
 
 

หนังสือชี
ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 

เสนอขาย 

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 
กองทรัสตไ์ม่กาํหนดอาย ุและไมรั่บไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์  

แหล่งเงินทุนในการซื อทรัพยสิ์นมาจาก 
1) ระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต ์มูลค่ารวมกนัทั งสิ นไม่เกิน  3,152,747,000 บาท 
2) กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินสาํหรับเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นครั งแรกในมูลค่าทั งสิ นไม่เกิน 800,000,000 บาท 

โดยกองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นในมูลค่าทั งสิ นไม่เกิน  3,952,747,000 บาท 
โดยมีหน่วยทรัสตที์4จะเสนอขายจาํนวนทั งสิ น   308,932,600 – 315,274,700 หน่วย 

ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 
และมูลค่าที4ตราไวข้องหน่วยทรัสตจ์ะเท่ากบั 10.00 บาท 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการระดมเงินในครั งนี ของกองทรัสต ์เพื4อนาํเงินที4ไดจ้ากการระดมทุนและจากการกูย้มืไปลงทุนใน 
โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั
งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

ทรัสตี 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

ที#ปรึกษาทางการเงิน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

วนัที4ยื4นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชี ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต ์27 กรกฎาคม 2558 
วนัที4แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชี ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ผลใชบ้งัคบั  24 พฤศจิกายน 2558 

ระยะเวลาจองซื อ 
 สาํหรับนกัลงทุนรายยอ่ย ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่าย                                      27 พฤศจิกายน 2558 - 3 ธนัวาคม 2558 
 สาํหรับผูจ้องซื อประเภทนกัลงทุนสถาบนั และ 
      ผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น 4 และ 8 - 9 ธนัวาคม 2558 

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกี4ยวกบักองทรัสต์ รวมทั งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี4ยงที4เกี4ยวขอ้ง
เป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตนี์  มิไดเ้ป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที4เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยทรัสตที์4เสนอขาย หรือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่อยา่งใด ทั งนี  การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตนี์ เป็นความรับผดิชอบของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีขอ้ความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที4ควรแจง้ในสาระสําคัญ ผูถื้อหน่วยทรัสต์ที4ไดซื้ อ

หน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที4แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดต้ามมาตรา 

82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั งนี  ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที4ไดรู้้หรือควรไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นเทจ็หรือ

ขาดขอ้ความที4ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัที4แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ผลใชบ้งัคบั 

คาํเตือน: การลงทุนมคีวามเสี#ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
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เอกสารแนบ 4 งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร สาํหรับงวด 12 เดือน

ช่วงเวลาประมาณวนัที
 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559  
เอกสารแนบ 5 การวเิคราะห์ความอ่อนใหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งกาํไร 
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คาํจาํกดัความ 

กฎหมายหลกัทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญติัทรัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผนั หนังสือซักซ้อมความเขา้ใจ 
หนงัสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ เอกสารอื
น
ใดที
มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และ/หรือ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. 2550 และ/หรือ กฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง ทั8งที
มีอยูใ่น
ปัจจุบนั และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล 
เอช โฮเทล  

กลุ่มบุคคลเดยีวกนั หมายถึง บุคคลที
มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ
งหรือหลาย
ลกัษณะดงัต่อไปนี8  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน ที
 ทจ. 49/2555 เรื
อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ฉบบัลงวนัที
 21 
พฤศจิกายน  2555 และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 
(1) คู่สมรสและบุตรที
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2) นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิติบุคคล

นั8นซึ
งถือหุน้ หรือเป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
จํานวนหุ้นที
จ ําหน่ายได้แล้วทั8 งหมดหรือความเป็น
หุน้ส่วนทั8งหมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั8งนี8  
มิใหร้วมถึงกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ  

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั หมายถึง การใหเ้ช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย ์และการใหเ้ช่าสังหาริมทรัพย์
แก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงการใหบ้ริการที
เกี
ยวเนื
อง
กับการให้เช่าช่วงและการให้เช่าดังกล่าว โดยในเบื8องต้น 
กองทรัสต์จะให้เช่าช่วงอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เทอร์มินอล 21 และให้เช่าสังหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง
แก่ บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จาํกดั หรือ
บุคคลอื
นที
เป็นผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นหลกัจากกองทรัสต์แทน       
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บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 
การประเมนิค่า   หมายถึง การ คํา นวณมู ลค่ าอ สัง หา ริมท รัพ ย์ห รือ สิท ธิก าร เ ช่ า

อสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์เพื
อวตัถุประสงค์สาธารณะ
ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน โดยเป็นการประเมินอยา่ง
เต็มรูปแบบ ซึ
 งตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอ้จาํกัด
สิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื
อนไขและข้อจํากัดทาง
กฎหมาย ขอ้จาํกดัอื
นของการใชป้ระโยชน์ รายละเอียดการ
ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื
นที
 เกี
ยวข้อง
รวมทั8งการสาํรวจทรัพยสิ์นตามสภาพที
เป็นอยู ่

การสอบทานการประเมนิค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเกี
ยวกบัมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์โดยมิไดมี้การสาํรวจ
ทรัพยสิ์น 

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตอ์ยูใ่นสภาพ
ที
ดีและพร้อมที
จะใชใ้นการจดัหาผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา 
ตลอดจนการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว
ดว้ยตามที
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด รวมทั8งการบริหารอสังหาริมทรัพยต์ามที

กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื
นใดที
 เกี
ยวข้อง
กาํหนด 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 

เทอร์มนิอล 21 

หมายถึง โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
 งตั8งอยู่ที

เลขที
 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ที?ปรึกษาทางการเงนิ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ทรัพย์สินหลกั หมายถึง 1. อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสตส์ามารถลงทุนไดต้ามหลกัเกณฑ์ที
กาํหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที
 ทจ. 49/2555 
เรื
อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อ
ก า ร ล ง ทุ น ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ฉ บับ ล ง วัน ที
  2 1 
พฤศจิกายน 2555 และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 

2. โดยในครั8 ง นี8 ท รัพย์สินหลักที
 กองทรัสต์จะลงทุน
ประกอบดว้ย 

2.1 สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์ 
เทอร์มินอล 21 พร้อมทั8งพื8นที
จอดรถและส่วนควบของ
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อาคารโรงแรมที
เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
รวมถึงสิ
 งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที
 เกี
ยวเนื
องกับ
อาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
อง
กบัทรัพยสิ์นดงักล่าว 

2.2 กรรมสิทธิG ในสังหาริมทรัพย์ ซึ
 ง เ ป็นเฟอร์นิ เจอร์ 
เครื
องมือ เครื
องใช ้อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตราและไม่
ติดตรึงตรา รวมทั8งอุปกรณ์อื
นใดที
ใชเ้พื
อวตัถุประสงค์
ในการประดบัตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้กบัผู ้
พกัอาศยัและผูใ้ชบ้ริการในโครงการโรงแรมแกรนด ์เซน
เตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
 งตั8ง และ/หรือ ติดตรึงตรา 
อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื8นที
ของอาคารโรงแรม
หรือพื8นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที

เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ 

ทรัสต ี หมายถึง บุคคลซึ
 งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตาม
พระราชบัญญติัทรัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

ทุนชําระแล้ว หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตที์
ชาํระเตม็จาํนวนแลว้ 

แบบแสดงรายการข้อมูล หมายถึง แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภท
หน่วยทรัสต ์(แบบ 69-REIT) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของ

กองทรัสต์ 

หมายถึง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของกองทรัสต์ (แบบ 56-
REIT) 

บุคคลที?เกี?ยวโยงกนั 

 

บริษัทในเครือ 

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลที
เกี
ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนั 
บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ
ง (ก) ควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคล
นั8น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ข) ถูกควบคุมโดย
บุคคลหรือนิติบุคคลนั8น ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ (ค) 
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับุคคลหรือนิติบุคคลนั8น ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ“ควบคุม” หมายถึง การมี
อาํนาจในการควบคุม กาํหนด หรือชี8นําการบริหารจดัการ
และนโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม ไม่วา่จะกระทาํโดยผ่านความเป็นเจา้ของหุ้นที

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที
ออก
และจาํหน่ายแลว้ทั8งหมดของบุคคลหรือนิติบุคคลนั8นๆ โดย
สญัญา หรือโดยวธีิการอื
นใด 
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บริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

 

หมายถึง 

 

บริษทัประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที
ได้รับการ
แต่งตั8งจากผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

ประกาศที? กร. 14/2555 

 

 

 

 

ประกาศที? ทจ. 40/2557 
 
 
 
ประกาศที? ทจ. 49/2555 

 

 

 

ประกาศที? ทธ. 70/2552 

หมายถึง 
 

 

 

 
หมายถึง 
 
 
 
หมายถึง 

 
 

หมายถึง 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที
 กร. 14/2555 เรื
 อง หลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการเป็นผูก่้อตั8งท
รัสต์  และการเ ป็นทรัสตีของทรัสต์เ พื
อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัที
 20 พฤศจิกายน 2555 และที
ไดมี้การ
แกไ้ขเพิ
มเติม 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที
 ทจ. 40/2557  เรื
อง
การจาํหน่ายหลกัทรัพยที์
ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาํคญั
แสดงสิทธิที
จะซื8อหุ้นของบริษทัที
ออกตราสารทุน ลงวนัที
    
7 พฤศจิกายน 2557 และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที
 ทจ. 49/2555 เรื
อง
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื
อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัที
 21 พฤศจิกายน 2555 และที
ไดมี้
การแกไ้ขเพิ
มเติม 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที
 ทธ. 70/2552 เรื
อง 
หลกัเกณฑ์ เงื
อนไข และ วิธีการในการจาํหน่ายหลกัทรัพย ์  
ลงวนัที
 3 สิงหาคม 2552 และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 

ประกาศที? สช. 29/2555 หมายถึง ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ที
  สช. 29/2555 เรื
 อง หลกัเกณฑ์ เงื
อนไข และ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และ
มาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัที
 21 พฤศจิกายน 2555 และ   
ที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 

ประกาศที? สร. 26/2555 หมายถึง ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ที
 สร. 26/2555 เรื
อง ขอ้กาํหนดเกี
ยวกบัรายการ
และขอ้ความในสัญญาก่อตั8งทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัที
 21 พฤศจิกายน 2555 และที
ไดมี้
การแกไ้ขเพิ
มเติม 

ผู้ก่อตัPงทรัสต์หรือบริษัท หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
ผู้จดัการ หมายถึง บุคคลที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้เป็น

ผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั  ทั8 งนี8  
ไม่วา่จะเรียกชื
อใดก็ตาม 

