระแล้ ว ด้ ว ยวิ ธี ก ารลดมู ลค่ า
หน่วยทรัสต์ให้ต่ําลง

(ค)

จากนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ใช้ในการลดทุนชําระแล้วจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนต้องไม่ได้มา
จากเงินกําไรของกองทรัสต์

ข้อ 5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

การเป็ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มิ ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด นิ ติ สั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะของตั ว การตั ว แทนระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ กั บ
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่นๆ ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน

(2)

การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิ ได้ทําให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการ
ชําระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของ
กองทรัสต์จะบังคับชําระหนี้ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านั้น

(3)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลังหักค่าสํารองต่างๆ และ
สิท ธิ เ รี ย กให้ คื น เงิ น ทุ น ได้ ไม่ เ กิ น ไปกว่ า จํ า นวนทุ น ของกองทรั สต์ ที่ ป รั บ ปรุ ง ด้ ว ยส่ ว นเกิ น หรื อ ส่ ว นต่ํ า กว่ า มู ลค่ า
หน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้นๆ ด้วย
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(4)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมาย และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี
และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(5)

ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ตีความสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดผลขัดหรือแย้งกับ ข้อ (1) (2) และ (3)
ข้างต้น

ข้อ 6. การจัดทาทะเบียนหน่วยทรัสต์ การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจากัดการโอน และการออกหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยทรัสต์
(1)

ทรั ส ตี ต กลงมอบหมายให้ ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ บุ ค คลที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยมีหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตที่กําหนดไว้ในประกาศที่
กร. 14/2555

(2)

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการ
จํากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้กระทําตามข้อกํา หนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าทรัสตีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว

(3)

ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสต์
ไม่เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 49/2555

(4)

ทรัสตีจะดําเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์จัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ทรัสต์มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

ข้อ 7. การลงทุนของกองทรัสต์
(1)

นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มคี ุณภาพสูง เช่น ทรัพย์สินเพื่อการ
พาณิชย์ ที่พักอาศัยให้เช่า อาคารพักอาศัยรวม โรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ศูนย์
จําหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ อาคารสํานักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในทํานอง
เดี ยวกั น โดยมุ่ งหวั งที่ จะสร้า งผลตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ถื อหน่ วยทรัสต์ อย่ างต่ อเนื่ องในระยะยาว อี ก ทั้ง กองทรัสต์ มี
จุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
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(2)

วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์
(ก)

ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ กองทรัสต์อาจลงทุนโดยทางตรง หรือลงทุนโดยทางอ้อม
การลงทุนโดยทางตรง
การลงทุนในทรัพย์สินหลักซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1

เป็นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก.

1.2

เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า
หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

2.

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
ทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่าง
มีนัยสําคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม

3.

การทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจมีผลให้
กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหน่าย) เช่น
ข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการ
กําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่ปกติที่
ผู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
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4.

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทั้งจํานวนเงินกู้ยมื (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยัง ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะทํา
ให้ได้มาและใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนําไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10
(สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่า
จะมีเ งิน ทุน หมุน เวีย นเพีย งพอเพื่อ การพัฒ นาดัง กล่า ว โดยไม่ก ระทบกับ ความอยู่ร อดของ
กองทรัสต์ด้วย

5.

6.

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนิน การให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประสงค์จะลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1

เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 (หก) เดือน
ก่อนวันยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย
2 (สอง) ราย

5.2

ผู้ป ระเมิน มูลค่า ทรัพ ย์สิน ตาม 5.1 ต้อ งเป็น ผู้ป ระเมิน มูลค่า ทรัพ ย์สิน ที่ได้รับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท

นอกจากนี้ ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดังกล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด
ไว้ในข้อ 8
การลงทุนโดยทางอ้อม
การลงทุ นในทรั พย์ สิน หลั ก ของกองทรัสต์ ผ่า นการถือ หุ้น ในบริษ ัท ที ่จัด ตั้ง ขึ ้น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ
ดําเนินการในลัก ษณะเดียวกันกับ กองทรัสต์ต ามประกาศที่ ทจ. 49/2555 โดยการลงทุน ดังกล่าวต้อ ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

กองทรัสต์ต้อ งถือ หุ้น ในบริษัท ดัง กล่า วไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํา นวนหุ้น ที่
จํา หน่า ยได้แล้ว ทั้ง หมด และไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํา นวนสิท ธิออกเสีย ง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
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2.

(ข)

(3)

แสดงได้ว่า มีม าตรการหรือ กลไกที่จ ะทํา ให้ท รัส ตีแ ละผู้จัด การกองทรัสต์ส ามารถดูแ ลและ
ควบคุม ให้บ ริษัท ดัง กล่า วมีก ารประกอบกิจ การเป็น ไปตามสัญ ญาก่อ ตั้ง ทรัส ต์ ฉบับนี้ และ
หลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทํานองเดียวกับกรณีที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรั พย์สินหลักนั้นโดยตรง

กองทรัสต์อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์สามารถ
ลงทุนในหรือมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 10

วิธีการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของกองทรัสต์
(ก)

กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยการขาย และ/หรือ โอนสิทธิการเช่า และ/หรือ
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ในการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดังกล่าว กองทรัสต์จะ
ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ 9

(ข)

กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้ได้

ข้อ 8. การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี)
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครั้ง
(ก)

ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
(ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง โดยในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกั นกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวด้วย

(ข)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามทีก่ ําหนดในข้อ 15

(ค)

ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุน ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการเช่าช่วง จะต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่
สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
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(2)

การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้
(ก)

(ข)

ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1.

เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.

เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์

3.

สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม

4.

ค่า ใช้ จ่ ายในการเข้ า ทํา ธุ ร กรรมที่ เ รีย กเก็ บจากกองทรั สต์ (ถ้ า มี) อยู่ ในอั ต ราที่ เ ป็ น ธรรมและ
เหมาะสม

5.

ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมนั้น

ในด้านระบบในการอนุมัติ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
1.

ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว

2.

ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่ มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ด้วย

3.

ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่ มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับ มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4
(สามในสี่) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักตามวรรคหนึ่ง จะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของ
แต่ละโครงการที่ทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นด้วย
(ค)

กระบวนการขอความเห็ นชอบจากทรั สตี หรือการขอมติ ที่ ประชุ มผู้ ถือหน่ว ยทรัสต์ ผู้ จัด การกองทรัสต์
และทรัสตีมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1.

ในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี ผู้จัดการกองทรัสต์
จะต้องแสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ (ก) พร้อมทั้งเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบที่ชัดเจน

2.

ทรัสตีมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรม
ในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ข้อ 9. การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี)
ในการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ก่อนการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก อย่างน้อยตามที่กําหนดในข้อ 15

(2)

การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ต้องมีสาระสําคัญเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)

การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 8(2)(ก) มีระบบในการอนุมัติตามข้อ
8(2)(ข) และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ
8(2)(ค) โดยอนุโลม

(ข)

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดในข้อ (ก) แล้ว
จะต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
1.

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก
นั้น

2.