ผู้จดัการกองทรัสต์ หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั ใน



ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 
 

5 
 

ฐานะบุคคลที
ทําหน้าที
 เป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตามสัญญา
ก่อตั8งทรัสต ์

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่าย  

หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ผู้จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ หมายถึง บ ริ ษัท หลัก ท รัพ ย์ที
 ได้ รั บ ใบ อ นุ ญา ต ป ระ ก อ บธุร กิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์
สามารถจดั
จาํหน่ายหน่วยทรัสตไ์ด ้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที
 ถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียง
ทั8งหมดของนิติบุคคลนั8น 

ผู้เช่าช่วง หมายถึง บุคคลที
 เช่าช่วงทรัพย์สินหลักที
 เป็นอสังหาริมทรัพย์จาก
กองทรัสต์เพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ
 งในเบื8องตน้ ไดแ้ก่ 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั หรือบุคคล
อื
นที
เป็นผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นหลกัจากกองทรัสต์แทนบริษทั 
แอล แอนด์  เอช โฮเทล แมเนจเมนท์  จํากัดทั8 ง นี8  ให้
หมายความรวมถึงบุคคลซึ
 ง เ ช่ าท รัพย์สินหลักที
 เ ป็น
สงัหาริมทรัพยด์ว้ย 

ผู้บริหารโรงแรม หมายถึง บุคคลที
ไดรั้บแต่งตั8งและมอบหมายจากผูเ้ช่าช่วงให้บริหาร
จดัการทรัพยสิ์นหลกั ซึ
 งไดแ้ก่ บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท 
จาํกดั หรือบุคคลอื
นที
ไดรั้บการแต่งตั8งและมอบหมายจากผู ้
เช่าช่วงให้ปฏิบติัหน้าที
ดงักล่าวแทน บริษทั แปซิฟิค เรียล
เอสเตท จาํกดั 

ผู้รับประโยชน์ หมายถึง ผูถื้อหน่วยทรัสต์ ซึ
 งเป็นผูรั้บประโยชน์ภายใตส้ัญญาก่อตั8ง 
ทรัสต ์

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ ซึ
 งเป็นผูส้อบบญัชีที
อยู่ในบญัชี
รายชื
อที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี และที
ได้
มีการแกไ้ขเพิ
มเติม  

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์  หมายถึง ผูก่้อตั8 งทรัสต์ซึ
 งจะเข้าเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์  เมื
อมีการ
ก่อตั8ง ทรัสตแ์ลว้ 

พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หมายถึง พระราชบัญญติัทรัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
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และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม 
รายงานการประเมนิค่า หมายถึง รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ะลงทุน ซึ
 ง

จดัทาํขึ8นตามหลกัเกณฑใ์นประกาศที
 ทจ. 49/2555  
รอบปีบัญชี หมายถึง ระยะเวลาตั8งแต่วนัที
 1 มกราคม ถึง วนัที
 31 ธนัวาคม 
วนัทาํการ หมายถึง วนัที
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เปิดทําการ (ซึ
 งไม่ใช่วนัเสาร์ วนั

อาทิตย ์หรือวนัที
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหเ้ป็นวนัหยดุ) 

สัญญาก่อตัPงทรัสต์ หมายถึง สัญญาก่อตั8 งทรัสต์ ระหว่างผู ้ก่อตั8 งทรัสต์ (ซึ
 งจะเข้าเป็น
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์มื
อมีการก่อตั8งกองทรัสตแ์ลว้) กบัทรัสตี  

สัญญาแต่งตัPงผู้จดัการกองทรัสต์ หมายถึง สญัญาแต่งตั8งผูจ้ดัการกองทรัสต ์ระหวา่งทรัสตีและผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์ 

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

หนังสือรับรองจากทรัสต ี หมายถึง หนังสือรับรองจากทรัสตีหรือผู ้ที
 จะเข้าเป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์ว่าจะยอมรับที
จะเขา้ปฏิบติัหน้าที
เป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์  ตามหลักเกณฑ์ที
 กําหนดไว้ในประกาศที
            
ทจ. 49/2555 และประกาศอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งที
ออกตาม พ.ร.บ. 
ทรัสตฯ์ 

หน่วยทรัสต์ หมายถึง ใบทรัสต์ที
แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์ใน
กองทรัสต ์

เหตุสุดวสัิย หมายถึง เหตุใดๆ ที
เกิดขึ8นหรือก่อใหเ้กิดผลพิบติัซึ
 งไม่อาจป้องกนัได ้
ถึงแมว้่าบุคคลที
ประสบหรือใกลจ้ะประสบเหตุนั8นจะไดใ้ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทั
วไปจะทาํไดใ้น
ฐานะและภาวะเช่นนั8น เช่น ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั นํ8 าท่วม 
แผ่นดินไหว อุบัติเหตุที
ไม่สามารถหลีกเลี
ยงได้ สงคราม 
จลาจล การก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การปิดสถานที

ทํางาน โรคระบาด เป็นต้น และหมายความรวมถึงการ
บญัญติักฎหมายหรือกฎเกณฑห์รือการดาํเนินการอื
นใดของ
รัฐ หรือขอ้จาํกดัทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ซึ
 งมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือสาเหตุใดๆ ที
 มีผลทํานอง
เดียวกนัซึ
งคู่สญัญาที
ไดรั้บผลกระทบไม่อาจควบคุมได ้
ทั8งนี8  ในกรณีที
เกี
ยวขอ้งกบัการชาํระเงินหรือธุรกรรมใดใน
การปฏิบัติตามสัญญาอันจะต้องดําเนินการกับธนาคาร
พาณิชย์ เหตุสุดวิสัยให้หมายความรวมถึงการที
ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยทุกธนาคารหยดุทาํการดว้ย 
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หมายเหตุ 
 

 
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 
ปัจจุบันใช้ชื
อตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม คือ 
โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินลั 21 ทั8งนี8  ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะดาํเนินการให้มีการเปลี
ยนชื
อโรงแรมที
ใชใ้น
ปัจจุบนัเป็นโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
พร้อมกบัการโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู ้
เช่าช่วง 
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 ส่วนที� 1 

สรุปข้อมูลสําคญัของกองทรัสต์ (Fact Sheet) 

สรุปข้อมูลสําคญันี5เป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี5ชวน ซึ�งเป็นเพยีง
ข้อมูลสรุปเกี�ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี�ยงของกองทรัสต์  ดงันั5น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอยีด
จากหนังสือชี5ชวนฉบับเตม็ ซึ�งสามารถขอได้จากผู้จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้ก่อตั5งทรัสต์/ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ

อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี5ชวนที�ผู้ก่อตั5งทรัสต์/ผู้จดัการกองทรัสต์ ยื�นต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. ได้ที� website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 
(LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust :LHHOTEL) 

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั5งทรัสต์ และผู้จดัการกองทรัสต์  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

ทรัสต ี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

1. สาระสําคญัของกองทรัสต์ 

ชื�อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช               
โฮเทล 

ชื�อกองทรัสต์ (องักฤษ) LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust 
ชื�อย่อ LHHOTEL 

ผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
ทรัสต ี(Trustee) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 ที�ปรึกษาทางการเงนิ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

1.1 ข้อมูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั5งนี5 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
ประเภทหลกัทรัพยที์
เสนอขาย ใบทรัสตที์
แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์ในทรัสต ์(หน่วยทรัสต)์ 
มูลค่าที
ตราไว ้ 10.00 บาท 
จาํนวนหน่วยที
ออกและเสนอขาย 308,932,600–  –  315,274,700 หน่วย 
ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที
 เสนอ
ขาย 

3,089,326,000 –  3,152,747,000 บาท 

จาํนวนหน่วยจองซืTอขัTนตํ
า 1,000 หน่วย  และเพิ
มขึTนทีละจาํนวน 100 หน่วย 
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ลกัษณะการเสนอขาย เสนอขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์โดยมีสดัส่วนการเสนอขายในเบืTองตน้(1) ดงันีT  
เสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบั 
ผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นประมาณ(2)(3)(4)46,340,000 – 47,291,300 หน่วย 
เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนัประมาณ         20,000,000 – 40,000,000 หน่วย 
เสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตป์ระมาณ   
215,092,600 – 240,483,400หน่วย 
เสนอขายต่อนกัลงทุนรายยอ่ยประมาณ7,500,000 หน่วย  

ผู ้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
รับประกนัการจาํหน่าย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน)และบริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
หมายเหตุ :  

(1) ในกรณีที
เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ เพื
ออาํนวยความสะดวกให้แก่นกัลงทุนอยา่งเป็น
ธรรม และ เพื
อให้การเสนอขายหน่วยทรัสตค์รัT งนีTประสบความสาํเร็จ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนั
การจาํหน่ายขอสงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจในการเปลี
ยนแปลงจาํนวนหน่วยทรัสตที์
จดัสรรให้แก่ผูล้งทุนแต่
ละประเภทขา้งตน้ (Claw back/Claw forward) หรือเปลี
ยนแปลงวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตต์ามรายละเอียดที

กาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีT ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณความตอ้งการซืTอ
หน่วยทรัสตข์องนกัลงทุนในแต่ละประเภท เป็นตน้  

(2) เสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น แบ่งเป็น 
- เสนอขายต่อบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“LH”)หรือบริษทัในเครือของ LH 

(ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของเจา้ของทรัพยสิ์น):    ประมาณ 27,804,000–– 28,374,800 หน่วย 
โดยจาํนวนหน่วยทรัสต์ที�จะจัดสรรจริงให้แก่ LH หรือบริษัทในเครือของ LHจะคิดเป็นสัดส่วนตั&งแต่ร้อย
ละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายได้ทั&งหมดในครั&งนี& 
- เสนอขายต่อ GIC Pte Ltd (“GIC”) ซึ
งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนักบั Reco Resorts Pte Ltd  

(ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของเจา้ของทรัพยสิ์น):ประมาณ 18,536,000–18,916,500 หน่วย 
โดยจาํนวนหน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขายจริงให้แก่ GIC จะคิดเป็นสัดส่วนตั&งแต่ร้อยละ 6 ของหน่วยทรัสต์ที�
ออกและเสนอขายได้ทั&งหมดในครั&งนี& 

(3) ผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น  หมายถึง  

1) บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ
งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์
ตีT  จาํกดั 

2) GIC Pte Ltd ซึ
 งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนักบั Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte Ltd เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัแอลแอนดเ์อชพร็อพเพอร์ตีTจาํกดั 

3) บริษทัในเครือเดียวกนักบับริษทัดงักล่าวขา้งตน้ 
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(4) ซึ
งมิไดเ้ป็นบุคคลที
ถูกห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้ตามขอ้กาํหนดของประกาศที
 ทจ. 49/2555 ประกาศ ที
 
ทธ. 70/2552 และประกาศที
 ทจ. 40/2557  

 

1.2 นโยบายการลงทุน 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละกรรมสิทธิg ในสังหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรม      
แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 จากบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตีT  จาํกดั เป็นระยะเวลาประมาณ 
25 ปี โดยสิทธิการเช่าดงักล่าวจะหมดอายลุงในวนัที
 31 สิงหาคม 2583 โดยมีพืTนที
รวมประมาณ 47,298ตาราง
เมตร ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าอาคารสิ
งปลูกสร้าง พืTนที
จอดรถและส่วนควบของอาคารสิ
งปลูกสร้างที
เป็นงาน
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที
เกี
ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม รวมถึงสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบั
อาคารโรงแรม รวมทัTงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว และกรรมสิทธิg ในเฟอร์นิเจอร์ 
เครื
องมือ เครื
องใช ้อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทัTงอุปกรณ์อื
นใดที
ใชเ้พื
อวตัถุประสงค์
ในการประดบัตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูพ้กัอาศยัและผูใ้ชบ้ริการในโครงการโรงแรมแกรนด ์ 
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
งตัTง และ/หรือ ติดตรึงตราอยูบ่ริเวณภายนอกหรือภายในพืTนที
อาคารโรงแรม
หรือพืTนผิวของตวัอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว และกองทรัสต์
จะไดรั้บสิทธิในการใชพื้Tนที
ส่วนเชื
อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานี
อโศก และรวมถึงพืTนที
ใชร่้วมกนักบัศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21  

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัT งนีT  กองทรัสต์จะนาํเงินที
ไดม้าจากการระดมทุนจาํนวนไม่เกิน 
4,010 ลา้นบาท  มาใชใ้นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั  

โครงสร้างของกองทรัสตภ์ายหลงัจากการก่อตัTงกองทรัสต ์เป็นไปตามแผนภาพ ดงันีT  
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1.3 สรุปรายละเอยีดที�สําคญัเกี�ยวกบัโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 
1.3.1 รายละเอยีดโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21  

 

ตารางแสดงสรุปขอ้มูลที
สําคญัของทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุน ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 2558 ซึ
 งมี
การประเมินค่าทรัพยสิ์นโดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นไดแ้ก่ บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
  จาํกดั และ
บริษทั ทีเอพี แวลูแอชั
น จาํกดั 

รายละเอียด 
โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์

เทอร์มินอล 21 
ลกัษณะของทรัพย์สิน 

 
ที
ตัTง โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

ตัTงอยูที่
เลขที
 2 ซอยสุขมุวทิ 19 (วฒันา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

การเขา้ถึง รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก  
รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขมุวทิ 

และถนนสุขมุวทิ 

ประเภทการลงทุน สิทธิการเช่า (ประมาณ 25 ปี) 
จาํนวนชัTน 28 ชัTน และชัTนใตดิ้น 2 ชัTน 
เดือนที
เปิดทาํการ กมุภาพนัธ์ 2555 
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รายละเอียด 
โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์

เทอร์มินอล 21 
พื&นที�ที�กองทรัสต์จะลงทุน (ตารางเมตร) 

 
พืTนที
ใหเ้ช่า 21,090 
พืTนที
ส่วนกลาง 21,914 
พืTนที
จอดรถ 4,294 
พืTนที
ทัTงหมด 47,298 
รายได้รวมและการประมาณการ (ล้านบาท) 

 
รายไดร้วมสาํหรับปีสิTนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 471 
รายไดร้วมสาํหรับปีสิTนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 582 
รายไดร้วมสาํหรับปีสิTนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 553 
รายไดร้วมสาํหรับ 5 เดือนสิTนสุด ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 2558 247 
ประมาณการรายไดร้วมจากอสงัหาริมทรัพยปี์ 2559(1) 688 
ค่าใช้จ่ายรวมและการประมาณการ (ล้านบาท) 

 
ค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับปีสิTนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 254 

ค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับปีสิTนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 305 

ค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับปีสิTนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 295 

ค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับ 5 เดือนสิTนสุด ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 2558 123 

ประมาณการค่าใชจ่้ายรวมจากอสงัหาริมทรัพยปี์ 2559(1) 335 
มลูค่าประเมินจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
 

 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
  จาํกดั 3,800 ล้านบาท 
(ณ วนัที
 24 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ทีเอพี แวลูแอชั
น จาํกดั 3,850  ล้านบาท 
(ณ วนัที
 23 มิถุนายน 2558 ) 

ราคาที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ไม่เกิน 4,010ลา้นบาท 
สถิติการดาํเนินงาน 

 
อตัราการเขา้พกัสําหรับ 5 เดือนสิTนสุด ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 
2558 

ร้อยละ 83 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ย (บาท/หอ้ง/คืน) (2) 3,327 
หมายเหต:ุ 
(1)ตรวจสอบประมาณการโดยบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 
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(2) อัตราค่าเช่าเฉลี�ยคาํนวณจากรายได้ค่าห้องพัก (ไม่รวมรายได้ค่าอาหารเช้า ภาษีมลูค่าเพิ�ม และค่าบริการเซอร์วิสชาร์จ) ใน  
   รอบระยะเวลาห้าเดือน สิ&นสุด ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2558 

 

1.3.2  สรุปภาพรวมของทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ลงทุนครั5งนี5 

มูลค่าที�กองทรัสต์

จะเข้าลงทุน 

มูลค่าประเมนิทรัพย์สิน

หลกัที�กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุนครั5งนี5 
โดยวธีิรายได้ 

 

มูลค่าประเมนิ

ทรัพย์สินหลกัที�

กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนครั5งนี5 

โดยวธีิต้นทุน
ทดแทนใหม่ 

บริษัทประเมนิ 

ค่าทรัพย์สิน 

วนัที�ประเมนิมูลค่า 

ไม่เกิน 4,010(1) 
ลา้นบาท 

 

3,800ลา้นบาท 1,434 ลา้นบาท บริษทั แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอรี
  จาํกดั 

24 มิถุนายน 2558 

3,850ลา้นบาท 1,514 ลา้นบาท บริษทั ทีเอพี 
แวลูแอชั
น จาํกดั 

23 มิถุนายน 2558 

หมายเหตุ (1)ไม่รวมค่าใชจ่้ายเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์อาทิ ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาต และ
ค่าธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์
ในการจดทะเบียนหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ค่าภาษีมูลค่าเพิ
ม
ในการซืTอสังหาริมทรัพย์ ค่าที
ปรึกษาด้านต่างๆ ที
 เกี
ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัT งแรก ค่าจัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์     (เฉพาะส่วนที
กองทรัสต์รับผิดชอบ) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์ซึ
งกองทรัสตจ์ะเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ทัTงนีT  จากการที
ผูก่้อตัTงทรัสตแ์ละที
ปรึกษาทางการเงินไดต้รวจสอบสมมติฐานหลกัของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นที

ใชใ้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนแลว้ ไม่พบสิ
งที
เป็นเหตุให้เชื
อวา่สมมติฐานหลกัที
ใช้
ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที
จะเกิดขึTนจริงอาจแตกต่างจาก
สมมติฐานดงักล่าวได ้หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที
คาดการณ์ไว ้

ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เกี�ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนใน

ทรัพย์สินหลกั  

กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัครัT งแรกนีT  ในมูลค่ารวมกนัสูงสุดไม่เกิน 4,010 ลา้นบาท โดยในการกาํหนด
มูลค่าสุดทา้ยที
กองทรัสตจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันัTนจะอา้งอิงจากการประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกัโดยบริษทัประเมิน
ค่าทรัพยสิ์นที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และปัจจยัอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
 งที
ปรึกษาทางการเงินและ
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ ที
มีความเกี
ยวขอ้ง เช่น เงื
อนไขของสัญญาเช่า/เช่าช่วง การกูย้ืมเงินของ
กองทรัสต์ ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อตัราผลตอบแทนในระดบัที
เหมาะสมที
   
นักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน อัตราดอกเบีT ยทัT งในประเทศและในตลาดโลก                 
อตัราผลตอบแทนที
จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนและตราสารหนีT  อตัราผลตอบแทนในการ
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ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยร์วมถึงการลงทุนทางเลือกอื
นๆ 
และการสาํรวจความตอ้งการของนกัลงทุน (Bookbuilding) 

ทัTงนีT  กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัจากบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตีT  จาํกดั ที
มีมูลค่ารวมกนัสูงสุด    
ไม่เกิน 4,010 ลา้นบาท ซึ
 งเป็นมูลค่าที
สูงกว่ามูลค่าประเมินค่าของทรัพยสิ์นตํ
าสุดที
จดัทาํโดยบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์นที
ประมาณ 3,800 ลา้นบาท ซึ
งเป็นมูลค่าที
สูงกวา่ราคาประเมินประมาณร้อยละ 5.5 ที
ปรึกษาทางการเงินและ
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่มูลค่าลงทุนสูงสุดดงักล่าวเป็นมูลค่าที
เหมาะสมเนื
องจากเหตุผลดงัต่อไปนีT  

1. ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective Gross Yield)หรือประมาณการอตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสตที์
ผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ะไดรั้บตามงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการปันส่วนแบ่ง
กาํไรสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตัTงแต่ วนัที
  1 มกราคม 2559 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2559  
(“รายงานประมาณการ”) เท่ากบัร้อยละ 8.25 ซึ
 งเป็นอตัราผลตอบแทนที
เหมาะสมเมื
อพิจารณาจากความมั
นคง
ของทรัพยสิ์นหลกัที
จะเข้าลงทุน และโอกาสในการเติบโต โดยผูถื้อหน่วยทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการที

กองทรัสต์ใชแ้หล่งเงินทุนส่วนหนึ
งจากการกูย้ืมเงินในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัในครัT งนีT  เนื
องจากอตัรา
ดอกเบีTยของเงินกูน้อ้ยกวา่ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก ทัTงนีT  หากกองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกั
โดยเป็นการระดมทุนเพียงอย่างเดียว และไม่มีการกู้ยืมเงิน และใช้สมมติฐานเดียวกันกับที
ใช้จัดทาํรายงาน
ประมาณการ     คาดวา่ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกเท่ากบัร้อยละ 7.39 

 โดยเมื
อหักประมาณการเงินลงทุนที
ถูกทยอยคืนแล้ว คาดว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิในปีแรก        
(Net Yield) ในกรณีที
มีการกูย้ืมไม่เกิน 800 ลา้นบาทจะเท่ากบัร้อยละ 4.25 และในกรณีที
ไม่มีการกูย้ืมเงิน 
ประมาณการอตัราผลตอบแทนสุทธิในปีแรกจะเท่ากบัร้อยละ 3.39 ดงัตารางดา้นล่าง 