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ให้แก่เจ้าของเดิม

ข้อ 10. นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
(1)

ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน จะต้องเป็นไปตามข้อ 11 และข้อ 12

(2)

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั่วไปซึ่งออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม
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(3)

ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ ผู้จัดการ
กองทรั สต์ จะดํ าเนิน การตามหลั กเกณฑ์ ในเรื่อ งเดี ยวกั นที่ กํา หนดไว้ สําหรับ กองทุน รวมทั่ว ไปที่ ออกตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม

ข้อ 11. ขอบเขตประเภททรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตั๋วเงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

(6)

ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
หรือผู้ค้ําประกัน โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ การรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน แล้วแต่
กรณี ตามข้อนี้ ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่
มีเงื่อนไข

(7)

หน่วยลงทุ นหรือ ใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุน รวมอื่นที่ มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

เป็ นหน่ว ยลงทุ นของกองทุน รวมต่ างประเทศที่อ ยู่ ภายใต้ก ารกํา กับ ดูแ ลของหน่ว ยงานกํา กับ ดูแ ลด้ า น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
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(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย

(9)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นั้นจะจัดตั้งในรูป
บริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

Real Estate Investment Trust นั้นจัดตั้งขึ้นสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานที่กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

(ข)

มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีลักษณะ
ธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ค)

มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือมีการรับซื้อคืนโดยผู้ออกตราสาร

(10)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์

(11)

ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนประกาศกําหนด

ข้อ 12. การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ

(2)

เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของนิติบุคคล (Golden
Share) ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) หุ้น

ข้อ 13. การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

กองทรัสต์ สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินหลักได้ โดยการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้ หรือ การ
ให้บริการในทํานองเดียวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวด้วย และห้าม

19

มิให้ดําเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่นที่กองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้เอง
โดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น
(2)

กองทรัสต์สามารถให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะนําอสังหาริมทรัพย์นั้นไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมีข้อตกลงที่ให้กําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่
เป็นจํานวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จํานวนเงินค่าเช่าสูงสุดที่
อ้างอิงกับผลประกอบการนั้นจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนเงินค่าเช่าที่กําหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า

(3)

กองทรัสต์จะไม่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่
ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั้งจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิก
สัญญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้เช่านําอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(4)

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ ซึ่งรวมถึงการจัด
ให้มีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักด้วย ซึ่งการประกันภัยนี้อย่างน้อย
ต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง การประกั น วิ น าศภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และการประกั นภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสังหาริมทรัพย์

เงื่อนไขเพิ่มเติม:
การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอํานาจ
หน้ า ที่ ข องทรัสตี แ ละผู้ จั ด การกองทรั สต์ ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 23(3) และข้ อ 24(4) ตามลํ า ดั บ ในการนี้ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อ งกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และตามกฎหมาย และ
ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจดําเนินการ
โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาอื่ นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิ
และเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะกระทําได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถหา
ข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัด ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในข้อ 20
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ข้อ 14. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

เป็นการกู้ยืม เงินหรือก่อภาระผู กพันเพื่อ การบริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สินของกองทรั สต์ ซึ่ งรวมถึงเพื่ อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก)

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ
สิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์
ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

(ข)

ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ่ง สังหาริมทรัพย์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์

(ค)

ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ
สิทธิครอบครอง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

(ง)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

(จ)

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์

(ฉ)

ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม หรือการกู้ยืมเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)

(ช)

ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย อัน
เนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี้

(ซ)

เหตุจําเป็นอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ใน
กรณีทกี่ องทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด
ในข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย
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(2)

กองทรัสต์อาจกําหนดวิธีการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทําสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มี
ความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดังนี้
(ก)

การกู้ ยื ม เงิ น ขอสิ น เชื่ อ เบิ ก เงิ นเกิ น บั ญ ชี จ ากนิ ติ บุค คล หรื อ สถาบั นการเงิ น ทั้ ง ในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับประกันภัย และกองทรัสต์อาจ
พิจารณาให้หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กองทรัสต์อาจทําสัญญาซื้อขาย
ล่ว งหน้ า หรื อซื้ อ ขายตราสารอนุ พั นธ์ ท างการเงิน (Derivative Product) เพื่ อ ป้อ งกัน ความเสี่ ย งของ
กองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั้งจํานวนหรือ
บางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ

(ข)

การออกตราสาร การออกตราสารหนี้ ไม่ว่าระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งประเภท
บุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัส ต์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายและสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ อย่างไรก็
ดี ในกรณีที่กองทรัสต์นําทรัพย์สิน หลักของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืมซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงิน
หลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้รายเดิมจากหลักประกันที่มีอยู่แล้ว ตามวิธีการในข้อ 14(2) ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสัญญาเพื่อกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง
หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดังกล่าว ทรัสตีจะกระทําได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ก่อน และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัด ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในข้อ 20
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(3)

ในกรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้มูลค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดั งต่อไปนี้ เว้นแต่การเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
(ก)

ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(ข)

ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับ
โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อน
วันกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความ
มุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน
(4)

(5)

การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นและเกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ดังต่อไปนี้
(ก)

การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทําข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดใน
ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็น
หลักประกันการชําระเงินกู้ยืมตามข้อนี้

(ข)

การก่อภาระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื่องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั้น

การกู้ยมื เงินหรือการก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของทรัสตี
ภายใต้บังคับของข้อ 14(2) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีได้

ข้อ 15. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(1)

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนจะต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก

(ข)

การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครั้ง
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(ค)

(ง)
(2)

ในกรณี ดั ง ต่ อไปนี้ ต้ อ งประเมิ น มู ลค่ าอย่ า งเต็ ม รู ปแบบที่ มี ก ารตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ แ ละเป็ น ไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
1.

เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็นเวลาไม่เกิน
1 (หนึ่ง) ปี

2.

เมื่อครบกําหนด 2 (สอง) ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด

3.

เมื่ อ ปรากฏเหตุ ก ารณ์ ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงใดๆ อั น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การด้ อ ยค่ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ

4.

เมื่อทรัสตีหรือผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันทีม่ ีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)
หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การคํานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)

ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี้
1.

ราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี เว้นแต่ใน
กรณีที่เป็นการคํานวณมูลค่าในช่วงเวลาตั้งแต่การลงทุนในทรัพย์สินหลักจนถึงวันก่อนวันสอบ
ทานการประเมินมูลค่าครั้งแรก ให้ใช้ราคาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก
ในการคํานวณการประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีด้ ้วย

2.

ราคาที่ เ ป็น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ สมาคมบริ ษัท จั ด การลงทุ น กํ าหนดในกรณี ที่ เ ป็ น
ทรัพย์สินอื่นนอกจากข้อ 15(2)(ก)1. ข้างต้น
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(ข)

ให้ใช้ตัวเลขทศนิยมดังต่อไปนี้
1.

คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 2 (สอง) ตําแหน่งและปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

2.

คํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็นตัวเลขทศนิยม 5 (ห้า) ตําแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 (สี)่ ตําแหน่งและตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 (ห้า) ทิ้ง

ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ่งข้างต้น ให้นําเศษนั้นรวมคํานวณเข้าเป็นทรัพย์สินใน
กองทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยทรัสต์ จะดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ 15(2)
นี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น
ข้อ 16. การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
(1)

ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะตามข้อ 8(2)(ก)

(2)

ในด้านระบบในการอนุมัติ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้ว

(ข)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์
สาม) ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั สต์ ขึ้ น ไป แล้ ว แต่ มู ลค่ า ใดจะสู ง กว่ า ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย

(ค)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมทีม่ ีมูลค่าตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาทขึ้นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
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ในกรณีที่ธุรกรรมตามวรรคหนึ่งเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่า
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ทําให้ โครงการนั้นๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นด้วย
(3)

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามข้อ 8(2)(ค) โดย
อนุโลม และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง (2) และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถอื หน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง
(3) จะกําหนดข้อยกเว้นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี้ชวนก็ได้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินอัตราที่ได้ระบุไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 17. การทาธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี
(1)

ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทําการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทํา
นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรีย กค่าตอบแทนในการทําหน้าที่
เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
ผู้รับประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้วตามที่กําหนดในข้อ 17(3) โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้านตามที่กําหนดในข้อ 17(4) ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

ทรัสตีจะกระทําการใดที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจทําให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระมิได้ เว้น
แต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)

เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว

(ข)

ในกรณีที่เป็นการทําธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คัดค้านหรือคัดค้านในจํานวนที่น้อย
กว่าหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดในข้อ 17(4)
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(3)

(4)

การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน
ก่อนการเข้าทําธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
(ก)

เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องดั งกล่าว หรือช่องทาง
อื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทําธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง

(ข)

มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี)่ วัน

(ค)

มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านที่ชัด เจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่
น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว ให้การ
คัดค้านกระทําในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มกี ารเปิดเผยตามข้อ 17(3)(ค) ในจํานวนเกินกว่า
1/4 (หนึ่งในสี่) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมให้มีการทําธุรกรรมที่เป็น
การขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

ข้อ 18. การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปีของกองทรัสต์ ให้แก่ทรัสตีและ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

(2)

กองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เปิดเผยข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อมู ลที่ควรต้องแจ้งให้
ทราบหรือข้อความที่อาจทําให้สําคัญผิดเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต์

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารรายงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 19. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกําไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 (สอง) ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิ้น
รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี
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กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงกําไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์
ในกรณีที่กองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
(2)

ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เงื่อนไขเพิ่มเติม :
(1)

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชี หรือ
รอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต่ํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่ จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนที่กําหนดไว้
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น

(2)

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่
ละราย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกิน
กว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที่เกินหรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

(3)

ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ ตอบแทน โดยการ
แจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(4)

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
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(5)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจาก
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

ข้อ 20. การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านั้น

(2)

เหตุในการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้ และผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก)

การประชุมสามัญประจําปี ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทรัสต์

(ข)

การประชุมวิสามัญในกรณีดังต่อไปนี้
1.

เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทรัสต์

2.

เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหน่วยทรัสต์
ที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมด เข้ า ชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ รี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้องดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
อนึ่ง หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ทรัสตีจะดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้

(3)

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทําหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติ ในเรื่องนั้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3
(สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย
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(4)

การมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ทผี่ ู้จัดการกองทรัสต์กําหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม

(5)

(6)

องค์ประชุม
(ก)

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด และต้องมี
หน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม

(ข)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงและจํานวน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 20(5)(ก) หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 20(2)(ข)2. ให้การประชุมเป็น
อันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นมิได้ถูกเรีย กประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ
20(2)(ข)2. ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานที่ประชุม
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของผู้จัดการกองทรัสต์ทํา หน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 20 นี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้ทรัสตีหรือตัวแทน
ของทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสําหรับวาระนั้นๆ แทน

(7)

วิธีการนับคะแนนเสียง
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา
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(8)

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ก)

ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ข)

ในกรณีดังต่ อไปนี้ ให้ถื อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการขอมติและการออกเสีย ง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิดตามข้อ 21
1.

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์

2.

การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็น การล่วงหน้าในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ฉบับนี้

3.

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปของกองทรัสต์

4.

การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัด การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สบิ ล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

5.

การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

6.

การถอดถอนหรือการแต่งตั้งทรัสตีตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ตามที่ได้
กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

7.

การถอดถอนหรือการแต่งตั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์

8.

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีใ้ นเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นัยสําคัญ

9.

การเลิกกองทรัสต์
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(9)

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์ห รือการจัดการกองทรัสต์มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับ สัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ให้ถือว่ามตินั้นไม่มีผลบังคับ

ข้อ 21. การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ ออกเป็นหลาย
ชนิด
(1)

การขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็นต้น ต้องได้รับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงด้วย

(2)

การขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดหนึ่งชนิดใด เช่น การคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ่มเติม เป็นต้น ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ขอมติเฉพาะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น

ข้อ 22. การจ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ ต อบแทน การจั ด การกั บ ประโยชน์ ต อบแทน และสิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 ไม่มีสิทธิในการได้รั บ
ประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้
ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์

(2)

ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์นั้นกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่
ผู้ลงทุนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั้นด้วย
ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อสั ง หาริ มทรั พย์ นั้ นมี ก ารกํ า หนดสัด ส่ วนการลงทุ น ของผู้ลงทุ นต่ า งด้ า วไว้ แตกต่า งกัน ให้ ผู้ จัด การ
กองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ต่ําสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั้น

(3)

จํากัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศที่ ทจ.
49/2555 ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ข)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ
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(4)

ในกรณีที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ ถื อหน่ ว ยทรั สต์ เ กิน กว่ าอั ต ราหรื อ ไม่ เป็ น ไปตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 ให้ ผู้จั ด การ
กองทรัสต์ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

แจ้ง ให้ บุค คลดัง กล่ าวทราบโดยไม่ ชัก ช้า ถึง ข้อ จํา กัดสิ ทธิ เกี่ ยวกับ การออกเสีย งลงคะแนน และการรั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

(ข)

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว

ข้อ 23. ทรัสตี
(1)

คุณสมบัตขิ องทรัสตี
ทรัสตีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี
ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระ
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดง
มาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 (สิบห้า) วัน
นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดําเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นั้น เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะมี
คําสั่งเป็นอย่างอื่น

(2)

การแต่งตั้ง และการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนค่าตอบแทนทรัสตี
(ก)

การแต่งตั้งทรัสตี
ทรัสตีได้รับการแต่งตั้งโดยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีที่จะได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข)

(ข)

การเปลี่ยนแปลงทรัสตี
1.

เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
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1.1

ทรั สตี ลาออกจากการทํ า หน้ า ที่ โดยทรั สตี ได้ แ จ้ ง การลาออกเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนวันที่การ
ลาออกมีผลบังคับ ทั้งนี้ การลาออกดังกล่า วจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์

1.2

ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลงที่เป็นสาระสําคัญใดๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองที่เป็นสาระสําคัญใดๆ ตามที่ให้ไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดูแลจัดการ
กองทรัสต์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก และทรัสตีไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที่
ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญา
ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี คู่สัญญาตกลงที่จ ะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่ อ
พิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีก่อนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือข้อตกลง หรือผิดคํารับรองที่เป็น
สาระสําคัญใดๆ ตามที่ให้ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ซึ่งในกรณีดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

2.

1.3

ทรัสตีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของทรัสตี ทรัสตี เลิกกิจการ
สิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล หรือสิ้นสภาพธนาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี)

1.4

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข) ให้เปลี่ยนแปลงทรัสตี

1.5

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอน
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

1.6

ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
2.1

เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี (ยกเว้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 23(2)(ข)1.4) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์ต่อไป โดยวิธีการลงมติให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข)
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ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ แ ห่ ง การเปลี่ ย นแปลงทรั ส ตี ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 23(2)(ข)1.4 ให้
ดําเนินการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ ตามที่กําหนด
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าว
2.2

2.3

เมื่อ เกิ ด เหตุ แห่ งการเปลี่ ยนแปลงทรัสตี แต่ ยัง มิอ าจแต่ง ตั้ง ทรั สตี รายใหม่ได้ ให้ การ
จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.2.1

ในกรณีที่ทรัสตีลาออก ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีราย
ใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

2.2.2

ในกรณี ที่ ท รั ส ตี จ งใจฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ห รื อ ข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น
สาระสําคัญใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23(2)(ข)1.2 ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที่
ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อ
มิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมี
สิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

2.2.3

ในกรณีที่ทรัสตีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเลิกกิจการ
ชําระบัญชี ถูกระงับการดําเนินกิจการ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ชําระ
บัญชี หรือบุคคลอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายอื่นในทํานองเดียวกับบุคคล
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดําเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าที่จําเป็นและสมควร
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

2.2.4

ในกรณีที่ทรัสตีถูกถอดถอนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือ
การใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้องดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ทรัสตีราย
ใหม่มีสิท ธิโดยสมบูรณ์เ หนือกองทรัสต์ และเพื่ อให้ทรั สตีรายใหม่ทราบเกี่ย วกับการ
จัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องทําต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถทําหน้าที่ต่อไปได้
ทั้งนี้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิม ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้ทรัสตี
รายใหม่เก็บรักษาไว้
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ให้ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้ว เสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่
วันที่ทรัสตีรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่
หากทรัสตีรายเดิมมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อ
ศาลเพื่อให้มีคําสั่งให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่
เหลื อ อยู่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ย หาย ทั้ ง นี้ หากความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น กั บ กองทรั ส ต์
และทรัสตีรายใหม่ยังไม่ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อ 2.4 ข้างล่างนี้ ผู้รับประโยชน์อาจ
เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายจากทรั สตี ร ายเดิ ม หรื อ ทรั ส ตี ร ายที่ เ หลื อ อยู่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ได้
2.4

ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทราบว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือ
ร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ พร้อมทั้งแจ้ง บุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็นคู่สัญญากับ
ทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ ว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีราย
เดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่
ในกรณีที่ทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทรัสตีรายใหม่
ต้องรับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือต่อบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี

2.5

ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุ
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิ
อาจแต่งตั้งได้ให้ศาลมีคําสั่งเลิกทรัสต์ ทั้งนี้ ให้ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดเข้าจัดการ
กองทรัสต์ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ศาลกําหนดได้
การอุทธรณ์คําสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อศาลฎีกา

3.

การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23(2)(ข) นี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้
ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์
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(ค)

ค่าตอบแทนทรัสตี
ค่าตอบแทนทรัสตีจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทรัสตีนี้ยัง
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน

(3)

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดังต่อไปนี้
(ก)

ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้
เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัสตี
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้ทรัสตีรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิด

(ข)

ทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้รับมอบหมายรายอื่นตามข้อ 23(3)(ช) (ถ้ามี) ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค)

ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครั้ง และหากมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย
1.

ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

2.

ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีที่
การดําเนินการนั้นไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีห้ รือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง)

ทรัสตีมีหน้าที่บังคับชําระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับชําระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลอื่น

(จ)

ทรัสตี มีหน้ าที่ปฏิ บัติห น้าที่ แทนผู้ จัดการกองทรั สต์ ในกรณีที่ไม่มีผู้จั ดการกองทรัสต์ หรือมีเ หตุที่ ทําให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ฉ)

ทรัสตี มีสิทธิ หน้า ที่ และความรับ ผิดชอบอื่น ตามที่ กําหนดไว้ ใ นกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
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(ช)

ทรัสตีตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่
มิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี

(ซ)

ทรัสตีมีหน้าที่ในการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีต้ ามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต.

(ฌ)

ห้ามทรัสตีนําหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้
กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ข้อกําหนดในข้อนี้ ให้การกระทําเช่นนั้นเป็นโมฆะ

(ญ)

ในกรณีที่ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือ
ธุรกรรมนั้นให้ชัดแจ้งว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี

(ฎ)

ให้ทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื่นๆ ของทรัสตี ในกรณีที่ทรัสตีจัดการ
กองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทั้งนี้
โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้วย
ในการจั ดการกองทรัสต์ ทรั สตี ต้อ งแยกทรั พย์ สิน ของกองทรั สต์ ไว้ ต่า งหากจากทรัพ ย์สินที่ เป็ น ส่ วนตั ว
ของทรั ส ตี แ ละทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ท รั ส ตี ค รอบครองอยู่ และในกรณี ที่ ท รั ส ตี จั ด การกองทรั ส ต์ ห ลายกอง
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย

(ฏ)

ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 23(3)(ฎ) จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปนอยู่กับ
ทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็น
ทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สันนิษฐานว่า
1.

ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์

2.

ความเสียหายและหนี้ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นความเสียหายและหนี้ที่
เป็นส่วนตัวของทรัสตี

3.

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์

ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไป
จากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นด้วย
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(ฐ)

ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 23(3)(ฎ) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิ
อาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินนั้น รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูป
หรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั้นและประโยชน์ใดๆ หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่นํามาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน

(ฑ)

การจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่
1.

สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีก้ ําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2.

การทําธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี

3.

การทําธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน

4.

การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบัติงานด้านการ
สนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้อื่นดําเนินการได้

5.

กรณีอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่
สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่น
จัดการแทน หรือมีข้อกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบั ญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ก ารที่ทําไปนั้นผูกพันทรัสตี เป็นการส่วนตัวไม่ผูกพั น
กองทรัสต์
(ฒ)

ในกรณี ที่ ท รั สตี ม อบหมายให้ ผู้ อื่ น จั ด การกองทรั สต์ โ ดยชอบตามข้ อ 23(3)(ฑ) ทรั ส ตี ต้ อ งเลื อ กผู้ รั บ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องกํากับ ดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอด้วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน
การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี ดังนี้
1.

การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้ านระบบงานและบุคลากร
ของผู้ที่ ได้รั บ มอบหมาย ตลอดจนการขัด กั น ทางผลประโยชน์ ข องผู้ รับ มอบหมายงานและ
กองทรัสต์
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2.

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผู้ได้รับมอบหมายงาน

3.

การดําเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงาน
อีกต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้
(ณ)

(ด)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการ
กองทรั สต์ ที่ ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั สต์ ฉบั บ นี้ ห รื อ พ.ร.บ. ทรั สต์ ฯ จนเป็ น เหตุ ใ ห้
กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี้
1.

เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด

2.

ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิม หรื อ ไม่ และไม่ ว่ าทรั พ ย์สิน ในกองทรัสต์ จ ะถูก เปลี่ย นรู ป หรื อ ถู กเปลี่ ย นสภาพไปเป็ น
ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มี
เหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ

ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่ นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ 23(3)(ฑ) หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว
ของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้
เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีก้ ําหนดไว้ให้การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นภาระของทรัสตี
สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้รับประโยชน์และ
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จําต้อง
รอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์
เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทําโดยสุจริต
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีให้กับ
บุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
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(ต)

ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 23(3)(ด) จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี้ที่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้น
แต่เป็นหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ถ)

ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัส
ตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามที่ได้รับความเห็นชอบนั้นด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จําต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง

(ท)

(ธ)

ทรัสตีต้องดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีม้ ีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.

ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้ไม่เป็นไปตามข้อ 23(3)(ท)1. ให้ทรัสตี
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามอํา นาจหน้าที่ที่ ระบุไว้ในสั ญญาก่ อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้ และตามพ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

3.

ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการที่กําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้ หรือตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. มีคําสั่ง

ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ดําเนินการใน
งานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ดูแล
และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
1.

การดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั้งอยู่ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 23(3)(บ)
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(น)

(บ)

2.

การติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้รับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอด
ถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตั้งผู้รับมอบหมายรายใหม่

3.

การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

4.

การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมู ลของกองทรัสต์ อย่างถู กต้องครบถ้วนตามที่กํ าหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.

การแสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การหรื อ การทํ า ธุ ร กรรมเพื่ อ กองทรั ส ต์ ข องผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน หรือเมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีดําเนินการดังต่อไปนี้
1.

จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

2.

ดําเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพื่อ
ป้ อ งกั น ยั บ ยั้ ง หรื อ จํ า กั ด มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้และพ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ ในการจัดให้มีผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ทรัสตีที่เข้าจัดการกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง จะมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนั้นก็
ได้ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

(ป)

ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนทําหน้าที่เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือ
ดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวมและตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดังกล่าว
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(ผ)

ทรั สตี ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ โดยอาจมอบหมายให้ น ายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
ดําเนินการแทนได้
การจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.

2.

(ฝ)

รายละเอียดทั่วไป
1.1

ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี

1.2

จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชําระแล้ว และวัน เดือน ปี ที่ออกหน่วยทรัสต์

1.3

ข้อจํากัดในเรื่องการโอน (ถ้ามี)

รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
2.1

ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.2

เลขที่หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ

2.3

วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.4

วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี)

2.5

เลขที่คําร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี)

ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ การจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
1.

มีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

2.

มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นได้
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3.

(พ)

มีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีที่มี
ข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากัดสิทธิเช่นว่านั้นไว้ให้ชัดเจน

ภายใต้บัง คับของข้ อ 23(3)(ฝ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ท รัสตี หรือ นายทะเบียนหลัก ทรัพ ย์ออก
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ทรัสตี
ต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือ หน่วยทรัสต์ภายในเวลา
อันควร

ข้อ 24. ผู้จัดการกองทรัสต์
(1)

คุณสมบัติของผูจ้ ัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศที่ สช. 29/2555 กําหนด

(2)

(3)

การแต่งตัง้ และค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
(ก)

ผู้จัดการกองทรัสต์ถูกแต่งตั้งขึน้ ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และจะ
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 24(3)

(ข)

ผู้จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์

การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

เหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือถึงความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงาน
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาต
แล้ว

2.

สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์หรือสั่งพักการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกิน 90 (เก้าสิบ) วัน

3.

กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์สิ้นอายุ และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ยื่นคําขอต่อ
อายุการให้ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
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(ข)

4.

ผู้จัดการกองทรัสต์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์สิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล

5.

ทีป่ ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือมีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องตามที่ระบุไว้ในสัญญา
แต่งตั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีได้ทํ าหนัง สือแจ้ งการบอกเลิกสัญ ญาแต่ งตั้งผู้ จัดการ
กองทรัสต์แก่ผู้จัดการกองทรัสต์แล้ว

6.

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่กําหนดไว้
ในสัญ ญาแต่งตั้ งผู้จัด การกองทรัสต์ โดยที่ผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่มีค วามประสงค์ที่ จะยุ ติ การ
ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

7.

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
ในกรณีที่ ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อตกลงที่เป็นสาระสําคัญใดๆ หรือผิดคํา
รับรองที่เป็นสาระสําคัญใดๆ ตามที่ให้ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์

การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
1.

ในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข) และ
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ต่อไปภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
ตามที่ร ะบุ ไว้ ใ นข้อ 24(3)(ก) และแต่ ง ตั้ง บุ คคลที่ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ มีม ติ เ ห็น ชอบภายใน 30
(สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับมติ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 24(3)(
ก)5. และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ในการประชุมคราว
เดียวกันแล้ว ทรัสตีไม่ต้องดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดในข้อนี้อีกครั้งหนึ่ง
นอก จากนี้ ในกรณีที่ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดในข้อนี้ แล้วแต่ไม่ได้รับมติ
ให้ทรัสตีดําเนินการแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

2.

นับแต่วันที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ หรือวันอื่นใดที่ถือเป็นวันสิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์
รายเดิมมีหน้าที่ส่งมอบบรรดาทรัพย์ สิน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่เป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ทั้งหมดให้แก่ ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 30
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(สามสิบ) วัน รวมถึงดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นเพื่อให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ด้วย
3.

(4)

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ตาม
ความจําเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทน
ในระหว่างนี้ได้

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืม เงิน เปลี่ยนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การเข้าทําสัญญา และการดําเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมทั้งการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล
ของกองทรัสต์ และการนําส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามที่กําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57
แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 และภายใน
ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ได้ระบุไว้

(ข)

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น รับดําเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนแทนตน
ได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้ รับดําเนินการดังกล่าวในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้อ งเลื อกผู้ รับ ดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัด ระวัง รวมทั้ง กํากั บและตรวจสอบการ
ดําเนินการของผู้รับดําเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญ

(ค)

ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิ กจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบัญชี
ดําเนินงานของกองทรัสต์ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากทรัสตี และให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทําและ
จัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและสั่งจ่ายได้ภายใน
ระยะเวลา 5 (ห้า) วันทําการ นับจากวันที่ผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี

(ง)

เมื่อมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
ลักษณะที่เชื่อว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(จ)

ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจ
ดังต่อไปนี้
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(ฉ)

1.

ปฏิ บั ติห น้ า ที่โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถเยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ด้ ว ยความรั บ ผิ ดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

2.