 ทัT งนีT  กองทรัสต์อาจมีความเสี
ยงเกิดขึTนจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีT ย ซึ
 งจะมีผลต่อ
รายไดข้องผูเ้ช่าช่วงอนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่าทัTงที
เป็นค่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่าเช่า
แปรผนั ของผูเ้ช่าช่วงอยา่งมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนของกองทรัสต ์ทาํใหก้องทรัสตมี์สภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาํระ
ดอกเบีT ยและเงินต้นและกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู ้ถือ
หน่วยทรัสต ์(ซึ
งผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดจ้าก ส่วนที
 2 ขอ้ 1 ปัจจยัความเสี
ยง) โดยในช่วง 3 ปี
แรกอตัราดอกเบีTยเงินกูเ้ป็นอตัราคงที
และปลอดเงินตน้ ซึ
งกองทรัสตจ์ะชาํระเงินตน้ในปีที
 4 เป็นตน้ไป และเป็น
การทยอยชาํระคืนเพิ
มขึTนซึ
 งสอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายไดสุ้ทธิจากอสังหาริมทรัพย ์โดยอตัราดอกเบีTยใน
ช่วงเวลาหลงัปีที
 3 จนครบอายสุัญญามีอตัราไม่เกิน MLR – ร้อยละ 1 ทัT งนีT  ผูจ้ดัการกองทรัสต์และที
ปรึกษา
ทางการเงินไดพิ้จารณารายละเอียดวงเงินกู ้(ไม่เกิน 800  ลา้นบาท) เงื
อนไขในการชาํระคืนเงินกู ้ประกอบกบั   
การประมาณการทางการเงินแลว้ มีความเห็นว่า กองทรัสต์มีความสามารถในการชาํระคืนเงินกู้ดงักล่าว (ซึ
 ง         
ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดจ้าก ส่วนที
 2 ขอ้ 2.6การกูย้มื) 
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2. มูลค่าที
กองทรัสตจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัสูงสุดไม่เกิน 4,010  ลา้นบาท โดยเมื
อเปรียบเทียบกบัมูลค่าประเมิน
ตํ
าสุดระหวา่งราคาประเมินจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 2 รายประมาณ 3,800 ลา้นบาท มูลค่าทรัพยสิ์นหลกัที

กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัมีมูลค่าสูงกวา่ราคาประเมินประมาณร้อยละ 5.5  โดยผลต่างดงักล่าวอาจ
เกิดจากความแตกต่างของ 
1)  สมมติฐานหลกัในการประเมินมีความแตกต่างระหวา่งนกัลงทุนและบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น  
2)   มุมมองความเสี
ยงของการลงทุน และ 
3)  โครงสร้างแหล่งเงินทุนในการลงทุนของนกัลงทุนและบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

เนื
องดว้ยการคาดการณ์โอกาสในการเติบโตและความเสี
ยงในการประกอบธุรกิจโรงแรมตอ้งพิจารณาหลายปัจจยั 
เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม ทาํเลที
ตัTง กลุ่มลูกคา้ ความผนัผวนของค่าเงิน ธุรกิจที
เกี
ยวเนื
องใน
อุตสาหกรรมท่องเที
ยว เป็นตน้ โดยมุมมองเกี
ยวกบัธุรกิจโรงแรม และ/หรือทรัพยสิ์นหลกัของนักลงทุนอาจมี
ความแตกต่างจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ทัTงโอกาสในการปรับค่าห้องพกั และอตัราการเขา้พกัซึ
 งทาํให้นัก
ลงทุนอาจมีการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานของทรัพยสิ์นหลกัแตกต่างจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นและทาํให้
มูลค่าการลงทุนแตกต่างจากมูลค่าประเมินตํ
าสุด  

อีกทัTง นกัลงทุนมีหลายประเภท โดยมีมุมมองความเสี
ยงจากการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัแตกต่างกนัไป ซึ
 งอาจมี
มุมมองแตกต่างจากผูป้ระเมินอิสระ ทัTงนีT  มุมมองความเสี
ยงในการลงทุนจะสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนที
นัก
ลงทุนตอ้งการจากการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั โดยคาํนวณความเสี
ยงจากอตัราคิดลดซึ
 งอาจตํ
ากว่าสมมติฐาน
อตัราการคิดลดของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นทัTง 2 ราย (ร้อยละ 11) กล่าวคือ ภายใตส้มมติฐานในการประมาณ
การของผูป้ระเมินอิสระ นกัลงทุนอาจวิเคราะห์ความเสี
ยงในการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัซึ
 งมีความเสี
ยงนอ้ยกวา่
ความเสี
ยงที
ผูป้ระเมินอิสระคาดการณ์ไวจึ้งทาํใหต้อ้งการผลตอบแทนที
ต ํ
ากวา่สมมติฐานการคิดลดของผูป้ระเมิน
อิสระทัTง 2 ราย (ร้อยละ 11)   
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นอกจากนีT ปัจจยัในดา้นโครงสร้างเงินทุนมีผลกระทบต่อความแตกต่างระหว่างมูลค่าที
กองทรัสต์จะลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหลกัและมูลค่าประเมิน กล่าวคือ การประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินอิสระเป็นการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยสิ์น มิใช่การประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นต่อนักลงทุนโดยตรง จึงทาํให้การประเมินมูลค่าของผูป้ระเมิน
อิสระไม่สะทอ้นถึงปัจจยัในในเรื
องของโครงสร้างเงินทุนซึ
งหมายถึงความสามารถของกองทรัสตใ์นการหาแหล่ง
เงินทุนประเภทหนีT ที
จะมีตน้ทุนตํ
ากวา่แหล่งเงินทุนประเภททุนอยา่งมีนยัสาํคญั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํให้อตัรา
การคิดลดของผูป้ระเมินอิสระซึ
งพิจารณาแบบไม่มีการกูย้ืมเงิน และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนซึ
งพิจารณา
แบบมีการกูย้ืมเงินอาจมีความแตกต่างกนั ดงันัTนมูลค่าที
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัอาจสูงกว่าราคา
ประเมินหรือกล่าวได้อีกนัยหนึ
 งคือในกรณีที
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพยสิ์นหลักด้วยมูลค่าที
 สูงกว่าราคา
ประเมินของผูป้ระเมินอิสระประมาณร้อยละ 5.5บนสมมติฐานที
เหมือนกนัในการดาํเนินงานต่างๆ ของทรัพยสิ์น
หลกัไม่ไดห้มายถึงอตัราผลตอบแทนสาํหรับผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ะตํ
ากวา่อตัราการคิดลดของผูป้ระเมินอิสระ(ร้อย
ละ 11) 

 

1.4 ค่าเช่า  

ค่าเช่าที
กองทรัสตจ์ะไดรั้บจะประกอบดว้ยค่าเช่า 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนั โดยค่าเช่าคงที

ประกอบดว้ยค่าเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าเช่าสังหาริมทรัพย ์หลกัเกณฑใ์นการคาํนวณค่าเช่าจะพิจารณา
ตามระยะเวลาการเช่าจริงโดยใช้วิธีการคาํนวณตามขอ้ 1.4.1และ 1.4.2เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตัTงแต่วนัเริ
 ม
ระยะเวลาการเช่าช่วงโดยผูเ้ช่าช่วงตกลงใหค้าํมั
นแก่กองทรัสตว์า่จะเช่าช่วงและเช่าทรัพยสิ์นหลกัต่อไปภายใต้
ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง ตามที
กําหนดไวใ้นสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยข์อง
โครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์  พอยต ์เทอร์มินอล 21 และต่ออายสุัญญาเช่าตามสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย ์
ระหวา่งกองทรัสต ์และผูเ้ช่าช่วง (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดที้
สรุปสาระสาํคญัของร่างสัญญาเกี
ยวกบั
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั) โดยมีรายละเอียดของค่าเช่าดงัต่อไปนีT  

1.4.1 ค่าเช่าคงที� (Fixed Rental) 

ผู ้เ ช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเ ช่าคงที
  ในอัตรารวม 240 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นค่าเ ช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพยจ์าํนวน 200 ลา้นบาทต่อปี ซึ
งจะชาํระเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ลา้นบาท และค่า
เช่าสังหาริมทรัพย์จาํนวน 40 ลา้นบาทต่อปี ซึ
 งจะชําระเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 10 ล้านบาท       
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม) 

ในกรณีที
มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงออกไป อตัราค่าเช่าคงที
ดงักล่าวจะให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
กองทรัสตซึ์
งจะพิจารณาร่วมกบัผูเ้ช่าช่วงโดยที
รายไดค้่าเช่าที
กองทรัสตไ์ดรั้บอาจนาํประมาณการกาํไร
จากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื
 อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ของทรัพย์สินหลักที

กองทรัสตใ์หเ้ช่าช่วงหกัดว้ยเงินสาํรองสาํหรับรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) มาเพื
อประกอบการ
พิจารณา เมื
อมีการต่อสัญญา กองทรัสต์จะใชค้วามพยายามให้ค่าเช่าคงที
ไม่ตํ
าจากเดิม และให้เป็น
สดัส่วนใหญ่ของค่าเช่ารวม 
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1.4.2 ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 

ตามขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสัญญาเช่าช่วง ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะชาํระค่าเช่าแปรผนัทุกไตรมาส โดย
คาํนวณไดด้งันีT  

ค่าเช่าแปรผนั = ก x ( ข – ค – ง – จ – ฉ ) 
  โดยที
 

 ก  =  อตัราร้อยละของค่าเช่าแปรผนั ในอตัราร้อยละ 85 

ข  =  รายไดร้วมจากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน (รายไดค้่าเช่าห้องพกั และ
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื
นๆ) 

ค  =  ตน้ทุนรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน (ตน้ทุนค่าห้องพกั ค่ารักษา
ความปลอดภยั ค่าทาํความสะอาด และตน้ทุนจากการดาํเนินงานอื
นๆ)  

ง  =  ค่าใชจ่้ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน  
ซึ
งรวมถึง 
- ค่าใชจ่้ายทางการขายและการตลาด  
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
- ค่าตอบแทนการจัดหารายได้ ซึ
 ง ณ วนัเริ
 มตน้การเช่า อตัราค่าตอบแทนอยู่ที
ไม่เกิน    

ร้อยละ 5ของรายไดร้วม  
- ค่าตอบแทนการดําเนินงาน ซึ
 ง ณ วนัเริ
 มต้นการเช่า อัตราค่าตอบแทนอยู่ที
ไม่เกิน       

ร้อยละ 10ของรายไดสุ้ทธิที
ไม่รวมภาษีโรงเรือน ค่าเสื
อมราคา ค่าธรรมเนียมประกนัภยั 
และค่าตอบแทนการจดัหารายได ้ตามลาํดบั 

จ  =  ค่าใชจ่้ายรวมการดาํเนินงานอื
นจากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในรอบไตรมาสนัTน (ภาษี
โรงเรือน ค่าธรรมเนียมประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ
อื
นๆ)  

ฉ  =  ค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาส ตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้ 1.4.1 

ทัTงนีT  ในรอบปีบญัชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผนัสะสมรายไตรมาส  ณ วนัที
สิTนสุดไตรมาสที
แลว้ มี
จาํนวนมากกวา่ค่าเช่าแปรผนัสะสมรายไตรมาส  ณ วนัที
สิTนสุดไตรมาสปัจจุบนั ที
ผูเ้ช่าช่วงควรจะชาํระ
ตามผลลพัธ์ที
ไดจ้ากการคาํนวณตามสูตรคาํนวณในขอ้ 1.4.2โดยใชข้อ้มูลทางการเงินของผูเ้ช่าช่วงที

ปรากฏในรายงานทางการเงินที
จดัทาํโดยผูเ้ช่าช่วงสาํหรับการคาํนวณค่าเช่าแปรผนัรายไตรมาส และใน
รายงานทางการเงินที
รับรองโดยผูส้อบบญัชีของผูเ้ช่าช่วงสาํหรับปรับปรุงค่าเช่าแปรผนัสุทธิประจาํรอบ
ปีบญัชี กองทรัสตต์กลงจะนาํค่าเช่าแปรผนัในส่วนที
ไดรั้บชาํระเงินไวเ้กินดงักล่าวไปหักกลบกบัค่าเช่า
คงที
ของไตรมาสปัจจุบนัที
กองทรัสต์มีสิทธิไดรั้บจากผูเ้ช่าช่วง ทัT งนีT  หากค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาส
ปัจจุบนั มีจาํนวนเงินนอ้ยกวา่ค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสตรั์บชาํระไวเ้กิน กองทรัสตต์กลงจะนาํเงินค่าเช่า
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แปรผนัที
รับชาํระเกินและคงเหลืออยูภ่ายหลงัจากหกัค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาสปัจจุบนัแลว้ ไปหักกลบ
กบัค่าเช่าคงที
ที
กองทรัสตมี์สิทธิจะไดรั้บในรอบไตรมาสถดัไปจนกระทั
งยอดค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวที

กองทรัสตรั์บชาํระเกินคงเหลือเป็นศูนย ์ โดยที
การชาํระค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของกฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง 

ทัTงนีT  ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งชาํระค่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจาํนวนที
ไดร้ะบุไว้
ขา้งตน้ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัจากวนัสิTนไตรมาส  ดงันัTน ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงไม่มีความสามารถชาํระ
ค่าเช่าดงักล่าวไดเ้ต็มจาํนวน ให้ถือว่าค่าเช่าในจาํนวนที
กองทรัสต์ไม่ไดรั้บชาํระเป็นค่าเช่าคา้งชาํระ 
(Accrued Rental Revenue) และให้ผูเ้ช่าช่วงชาํระค่าเช่าคา้งชาํระให้แก่กองทรัสตภ์ายใน 30 วนันบัจาก
วนัที
ถึงกาํหนดชาํระ 

อนึ
ง การคา้งชาํระค่าเช่าดงักล่าว ผูเ้ช่าช่วงจะคา้งชาํระค่าเช่าโดยไม่มีดอกเบีTยผิดนดั ไดเ้พียงปีละ 1 ครัT ง
เท่านัTน หากมากกวา่ 1 ครัT ง ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งชาํระดอกเบีTยจากการผิดนดัเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัอตัราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคาํนวณตามจาํนวนเงินที
คา้งชาํระและจาํนวนวนันบัตัTงแต่วนัที
ถึงกาํหนดชาํระจนถึง
วนัที
ชาํระเสร็จสิTน 

1.4.3 การดูแลสัดส่วนค่าเช่าคงที�และค่าเช่าแปรผนั 

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะติดตามผลประกอบการของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต ์เทอร์มินอล 
21 และจะควบคุมดูแลสัดส่วนของค่าเช่าแปรผนัให้ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของค่าเช่าคงที
 เพื
อให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมายหลกัทรัพยโ์ดยจะคาํนวณสัดส่วนค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัที

เกิดขึTนจริงทุกๆไตรมาสและจะประมาณการสัดส่วนดงักล่าวจากงบประมาณประจาํปีทุกปี หากพบว่า
สัดส่วนของค่าเช่าแปรผนัเกินกว่าร้อยละห้าสิบของค่าเช่าคงที
คาํนวณเฉลี
ยต่อปี ผูจ้ดัการกองทรัสต์
จะแจง้ใหท้รัสตีทราบเพื
อให้ดาํเนินการแกไ้ขเปลี
ยนแปลงเงื
อนไขของค่าเช่าในสัญญาเช่าช่วงกบัผูเ้ช่า
ช่วงต่อไปทัTงนีT  เป็นไปตามที
กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงไดมี้การตกลงไวแ้ลว้ที
จะร่วมกนัแกไ้ขเงื
อนไขค่า
เช่าหากเกิดกรณีดงักล่าวเพื
อใหเ้ป็นตามขอ้กาํหนดในกฎหมายหลกัทรัพย ์

 

1.5 การกู้ยมืเงนิ 

การเขา้ลงทุนในครัT งนีTของกองทรัสต ์กองทรัสตจ์ะใชแ้หล่งเงินทุนส่วนหนึ
งจากการกูย้ืมเงิน โดยกองทรัสตจ์ะ
เขา้ทาํสญัญาเงินกูก้บัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ให้กู้”)  ภายหลงัวนัก่อตัTงกองทรัสต ์และก่อนวนัที

กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัในครัT งนีT  ทัTงนีT   ผูใ้ห้กูไ้ดเ้สนอวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวนไม่เกิน 800 
ลา้นบาท เพื
อใชส้าํหรับการลงทุนในทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนครัT งแรก โดยขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของ
การกูย้มืเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามที
กาํหนดในสัญญาเงินกูร้ะหวา่งกองทรัสตแ์ละผูใ้ห้กู ้โดยมีเงื
อนไขที
สาํคญั
ดงัต่อไปนีT  
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ผู้ให้กู้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ผู้กู้ ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เ พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

วงเงนิกู้ ไม่เกิน 800 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบี5ย อตัราคงที
 และ/หรือ อตัราอา้งอิง MLR โดยในปีที
 1 ถึงปีที
 3 อตัรา
ดอกเบีTยคงที
ไม่เกินร้อยละ 5 และหลงัปีที
 3 จนครบอายสุัญญา อตัรา
ดอกเบีTยไม่เกิน MLR – ร้อยละ 1 
(MLR: Minimum Loan Rate หมายถึง อตัราดอกเบีTยที
ธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชัTนดี) 

อายุสัญญาเงนิกู้ ระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้ 13 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 3 ปี 

การชําระคนืเงนิต้น ชาํระรายไตรมาสภายหลงัระยะเวลาปลอดเงินตน้ โดยทยอยผ่อน
ชาํระเป็นสดัส่วนที
เพิ
มขึTนจนกระทั
งครบทัTงจาํนวนภายในระยะเวลา
ตามสญัญาเงินกู ้

การชําระดอกเบี5ย ชาํระรายไตรมาส 
 

เงื�อนไขของสัญญาเงนิกู้ • บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์จาํกดั (มหาชน) (“LH”)หรือบริษทัใน
เครือของ LHและ GIC Pte Ltd (“GIC”) (ซึ
 งเป็นบริษทัในเครือ
เดียวกนักบัReco Resorts Pte Ltd) ตกลงที
จะจองซืTอหน่วยทรัสต์
เป็นจาํนวนตัTงแต่ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์
ที
 เสนอขายทัT งหมดในครัT งนีT  ตามลําดับ และตกลงว่าตลอด
ระยะเวลา 12 เดือน นบัแต่วนัก่อตัTงกองทรัสต ์LHหรือบริษทัใน
เครือของ LH และ GIC (แลว้แต่กรณี) จะไม่จาํหน่าย จ่าย โอน
หน่วยทรัสต์ ในจาํนวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจาํนวน
หน่วยทรัสต์ที
 เสนอขายทัT งหมดในครัT งนีT  ตามลําดับ (ไม่ว่า
ทัTงหมดหรือบางส่วน) ให้แก่บุคคลอื
นที
ไม่ไดมี้ความเกี
ยวขอ้ง
กบั LH หรือบริษทัในเครือของ LH หรือ GIC (แลว้แต่กรณี) 
รวมทัTงจะไม่นาํหน่วยทรัสตที์
จาํนวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 
ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เสนอขายทัTงหมดในครัT งนีT  ตามลาํดบั 
ไปจาํนาํหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทรัสตีซึ
 งกระทําการในนามของ
กองทรัสต ์

• LH จะดาํเนินการใหบ้ริษทัในกลุ่มที
 LHถือหุน้ทางตรงและ/หรือ
ทางออ้มไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 50 เขา้เป็นผูเ้ช่าช่วงโครงการโรงแรม 
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 9 ปีนบัจากวนัก่อตัTงกองทรัสต์ โดยการเปลี
ยนตวัผูเ้ช่าช่วง
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จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้กูก่้อนเวน้แต่กรณีกองทรัสต์
ไม่ใช้สิทธิเรียกให้ผู ้เ ช่าช่วงต่ออายุสัญญาเช่าช่วง แต่ทัT งนีT  
ระยะเวลาการเช่าช่วงดงักล่าวจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

หลกัประกนัเงนิกู้  • ไม่มี 
 

ทัTงนีT  กองทรัสต์อาจมีความเสี
ยงที
เกิดขึTนจากการกูย้ืมเงิน ซึ
 งผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดจ้าก  
ขอ้ 2.1 ปัจจยัความเสี
ยง 

ผูก่้อตัT งทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื
อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที

กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนครัT งแรกนัTนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์เมื
อเทียบกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เต็มมูลค่าการลงทุน โดยจะส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์ดีขึTน ทัT งนีT  ผูก่้อตัTงทรัสต์และที
ปรึกษา
ทางการเงินไดค้าํนึงถึงการบริหารความเสี
ยงดา้นสภาพคล่องของกองทรัสตด์ว้ย ซึ
 งดอกเบีT ยที
กองทรัสต์ตอ้ง
ชาํระในการกูย้ืมเงินในครัT งนีT อยู่ในเกณฑ์ที
ใกลเ้คียงกบัอตัราการกูย้ืมเงินของลูกคา้ชัTนดีที
ธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศส่วนใหญ่เสนอใหก้บัลูกคา้ของตนในอุตสาหกรรมที
ใกลเ้คียงกนั และอยูภ่ายใตเ้งื
อนไขที
ใกลเ้คียงกนั  
 