ดํารงเงินทุนให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง

3.

เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคัญผิด

4.

ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง
หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

5.

ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องดําเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และเหมาะสม

6.

ปฏิบัติตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของ
กองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กําหนดโดยสมาคมที่
เกี่ ยวเนื่อ งกั บ ธุร กิจ หลัก ทรั พ ย์ หรื อ องค์ก รที่เ กี่ย วข้อ งกั บ ธุร กิจ หลัก ทรั พ ย์ที่ สํา นั กงาน ก.ล.ต.
ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั่งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืน
กฎหมายหรือข้อกําหนดดังกล่าว

7.

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ

ในการทํ าธุ รกรรมเกี่ย วกั บอสัง หาริม ทรั พย์ เพื่ อกองทรัสต์ ผู้จั ดการกองทรัสต์ต้ องปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
1.

ดําเนินการเพื่อ ให้มั่นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่า ย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรือการเข้าทําสัญญาที่
เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
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2.

ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้วา่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดย
อย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดังต่อไปนี้
2.1

การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ก่อน
รั บ เป็ น ผู้ จั ด การกองทรั สต์ หรื อ ก่ อ นลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเพื่ อ
กองทรัสต์ แล้วแต่กรณี

2.2

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due
Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย
ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการ
ไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น

(ช)

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กาํ หนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้

(ซ)

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แต่เมื่อปรากฏว่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ฌ)

1.

ดําเนินการให้ที่ปรึกษาแจ้งการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา

2.

มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจ ารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณา
ในเรื่องนั้น

ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้จัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ าหน่วยทรัสต์
ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45
(สี่สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั้น
นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วย
ทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่
ผู้จัดการกองทรัสต์ประกาศเป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการ
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ประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่
มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว
(ญ)

ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด

ข้อ 25. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย จากกองทรัสต์หรือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้องเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
ข้อ 26. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(1)

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสําคัญ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
เรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้แจ้งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

(2)

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติ
แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3)

การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ฉ บั บ นี้ ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้ อ งได้ รั บ มติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8) เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21
แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ

ข้อ 27. การเลิกกองทรัสต์
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
(1)

เมื่อจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 35 (สามสิบห้า) ราย
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(2)

เมื่ อ มี ก ารจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น หลั ก และผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า)
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักดังกล่าว

(3)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข)

(4)

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดนับแต่วันที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทรัสต์รายเดิมสิ้นสุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัส ต์เพื่อแต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ให้ทรัสตีขอ
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

(5)

เมื่ อ ศาลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ให้ เ ลิ ก กองทรั ส ต์ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง ทรั ส ตี แ ต่ มิ อ าจแต่ ง ตั้ ง
ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่แล้ว
แต่มิอาจแต่งตั้งได้

ข้อ 28. การดาเนินการเมื่อเลิกกองทรัสต์
เมื่อมีการเลิกกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 ให้ทรัสตีทําหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อชําระ
สะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็นกรณีที่กองทรัสต์สิ้นสุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือ
ล้มละลาย ให้ผู้ชําระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รวบรวม จําหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์
จนเสร็จสิ้น โดยให้เป็นไปตามลําดับดังต่อไปนี้
(1)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน

(2)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรที่ต้องชําระและที่ค้างชําระ

(3)

ค่าตอบแทนของบุคคลที่ศาลแต่งตั้งเพื่อเข้าจัดการกองทรัสต์ หรือผู้ชําระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตาม
มาตรา 29 หรือมาตรา 52 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรค
สาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทรัสต์
ทีท่ รัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ และค่าตอบแทนทรัสตี

(4)

หนี้อย่างอื่น
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ในกรณีที่กองทรัสต์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี้ในลําดับใด ให้จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ชําระหนี้ในลําดับนั้น โดยวิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลหนี้
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและชําระหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้จัดสรรให้แต่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ข้อ 29. การแยกต่างหากของสัญญา
หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็
ตาม คู่สัญญาตกลงกัน ดังนี้
(1)

ข้อความและข้อตกลงใดๆ ที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ ไม่มี
ผลกระทบ หรือทําให้เสื่อมเสียต่อข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ที่ยังคงสมบูรณ์ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

(2)

คู่ สัญ ญาจะร่ ว มกั น แก้ ไขข้ อ ความ และข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น โมฆะ ไม่ สมบู ร ณ์ หรื อ ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ให้ สมบู ร ณ์ แ ละ
สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

ข้อ 30. คาบอกกล่าว
เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้จะระบุเป็นอย่างอื่น คําบอกกล่าวใดๆ ที่ต้องส่งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องส่ง ณ สถานที่
อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือสถานที่อื่นตามที่คู่สัญญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คําบอกกล่าวนั้นอาจส่งด้วย
ตนเอง พนักงานส่งเอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร โดยการส่งคําบอกกล่าวให้ถือว่ามีผล
(1)

ภายในวันที่ระบุในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ หรือ

(2)

นับแต่เวลาที่ไปถึง หากส่งโดยโทรสาร
หากส่งให้กับผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ 14
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
(02) 286 – 3484
โทรสาร
(02) 286 – 3585
บุคคลที่ติดต่อ กรรมการผู้จัดการ
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หากส่งให้กับทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
(02) 949-1500
โทรสาร
(02) 949-1501
บุคคลที่ติดต่อ ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดต้องการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ ในกรณีเช่นนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
สถานที่อยู่จะส่งคําบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว
ข้อ 31. กฎหมายที่ใช้บังคับ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
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สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ทําขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจกับ
ข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยาน
ไว้เป็นสําคัญ
ผู้ก่อตั้งกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

(นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร)

(นางจันทนา กาญจนาคม)

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นางสาวอรอนงค์ ชัยธง)

(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)

พยาน

พยาน

(นายนล สว่างแจ้ง)

(นายเภรี อิชยพฤกษ์)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
รายละเอียดทรัพย์สนิ หลัก
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
1.

สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 พร้อมทั้งที่จอดรถยนต์และส่วนควบของอาคาร
โรงแรมที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ อาคารโรงแรม
รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว

2.

กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา
รวมทั้ งอุป กรณ์ อื่นใดที่ใช้ เพื่อ วัตถุ ประสงค์ ในการประดับ ตกแต่งหรื ออํา นวยความสะดวกให้กับ ผู้พัก อาศั ยและ
ผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตรา อยู่บริเวณภายนอก
หรือภายในพื้นที่ของอาคารโรงแรมหรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ
Par Value of

บาท
Baht Each

ใบทรัสต์
Trust Certificate

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
NO. 11 Q.House Sathon Bldg. Fl.14, South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
ทรัสตี: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ที่อยู:่ เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 9491500
Trustee: SCB Asset Management Co.,Ltd Address: No. 7th-8th SCB Park Plaza 1 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02 9491500
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นี้สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่ การโอนหน่วยทรัสต์ นั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ามีการถือหน่วย) ไม่เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferrable without limitation except such transfer shall cause the trust units holding ratio by LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. REIT Manager and Trustee (if
those persons hold unit trusts) not in compliance with stipulated law.
เนื่องจากกองทรัสต์ มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนด รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่ อปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุน รวมเกินกว่าอัตราตามที่ประกาศกําหนด ทรัสตี/นายทะเบียนหลักทรัพย์ มีสิทธิ์ปฏิเสธการแสดงชื่อ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ The trust is subject to trust unit holding restrictions as stipulated by Capital Market Supervisory Board including any further amendment, If it appears that any person or such person’s related person(s) holds trust units exceeding the proportion
as specified in relevant notification, Trustee/Registrar may exclude such person’s name in the register of holders of trust units.