1.6 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  

รายไดแ้ละเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตที์
แทจ้ริงอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตที์

ปรากฏในประมาณการกองทรัสต ์นอกจากนีTประมาณการกาํไรและเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์
จะไม่ไดรั้บการปรับปรุงสาํหรับเหตุการณ์ใดๆ ที
เกิดขึTนภายหลงัวนัเริ
มมีผลใชบ้งัคบัของหนงัสือชีTชวนฉบบันีT  
 

 ล้านบาท 

รายไดค้่าเช่าคงที
 240 
รายไดค้่าเช่าแปรผนั 96 
รายได้จากค่าเช่า(1) 336 
ดอกเบีTยรับ 1 

รวมรายได้ 337 

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทรัสต์(2) (15) 
ตน้ทุนทางการเงิน (27) 
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์(3) (9) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ (51) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร  

ประมาณการอตัราการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกาํไร (ร้อยละ) 92.06 
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 ล้านบาท 

จาํนวนหน่วยทรัสตที์
ออก (ลา้นหน่วย)(4) 328.62 
ประมาณการเงนิสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิลด

ทุนต่อหน่วย (บาท) 
  

ประมาณการจาํนวนเงินปันส่วนกาํไรต่อหน่วย (บาท) 0.799 
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย(บาท) 0.026 
รวมเงนิที�จ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย (บาท) 0.825 

หมายเหตุ: 

(1)รายไดค้่าเช่า และรายไดอื้
นในรอบ 12 เดือนขา้งหนา้เป็นไปตามงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและ  
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที
 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที
 31 
ธนัวาคม 2559  (“รายงานประมาณการ”) 
(2)ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทรัสต์ในรอบ 12 เดือนขา้งหน้าเป็นไปตามรายงาน
ประมาณการ 
(3)กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์นการจดทะเบียนหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ค่าที
ปรึกษาดา้นต่างๆ ที
เกี
ยวกบัการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ครัT งแรก ค่าจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์     (เฉพาะส่วนที
กองทรัสต์รับผิดชอบ) ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึ
 งกองทรัสต์จะเป็นผูรั้บผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 47 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม) ภายใตป้ระมาณการขอ้มูลทางการเงิน ค่าใชจ่้ายในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์นีT จะบันทึกเป็นสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสต์โดยวิธีเส้นตรงเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 
(4)จาํนวนหน่วยทรัสตท์ัTงหมด 328.62 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท เป็นจาํนวนตามสมมติฐานเพื
อใช้
ในการประมาณการ ทัT งนีT  จ ํานวนหน่วยทรัสต์สุดท้ายอาจจะแตกต่างไปจากนีT  โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ที

เปลี
ยนแปลงไปจากตารางขา้งตน้จะส่งผลใหก้ารปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยเปลี
ยนไปดว้ย 

ทัTงนีT  ประมาณการอตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (อตัราผลประโยชน์ตอบแทน) ดงักล่าวคาํนวณจากราคา
เสนอขายหน่วยทรัสต ์ณ ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ซึ
งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสาํหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตัT งแต่วนัที
  1 มกราคม 2559 ถึง วนัที
  31 ธันวาคม 2559 และมิอาจรับรองผลได้ ทัT งนีT  โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ
มเติมตามเอกสารแนบ 4งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบ่ง
กาํไรสาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตัTงแต่วนัที
 วนัที
 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 

การประมาณการเงนิลงทุนของกองทรัสต์ด้วยวธีิการแบบเส้นตรง (หลกัความระมดัระวงั) 
มีวตัถุประสงคเ์พื
อใหผู้ล้งทุนทั
วไป สามารถทาํความเขา้ใจเกี
ยวกบัวิธีการแสดงผลการดาํเนินงานเป็นการทั
วไป
ของกองทรัสต ์ซึ
งจะเนน้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่ายขึTน โดยแสดงให้เห็น
ถึงเงินลงทุน (เงินตน้) ที
ถูกทยอยคืนในแต่ละปี ในกรณีที
กองทรัสตมี์ Unrealized loss จากการดอ้ยค่าของสิทธิ
การเช่าแบบเสน้ตรง 
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การประยุกต์ใชว้ิธีลดทุนแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบญัชีที
สภาวิชาชีพบญัชี
กาํหนด กฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย ์ที
ประกาศใชใ้นปัจจุบนัและ
อนาคตได ้
จากขอ้มูลขา้งตน้ ประมาณการเงินลงทุน (เงินตน้) ที
จะถูกทยอยคืนเฉลี
ยมีค่าประมาณ 0.40 บาท/ปี (คาํนวณจาก
ตน้ทุนของหน่วยทรัสต ์หารดว้ยระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต ์= 10.00 บาท/25 ปี) หรือประมาณร้อยละ 4.00 
ต่อปี ดังนัTน ประมาณการอตัราเงินส่วนแบ่งกําไรสุทธิ หรือประมาณการอตัราผลประโยชน์ตอบแทนสุทธิ       
(Net Yield)  ที
ไดรั้บในแต่ละปีจะเท่ากบั กระแสเงินสดรับหักดว้ยประมาณการเงินลงทุน (เงินตน้) ที
จะถูกทยอย
คืน 

ตวัอยา่งการคาํนวณการคืนเงินตน้ของกองทรัสตปี์ พ.ศ. 2559 

 ประมาณการงวดวนัที� 1 มกราคม 2559 ถึง  
วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

รวมเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์่อหน่วย (หน่วย: บาท) 0.8250 
ประมาณการราคาเสนอขายหน่วยทรัสตค์รัT งแรก (บาท) 10.00 
ประมาณอตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ร้อยละ) 8.25 
ประมาณระยะเวลาการเช่า (ปี) 25 
คิดเป็นเงินคืนทุนเฉลี
ยต่อปี (ร้อยละ) 4.00 
 

  อตัรา  
(ร้อยละ) 

จาํนวน 
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

คิดเป็นเงินส่วนแบ่งกาํไรสุทธิต่อปี 4.25 0.425 51.52 
คิดเป็นเงินคืนทุนเฉลี
ยต่อปี 4.00 0.400 48.48 
คิดเป็นเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 8.25 0.825 100.00 
หมายเหต:ุ 
ทัTงนีT  การประมาณการเงินลงทุนที
ถูกทยอยคืนดงักล่าว อาจมีความแตกต่างจากการดาํเนินงานจริงโดยที
ค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทรัสตย์งัไม่ไดร้วมผลกระทบจากมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงตามอายุสัญญาสิทธิการเช่าเนื
องจากราคาประเมินของ
สิทธิการเช่าสิTนงวดไม่น้อยกว่ามูลค่าสิทธิการเช่าตน้งวด ทาํให้กองทรัสตไ์ม่ตอ้งรับรู้ผลขาดทุนที
ยงัไม่เกิดขึTนจากมูลค่า
สิทธิการเช่าลดลงจากราคาประเมินทรัพยสิ์น (Unrealized loss) 
อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทัTงประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติที
แสดงไวใ้น
เอกสารแนบ 4และพิจารณาขอ้สมมติฐานดงักล่าวตลอดจนขอ้มูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยใชว้จิารณญาณของ
ตนเองอยา่งถี
ถว้นเกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรัสต ์
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1.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อตัรา 

อตัราส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัTงหมดต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(3)                     ไม่เกินร้อยละ 20 

• ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษาทางการเงิน 
(ก) กรณีที
เสนอขายครัT งแรก 
 
 
(ข) กรณีที
มีการเพิ
มทุน 

 

 
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจาํนวนเงินที

ระดมทุนได ้
 
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจาํนวนเงินที

ระดมทุนไดใ้นแต่ละครัT ง 

 
 

• ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายและค่า
นายหนา้ในการจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธุรกรรมในแต่ละ
ครัT ง 

 

• ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
และค่าส่งเสริมการขายและค่าใชจ่้ายอื
นๆ  
ที
เกี
ยวขอ้งกบัการขายหน่วยทรัสต ์
 

 
 
 

• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
เพื
อให้นกัลงทุนทั
วไปทราบขอ้มูลเกี
ยวกบั
กองทรัสต ์  

เสนอขายครัT งแรก ไม่เกินร้อยละ 
1.0 ของ NAV  ณ วนัก่อตัTงทรัสต ์
 
 
เมื
อมีการเพิ
มทุน ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ของมูลค่าจดทะเบียนที
เพิ
ม 
 
ตามอตัราที
จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อย
ละ 1.00 ต่อปีของ NAV ณ วนัสิTนปี
บญัชีของปีบญัชีก่อนหนา้ 

 
 

 

• ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษากองทรัสต ์
1. ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษา 

 
2. ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษาเพิ
มเติม กรณีที


มีการซืTอ ขาย โอน หรือเปลี
ยนมือของ
อสงัหาริมทรัพยใ์นแต่ละครัT ง 

 
3. ค่าที
ปรึกษาอื
นของกองทรัสต์ ได้แก่ 

ค่าที
ปรีกษาฉพาะด้าน ค่าที
ปรึกษา

 
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อปี 

 
ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการ
ซืTอ ขาย โอน หรือเปลี
ยนมือของ
อสงัหาริมทรัพยใ์นแต่ละครัT ง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อตัรา 

ก ฏ ห ม า ย แ ล ะ ที
 ป รึ ก ษ า ภ า ษี  ค่ า
ทนายความ ค่ า ที
 ป รึกษาผู ้คุมงา น
ก่อสร้าง ค่าจา้งวิศวกรคุมงานก่อสร้าง 
และ/หรือ ประเมินคุณภาพงาน รวมถึง 
ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษาหรือผูเ้ชี
ยวชาญ
อื
น เป็นตน้ 

 
 
ตามที
จ่ายจริง 
 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี  

• ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ท รั สตี แ ล ะ ผู ้ เ ก็ บ รั ก ษ า
ทรัพยสิ์น 

ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted 
NAV(1) ต่อปี 

 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี  

• ค่าใชจ่้ายอื
นๆ 
 
(1) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ห รื อ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ที


เกี
ยวขอ้งในการก่อตัTงกองทรัสต ์ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่านายหนา้ในการ

ซืT อ  จํา ห น่ า ย  ห รื อ โ อ น สิท ธิ ซึ
 ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

 
 
(3) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพื
อการ

จดัหา ไดม้า จาํหน่าย จ่าย หรือ โอน
สินทรัพย ์ทรัพยสิ์น หรือ หลกัทรัพย์
ของกองทรัสต ์ 

(4) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปได้และความ
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ซืT อ  เ ช่ า  ห รื อ
จาํหน่ายอสังหาริมทรัพย ์โอนหรือ
รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซึ
 งตอ้งการความเห็นและการศึกษา
เพิ
มเติมจากผูเ้ชี
ยวชาญ 
 
 

ค่าใชจ่้ายอื
นๆ รวมไม่เกินร้อยละ 
18.0 ของ NAV ต่อปี 

 
 
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นที
ลงทุนในหรือจาํหน่าย
ซึ
งอสงัหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์หรือราคาที

ไดม้าหรือราคาค่าเช่าคงเหลือตาม
สญัญาเช่า 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ตามที
จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อตัรา 

(5) ค่าธรรมเ นียม ค่ าใช้จ่ ายในการ
ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพผูส้อบบญัชีต่อ
การตรวจสอบประมาณการงบกาํไร
ขาดทุน ค่าใชจ่้ายจดัทาํรายงาน หรือ
บทวจิยั 

(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซืT อ
หน่วยทรัสต์ เ ช่น ค่าธรรมเนียม
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 ท ์        
ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

(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 ต ์
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอร์มอื
 นๆ  ที
 เ กี
 ยวข้องกับ
กองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

(8) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายใน
การประเมินค่า และ/หรือ สอบทาน
การประเมินค่าทรัพยสิ์น 

(9) ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ่้ายใน
การดาํรงสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
ตลอดจนค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบังานบญัชี
อื
นของกองทรัสต ์

(11) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากร
แสตมป์ใดๆ ที
 เกี
ยวกับการซืTอขาย
หลกัทรัพย ์หรืออสงัหาริมทรัพย ์  

(12) ค่าใช้จ่ายอื
นใดที
 เกี
ยวข้องกับการ
จดัการกองทรัสตแ์ละทรัพยสิ์นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที
จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อตัรา 

เช่น ค่าใชจ่้ายทางการตลาด รวมถึง
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใชจ่้าย
ในการจัดทําเวปไซต์ การส่งเสริม
การขาย  ค่ าธรรมเ นียมธนาคาร 
ค่าจ้างบริษทัดูแลระบบต่างๆ เป็น
ต้น  ทัT ง นีT  ค่ าใช้ จ่ าย เ กี
 ยวกับการ
บริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษา
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม พืT น ที
 ส่ ว น ก ล า ง 
รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและ
ทรัพ ย์สิน ต่ าง ๆ  ที
 ใช้ป ระโ ยชน์
ร่วมกัน ระหว่างศูนย์การค้า และ
โรงแรม จะแบ่งความรับผิดชอบตาม
สดัส่วนพืTนที
ก่อสร้าง 

(13) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแล 
และ/หรือ เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทรัสต ์

(14) ค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบัภาษี ค่าธรรมเนียม
อื
นที
เกี
ยวขอ้งตามอตัราที
กฎหมาย
กํา ห น ด แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง ๆ  ที

เกี
ยวขอ้งกบัหน่วยราชการ เช่น ภาษี
โรงเรือน ภาษีบาํรุงท้องที
 ภาษีป้าย 
เป็นตน้ 

(15) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง ๆ  ที
 เ กิ ด ขึT น แ ล ะ
เ กี
 ย ว เ นื
 อ ง กับ ก อ ง ท รั ส ต์  ห รื อ
ค่าใช้จ่ายที
 เกี
ยวเนื
องกับการจัดหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น ท รั พ ย์สิน ข อ ง
กองทรัสต ์รวมทัTงที
เกิดขึTนเนื
องจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที

สาํนกังาน กลต. กาํหนด 

(16) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าควบคุม
งาน ซ่อมแซม ดูแล บาํรุงรักษา และ/
หรือ ก่อสร้างเพิ
มเติมเพื
อปรับปรุง 
พฒันา เพิ
มมูลค่า และปรับแบบภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที
จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อตัรา 

ทั ศ น์ ห รื อ ภู มิ ส ถ า ปั ต ย ์
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ / ห รื อ 
ทรัพย์สินที
 เ กี
 ยวข้องที
กองทรัสต์
ลงทุนไวห้รือมีไว ้

(17) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ห รื อ
ป รั บ ป รุ ง ห รื อ ซ่ อ ม แ ซ ม
อสังหาริมทรัพยที์
กองทรัสต์ลงทุน
ใหแ้ลว้เสร็จ  

(18) ค่าใช้จ่ายที
 เกิดขึT นจากการติดตาม
ทวงถามหรือการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื
อการรับชําระหนีT ใดๆ 
หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาํเนินคดีในศาล เพื
อรักษาสิทธิของ
ผู ้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีหรือ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

(19) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์แบบแสดง
รายการขอ้มูลหรือหนงัสือชีTชวนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ รายงานหรือ
หนงัสือถึงผูถื้อหน่วยทรัสต ์รายงาน
ประจาํปี ตลอดจนค่าแปลและจดัส่ง
เอกสารดงักล่าว 

(20) ค่าใช้จ่ ายในการจัดประชุมผู ้ถือ
หน่วยทรัสต ์ 

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและ/หรือ
ติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
หรือเพื
อดาํเนินการเกี
ยวกบัการเพิ
ม
ทุน และ/หรือ การลดทุน  

(22) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื
นๆ ที

เ กิ ด ขึT น โ ด ย ช อ บ โ ด ย ผู ้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ หรือทรัสตีตามหน้าที
 
เพื
อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ เมื
อไดรั้บคาํสั
งจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที
จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อตัรา 

สาํนกังาน ก.ล.ต. 
(23) ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกับงานทะเบียนผูถื้อ

หน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกับงาน
บญัชีของกองทรัสต ์ 

(24) ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายที
เกี
ยวกบัการ
ดาํเนินงานและการบริหารทรัพยสิ์น
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ ผู ้ จั ด ก า ร
กองทรัสต ์ 

(25) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายใน
การเลิกกองทรัสตห์รือเปลี
ยนแปลง
ผู ้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีอัน
ประกอบดว้ย 
1) ค่าใช้จ่ายในการเปลี
ยนแปลง

ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตี 
2) ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชี ผูส้อบ

บญัชี และทรัสตีในระหวา่งการ
ชาํระบญัชีกองทรัสต์จนถึงการ
เลิกกองทรัสต ์ 

3) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  แ ล ะ / ห รื อ 
ค่าธรรมเนียมในการเฉลี
ยคืน
ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสตเ์มื
อเลิกกองทรัสต ์ 

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
เ กี
 ยว เ นื
 องกับ การ เ ลิก  ห รื อ
เปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต์
หรือทรัสตี   

(26) ค่าใช้จ่ายและค่าที
ปรึกษาในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วง 

(27) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื
 น ๆ  อั น เ กี
 ย ว เ นื
 อ ง กั บ ก า ร
ดาํเนินงานของกองทรัสต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที
จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อตัรา 

(28) ดอกเบีTย ค่าใชจ่้าย และค่าธรรมเนียม
จากการกูย้มืเงิน (ถา้มี)  

ตามที
จ่ายจริง 

หมายเหตุ : (1) Adjusted  NAV =  มูลค่าทรัพยสิ์นรวม หัก มูลค่าหนีT สินที
ไม่มีดอกเบีTยทัTงหมด หัก มูลค่าหนีT สินจาก
เงินกูย้มืของกองทรัสตส่์วนที
ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 

 (2) เพดาน (ร้อยละของ NAV) ที
กาํหนดดงักล่าว สาํหรับการดาํเนินการของกองทรัสตใ์นระยะเวลา 12 
เดือนแรกเท่านัTน โดยประมาณการจากสถานการณ์ปกติ   

 (3) ประมาณการสําหรับปี 2558  และไม่รวมค่านายหน้าซืTอขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ที

เกิดขึTนจากการซืTอขายหลกัทรัพย ์

 (4) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของทรัพยสิ์นหลกั =  มูลค่าทรัพยสิ์นหลกั ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที
ไดรั้บ
จากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ
ง หกั มูลค่าหนีT สินทัTงหมดของทรัพยสิ์นหลกั 

1.8 เงื�อนไขในการยกเลกิการก่อตั5งกองทรัสต์ 
ทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล นีT มีเงื
อนไขในการยกเลิกการก่อตัT ง
กองทรัสต ์ดงันีT  
1.8.1 มีผูจ้องซืTอไม่ถึงสองร้อยหา้สิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาด

หลกัทรัพยเ์กี
ยวกบัการรับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
1.8.2 มูลค่าหน่วยทรัสตที์
จองซืTอเมื
อรวมกบัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบุคคลอื
น (ถา้มี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที
จะลงทุน

ในทรัพยสิ์นหลกั หรือไม่ถึงจาํนวนตามที
ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือหนงัสือชีTชวน 
1.8.3 มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตัTงทรัสต ์ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

หรือผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑที์
กาํหนด และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
1.8.4 ผูก่้อตัTงทรัสตไ์ม่สามารถโอนเงินที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตี เพื
อก่อตัTงกองทรัสตใ์ห้

แลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์  
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2. ความเสี�ยงสําคญัของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล  มีความเสี
ยง  ผู ้
ลงทุนควรพิจารณาปัจจยัความเสี
ยงดงัต่อไปนีTอยา่งรอบคอบก่อนที
จะตดัสินใจลงทุน  ทัTงนีT  ในส่วนนีT จะกล่าวถึงความ
เสี
ยงสาํคญัของการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทลโดย
สรุป เนืTอหาในรายละเอียดของปัจจยัความเสี
ยงไดร้ะบุไวใ้นส่วนที
 2 ของหนงัสือชีTชวนฉบบันีT  

2.1 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบักองทรัสต์หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์  

1) กองทรัสตเ์ป็นกองทรัสต์ที
อยูร่ะหว่างการก่อตัTง โดยยงัไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีตที
นักลงทุนสามารถ
อา้งอิงในการพิจารณาตดัสินใจเขา้ลงทุน 

2) สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกาํไรตามสมมติฐานมีความไม่
แน่นอน และขึTนอยูก่บัความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑที์
เกี
ยวขอ้ง และ
การแข่งขนั ซึ
งอาจส่งผลใหผ้ลประกอบการที
แทจ้ริงแตกต่างจากที
ประมาณการไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัและอาจ
ส่งผลต่อมูลค่าที
ไดล้งทุนในกองทรัสต ์

3) ความสาํเร็จของกองทรัสตขึ์Tนอยูก่บัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรัสตผ์ูเ้ช่าช่วงและผูบ้ริหารโรงแรมใน
การจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกัซึ
 งหากไม่สามารถดาํเนินการหรือจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อมูลค่าของทรัพยสิ์นหลกั 
ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์

4) รายไดข้องกองทรัสตขึ์Tนอยู่กบัฐานะทางการเงินของผูเ้ช่าช่วง และการตดัสินใจต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื
อ
สญัญาเช่าช่วงของผูเ้ช่าช่วงสิTนสุดลง 