ชือ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
Name of the Trust Certificate Holder
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Trust Unitholder Registration No.

จํานวนหน่วย
No. of Units

เลขที่ใบสําคัญ
Certificate No.

วันที่ออกใบสําคัญ
Date of Issuance

นายทะเบียนผู้รบั มอบอํานาจ
Authorized Registrar

0

โปรดอ่าน

Please read before
endorsing this
certificate.

1. ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรัสต์ทปี่ ระสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสต์ต้องจัดทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ ตามแนบที่นายทะเบียนกําหนด/
The transferee of the trust units who wishes to have ownership of trust units transferred to its name must prepare the form designated by the registrar for this purpose.
2. ผู้โอนและผู้รบั หน่วยทรัสต์ ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนไว้หลังใบทรัสต์นี้ หรือตามวิธีการที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
Both the transferor and transferee of trust units must endorse the certificate(s) of the trust units being transferred or as per procedures specified in trust deed.
3. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนกําหนด สามารถตรวจสอบได้/ที่ http:// www.tsd.co.th
Please see http:// www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for the transfer of trust units designated by the registrar.

ลงลายมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
Signature of transferee
ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือ)หน่วยทรัสต์(
(who desires to be registered as trust unitholders)
ชื่อ สกุล-ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)
Full name of transferee in block letters

1
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง )In block letters(

2
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง )In block letters(

3
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง )In block letters(

4
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง )In block letters(

5
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง )In block letters(

6
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง )In block letters(

1

ลงลายมือชื่อผู้มีอํานาจ
(ถ้ามี) ประทับตรานายทะเบียน
Authorized signature(s) with the seal of the registrar (if any)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทรัสตี
กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ทรัสตีในการทําหน้าที่ทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีโ้ ดยคํานวณเป็นอัตรารายปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)

ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที่ของทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ จะคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 1
(หนึ่ง) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุง (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุง = มูลค่าทรัพย์สินรวม หัก มูลค่าหนี้สินที่
ไม่มีดอกเบี้ยทั้งหมด หักมูลค่าหนี้สินจากเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวม)
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีที่คํานวณได้ในแต่ละปี หากคํานวณได้ต่ํากว่า 2,000,000 (สองล้าน) บาท ณ เดือน
สุดท้ายของปีบัญชีใดๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตราขั้นต่ํา 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปี โดยทรัสตีจะ
ดําเนินการปรับปรุงยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีดังกล่าวในเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชี นั้นเพื่อให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีที่คํานวณได้ในแต่ละปีเท่ากับ 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปี
ในกรณีที่ทรัสตีปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชีใดไม่ครบระยะเวลาของปีบัญชีของกองทรัสต์ซึ่งทําให้ไม่สามารถคํานวณ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี เป็นรายปีของปี บัญชีนั้นได้ ทรัสตี จะดําเนิน การคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในรอบปีบัญ ชี
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงในปีบัญชีนั้น (Pro Rata Basis) โดยจะกําหนดให้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีขั้นต่ําเท่ากับ 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปี และกําหนดให้ระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี เท่ากับ 365
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน

(2)

ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทรัสต์
ทรัสตีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่า ที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 30,000
(สามหมื่น) บาทต่อครั้ง ทั้งนี้หาก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอัตรามากกว่าที่ระบุไว้ คู่สัญญาจะมีการตกลงร่วมกันเป็นกรณี
ไป

ทั้งนี้ กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมทรัสตีที่คํานวณได้ตามข้อ (1) ในแต่ละเดือนเป็นรายเดือน ภายใน 10 (สิบ) วันทําการ
นับแต่วันที่ทรัสตีรับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน แต่จะชําระ
ไม่เกินวันทําการสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัดจ่ายจากบัญชี ดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ตามระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ในเดือนใดที่ กองทรัสต์มีการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในเดือนนั้น โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุงของกองทรัสต์ช่วง
2

ก่อนการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายประโยชน์ตอบแทน และช่วงหลังการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าว คิดเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามจํานวนวัน
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทาและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และการนาส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี
(1)

จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้และกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตี
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

(2)

จัดให้มีบัญชีและรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรือตามที่เห็นว่าจําเป็นและสมควรในการบริหาร
จัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เพื่อจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ทรั ส ตี และผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ภายในระยะเวลาตามที่ ท รั ส ตี กํ า หนด เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของทางราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดังกล่าวตามหลักการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไป โดยจะแบ่งแยกทรัพย์สิน
และ/หรือ ดอกผลใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับไว้ และ/
หรือ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ปี ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
พร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ

(3)

ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ ทรัสตี ภายในระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของทางราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก)

รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับเต็มโดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ล่วงหน้าก่อน
วันครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนโดย
จัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื่อพิจารณารับรองภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน และส่ง
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่ง
ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตร
มาสนั้น

(ค)

ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และสาระของรายการที่เป็นธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์กับ ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยจัดส่งให้แก่
ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม และจัดส่งให้ทรัสตีเพื่อ
พิจารณาก่อนวันเข้าทําธุรกรรม
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(ง)

ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรั สต์ กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ในรอบปีบัญชีก่อนและรอบปีบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ
การเงินของกองทรัสต์

(จ)

ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้า ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน และกองทรัสต์
ตลอดจนมาตรการที่ใช้ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมูล
ให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดแจ้งตั้งแต่ วันเริ่มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
และทุกครั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลที่เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หรือในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติทํารายการต่างๆ
และรายงานประจําปีของกองทรัสต์ เพื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความเป็นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ และความสมเหตุสมผล
ของธุรกรรมนั้น
ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ค้ําประกันหรือได้รับการค้ํา
ประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร เป็นกลุ่มเดียวกัน การให้หรือรับบริการ
การซื้อขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่กัน เป็นต้น

(ช)

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์โดยดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนอย่างน้อยทุก
6 (หก) เดือนหรือโดยพลันกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ และดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตี
เมื่อทรัสตีประสงค์จะขอตรวจสอบการจัดการลงทุน

(ซ)

ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับรายการที่เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ โดย
ดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันเข้าทํา
ธุรกรรม และดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้มา
หรือจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลัก

(ฌ)

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี
ก่อนและรอบปีบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์

(ญ)

ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับรายการที่เป็นการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ โดยดําเนินการจัดส่ง
ให้แก่ทรัสตีเพื่อรับทราบ ก่อนวันเข้าทําธุรกรรมพร้อมกับสัญญากู้ยืม
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(ฎ)

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชีก่อนและรอบปีบัญชี
ปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์

(ฏ)

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยได้รับการ
ร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวัน
เข้าทําธุรกรรม

(ฐ)

งบการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการจัดส่ง
ให้แก่ทรัสตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

อนึ่ง รายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบ และตัวอย่างของรายงานที่ต้องใช้ในเบื้องต้น ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ อาจ
ร่วมกันปรับปรุง เพิ่มหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานได้ตามที่จะได้ร่วมกันกําหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของทางราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

6

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เพดาน
(ร้อยละของ NAV)(2)
อัตราส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(3)
ไม่เกินร้อยละ 20
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์

 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
(ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจํานวนเงิน
ที่ระดมทุนได้
(ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจํานวนเงิน
ที่ระดมทุนได้ในแต่ละครั้ง
 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายและค่านายหน้าใน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 3.0 ของ NAV
ภายหลั งการทํ าธุร กรรมในแต่ละ
การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ครั้ง
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่า เสนอขายครั้ ง แรก ไม่เ กิ น ร้อ ยละ
ส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 1.0 ของ NAV ณ วันก่อตั้งทรัสต์
ขายหน่วยทรัสต์
เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ
1.0 ของมูลค่าจดทะเบียนที่เพิ่ม
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นั ก ตามอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อย
ละ 1.00 ต่อปีของ NAV ณ วันสิ้น
ลงทุนทัว่ ไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
ปีบัญชีของปีบัญชีก่อนหน้า
 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทรัสต์
1. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
2. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ
ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ใน
แต่ละครั้ง
3. ค่ า ที่ ป รึ ก ษาอื่ น ของกองทรั ส ต์ ได้ แ ก่ ค่ า ที่
ปรึ กษาฉพาะด้ าน ค่ าที่ ปรึ กษากฏหมายและที่
ปรึกษาภาษี ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาผู้คุมงาน
ก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้าง และ/หรือ
ประเมิ น คุ ณ ภาพงาน รวมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น เป็นต้น

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการ
ซื้อ ขาย โอน หรื อเปลี่ ย นมื อ ของ
อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง
ตามทีจ่ ่ายจริง

 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์

ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เพดาน
(ร้อยละของ NAV)(2)
NAV(1) ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่เกินร้อยละ
18.0 ของ NAV ต่อปี

1. ค่า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วข้อ งในการ
ก่อตั้งกองทรัสต์
2. ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าในการซื้อ จําหน่าย ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 3.00 ของมู ล ค่ า
หรือโอนสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า ทรัพย์สิน ที่ลงทุน ในหรือ จําหน่า ย
อสังหาริมทรัพย์
ซึ่ง อสั งหาริ มทรั พ ย์ หรื อ สิท ธิ ก าร
เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ราคาที่
ได้มาหรือราคาค่าเช่าคงเหลือตาม
สัญญาเช่า
3. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา
จําหน่าย จ่าย หรือ โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์
4. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึ กษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ เช่า หรือ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องการความเห็นและ
การศึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
5. ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น ระบบ
วิศวกรรม ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพผู้สอบบัญชีต่ อ
การตรวจสอบประมาณการงบกํ า ไรขาดทุ น
ค่าใช้จ่ายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย
6. ค่าใช้ จ่ายในการรับชํา ระเงิ นค่าซื้ อหน่ว ยทรัสต์
เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากรแสตมป์
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น
7. ค่ า จั ด ทํ า จั ด พิ ม พ์ ใบจองซื้ อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใบ
หน่วยทรัสต์ ใบเสร็จรับ เงิน ใบกํา กับภาษี และ
แบบฟอร์ ม อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทรั สต์ และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เตรี ย มและจั ด ส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
8. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
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ตามทีจ่ ่ายจริง

เพดาน
(ร้อยละของ NAV)(2)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

ค่า และ/หรือ สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ค่า ธรรมเนี ยมรายปี แ ละค่ า ใช้จ่ า ยในการดํ า รง
สถานะเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายในตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน
บัญชีอื่นของกองทรัสต์
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ห รื อ
อสังหาริมทรัพย์
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
กองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด รวมถึ ง ค่ า โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวปไซต์ การส่งเสริมการ
ขาย ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่า จ้ างบริ ษัท ดู แ ล
ระบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและ
ทรั พ ย์ สิน ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ศูนย์การค้า และโรงแรม จะแบ่งความรับผิดชอบ
ตามสัดส่วนพื้นที่ก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือ เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ งตามอั ต ราที่ ก ฎหมายกํ า หนดและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ เช่น
ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
กองทรั ส ต์ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
จั ด หาผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
รวมทั้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าควบคุมงาน ซ่อมแซม
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เพดาน
(ร้อยละของ NAV)(2)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือ ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา เพิ่ ม มู ล ค่ า และปรั บ แบบภู มิ
ทัศน์หรือภูมิ สถาปัตย์ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ลงทุนไว้หรือมีไว้
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ
ซ่อ มแซมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ ลงทุ น ให้
แล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือ
การดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้
ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดี
ในศาล เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
โดยทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าจั ดทํ าและจั ดพิม พ์แ บบแสดงรายการข้ อมู ล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายงานหรือหนังสือถึง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายงานประจําปี ตลอดจนค่า
แปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและ/หรือติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน หรื อ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ทุ น
และ/หรือ การลดทุน
ค่า ใช้ จ่า ยและค่ าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นโดย
ชอบโดยผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีตามหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบัญชีของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ แ ละ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลิ ก
กองทรัสต์ห รือเปลี่ ยนแปลงผู้จั ดการกองทรัสต์
หรือทรัสตีอันประกอบด้วย
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เพดาน
(ร้อยละของ NAV)(2)
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อัตรา

1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเปลี่ ย นแปลงผู้ จั ด การ
กองทรัสต์หรือทรัสตี
2) ค่ า ตอบแทนผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ผู้ ส อบบั ญ ชี
และ ทรั ส ตี ใ นระ หว่ า ง ก ารชํ า ระ บั ญ ชี
กองทรัสต์จนถึงการเลิกกองทรัสต์
3) ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มในการ
เฉลี่ยคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เมื่อ
เลิกกองทรัสต์
4) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อัน
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเลิ ก หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี
26. ค่าใช้จ่ายและค่าที่ปรึกษาในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้
เช่าช่วง
27. ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ อั น
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์
28. ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมจากการ
กู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
หมายเหตุ : (1) Adjusted NAV = มูลค่าทรัพย์สินรวม หัก มูลค่าหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยทั้งหมด หัก มูลค่าหนี้สินจากเงินกู้ยืม
ของกองทรัสต์ส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
(2)
เพดาน (ร้อยละของ NAV) ที่กําหนดดังกล่าว สําหรับการดําเนินการของกองทรัสต์ในระยะเวลา 12 เดือนแรก
เท่านั้น โดยประมาณการจากสถานการณ์ปกติ
(3)
ประมาณการสําหรับปี 2558 และไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์
(4)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินหลัก = มูลค่าทรัพย์สินหลัก ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้ รับจากการ
ลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หัก มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของทรัพย์สินหลัก
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