5) ความเสี
ยงที
เกิดขึTนเมื
อตอ้งมีการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์
6)  ในอนาคต เงินเก็บสาํรองเพื
อการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ในทรัพยสิ์นหลกั อาจไม่เพียงพอ 
7)  ความเสี
ยงที
อาจเกิดขึTนอนัเป็นผลจากการที
กองทรัสตก์ูย้มืเงิน 
8) การเปลี
ยนแปลงนโยบายทางภาษีที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์
9) กองทรัสตต์อ้งพึ
งพาบุคคลภายนอกสาํหรับการใหบ้ริการบางประการ 
10) ความเสี
ยงเกี
ยวกบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
11) กองทรัสต์ไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญาโดยตรงในสัญญาเช่าที
ดินสําหรับโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์

เทอร์มินอล 21 
12) กองทรัสต์อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
 เ ช่าได้หากผู ้ให้ เ ช่าผิดนัดในสัญญาเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์
13) ความเสี
ยงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าช่วงไดใ้นอนาคต 

2.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินหลกั 
1) กองทรัสตมี์ความเสี
ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจท่องเที
ยวในประเทศ 
2) ทรัพยสิ์นหลกัอาจตอ้งเผชิญกบัความเสี
ยงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที
ยวที
สูงขึTน 
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3) ความเสียหายหรือความสูญเสียที
อาจเกิดขึTนหากทรัพย์สินหลักไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัเนื
องจากสญัญาเช่าที
ดินซึ
งเป็นที
ตัTงของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
มีขอ้กาํหนดและเงื
อนไขที
อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสตใ์นการไดรั้บเงินค่า
สินไหมทดแทนในกรณีที
เกิดความเสียหายต่อโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

4) ทรัพยสิ์นหลกัอาจมีความชาํรุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบติัที
ผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมีความ
บกพร่องอื
น 

5) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืTนฐานดา้นคมนาคมที
มีแผนจะดาํเนินการ และโครงการปรับปรุงต่างๆ ที

อยูใ่กลก้บัทรัพยสิ์นหลกัอาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมายงัทรัพยสิ์นหลกั 

6) การใชส่้วนต่อเชื
อมเพื
อเชื
อมพืTนที
บางส่วนของทรัพยสิ์นหลกัเขา้กบัรถไฟฟ้า BTS  สถานีอโศก  
7) ภยัธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอื
นๆการก่อการร้ายและสงครามอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของ

กองทรัสต ์
8) การใหค้วามยนิยอมในการโอนสิทธิและหนา้ที
ตามสญัญาที
เกี
ยวขอ้งต่างๆ อาจล่าชา้ หรือผูเ้ช่าทรัพยสิ์นหลกั

ที
กองทรัสตล์งทุนไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปลี
ยนตวัเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัเดิมเป็นผูเ้ช่าช่วง  
9) มูลค่าของทรัพยสิ์นหลกัตามการประเมินค่าโดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ไม่ไดเ้ป็นเครื
องแสดงมูลค่าที


แทจ้ริงของทรัพยสิ์นหลกัเสมอ และไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ราคาขายของทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวนัTนจะ
เป็นไปตามที
ประเมิน ไม่วา่ในปัจจุบนัหรือในอนาคต 

10) การลดลงของมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นหลกัและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อบญัชีกาํไรขาดทุน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรัสต ์

2.3 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
1) ความเสี
ยงโดยทั
วไปในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
2) กองทรัสตอ์าจไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ขาดทางเลือกอื
นในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั 
3) กลยทุธ์ของกองทรัสตใ์นการลงทุนในทรัพยสิ์นที
ใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจนาํมาซึ
 งความเสี
ยงที


สูงกวา่เมื
อเทียบกบักองทรัสตป์ระเภทอื
นที
มีรูปแบบการลงทุนที
หลากหลายกวา่ 
4) ทรัพยสิ์นหลกัอาจถูกเวนคืน 
5) ความเสี
ยงจากการที
กองทรัสตอ์าจจดทะเบียนสิทธิการเช่าไดล่้าชา้ 
6) ความเสี
ยงทางการเมือง 
7) การเปลี
ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชีหรือกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
8) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูจ้ดัการกองทรัสตก์บัผูเ้ช่าช่วงซึ
งประกอบธุรกิจโรงแรมและผูบ้ริหาร

โรงแรม 
 

2.4ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
1) ความเสี
ยงเนื
องจากยงัไม่เคยมีตลาดรองเพื
อทาํการซืTอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตนี์Tมาก่อน 
2) ราคาซืTอขายหน่วยทรัสตใ์นตลาดรองอาจลดลงตํ
ากวา่ราคาเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครัT งนีT  
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3) ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถขายคืนหน่วยทรัสตไ์ด ้
4) มูลค่าหน่วยทรัสตอ์าจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยทรัสตที์
ออกใหม่ตํ
ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสตก่์อนการ

เสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ
มเติม 
5) การขายหน่วยทรัสตใ์นอนาคตของกลุ่มบุคคลเดียวกนัของเจา้ของทรัพยสิ์นหลกั อยา่งมีนยัสาํคญัอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต ์
6) เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจาํนวนเงินที
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไดล้งทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรัสตใ์นครัT งนีT  
7) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทรัสตอ์าจไม่เท่ากบัราคาที
จะซืTอขายไดจ้ริงในตลาดหลกัทรัพย ์
8) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตมิ์ไดเ้ป็นมูลค่าที
แทจ้ริงของทรัพยสิ์นซึ
งกองทรัสต์จะไดรั้บหากมีการ

จาํหน่ายทรัพยสิ์นออกไปทัTงหมด หรือมีการเลิกกองทรัสต ์
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ส่วนที� 2 

ข้อมูลเกี�ยวกบักองทรัสต์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั สาํนกังานจดทะเบียนตั(งอยูเ่ลขที
 11 อาคารคิวเฮา้ส์ สาทร ชั(น 4 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  เลขทะเบียนบริษัท 0105551006645 เว็บไซต ์
www.lhfund.co.th โทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 โทรสาร 02-286-3585 และ 02-679-2150 ในฐานะผูก่้อตั(ง 
ทรัสตแ์ละจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัจากที
กองทรัสตไ์ดก่้อตั(งแลว้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อนาํเงินที
ไดรั้บจากการ
ระดมทุนในครั( งนี(  (รวมเงินกูย้ืม) หลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆ แลว้ ไปลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละกรรมสิทธิN ใน
สังหาริมทรัพยโ์ครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ
 งเป็นทรัพยสิ์นหลกั โดยการเขา้ทาํสัญญาที

เกี
ยวขอ้งกับการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์กับคู่สัญญาที
เกี
ยวขอ้ง (รายละเอียดเป็นไปตามหัวขอ้ 4.3) โดย
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวโดยการให้เช่า หรือให้เช่าช่วง
ทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวร้วมทั(งดาํเนินการอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งและจาํเป็นเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต ์และเพื
อ
มุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งตามที

ไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั(งทรัสต ์ 

1. ปัจจยัความเสี�ยง 

การลงทุนในหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล  มีความเสี
ยง ผูล้งทุน
ควรพิจารณาขอ้มูลทั(งหมดที
อยูใ่นหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(  รวมทั(งปัจจยัความเสี
ยงดงัต่อไปนี(อยา่งรอบคอบก่อนที
จะตดัสินใจ
ลงทุน นอกจากนี(  ยงัมีความเสี
ยงอื
นๆ ที
ขณะนี(ผูก่้อตั(งทรัสตซึ์
งจะเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัไม่อาจคาดการณ์ได ้ดงันั(นความ
เสี
ยงที
ในปัจจุบนัที
ผูก่้อตั(งทรัสตเ์ชื
อวา่ไม่เป็นสาระสาํคญั ซึ
 งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการดาํเนินงานและโอกาสของกองทรัสตจึ์งอาจไม่ไดร้ะบุไวใ้นขณะนี(  
ข้อความดังต่อไปนี( แสดงถึงปัจจัยความเสี
ยงที
 มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์หรือมูลค่า
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสตน์อกจากนี(นอกเหนือจากปัจจยัความเสี
ยงที
ปรากฏในหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(แลว้ยงัอาจมีปัจจยั
ความเสี
ยงอื
นๆซึ
งผูก่้อตั(งทรัสตไ์ม่อาจทราบไดใ้นขณะนี(หรือเป็นความเสี
ยงที
ผูก่้อตั(งทรัสต์พิจารณาในขณะนี( วา่ไม่เป็น
สาระสาํคญัแต่ความเสี
ยงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเสี
ยงที
มีความสาํคญัต่อไปในอนาคตความเสี
ยงที
ปรากฏในหนงัสือชี(
ชวนฉบบันี( และความเสี
ยงที
อาจมีขึ(นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจผลการดาํเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์หรือมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statements) ที
ปรากฏในหนงัสือชี(ชวนฉบบันี( เช่นการใชถ้อ้ยคาํวา่ “เชื
อวา่” “คาดหมายวา่” “คาดการณ์
วา่” “มีแผนจะ” “ตั(งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้หรือประมาณการทางการเงินโครงการในอนาคตการคาดการณ์เกี
ยวกบัผล
ประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจการเปลี
ยนแปลงของกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
นโยบายของรัฐและอื
นๆเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอนัเป็นความเห็นของผูก่้อตั(งทรัสตใ์นปัจจุบนัและมิได้
เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวนอกจากนี( ผลการดาํเนินงานที
เกิดขึ(นจริงกับการ
คาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ส่วนที� 2 

ข้อมูลเกี�ยวกบักองทรัสต์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั สาํนกังานจดทะเบียนตั(งอยูเ่ลขที
 11 อาคารคิวเฮา้ส์ สาทร ชั(น 4 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  เลขทะเบียนบริษัท 0105551006645 เว็บไซต ์
www.lhfund.co.th โทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 โทรสาร 02-286-3585 และ 02-679-2150 ในฐานะผูก่้อตั(ง 
ทรัสตแ์ละจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัจากที
กองทรัสตไ์ดก่้อตั(งแลว้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อนาํเงินที
ไดรั้บจากการ
ระดมทุนในครั( งนี(  (รวมเงินกูย้ืม) หลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆ แลว้ ไปลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละกรรมสิทธิN ใน
สังหาริมทรัพยโ์ครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ
 งเป็นทรัพยสิ์นหลกั โดยการเขา้ทาํสัญญาที

เกี
ยวขอ้งกับการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์กับคู่สัญญาที
เกี
ยวขอ้ง (รายละเอียดเป็นไปตามหัวขอ้ 4.3) โดย
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวโดยการให้เช่า หรือให้เช่าช่วง
ทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวร้วมทั(งดาํเนินการอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งและจาํเป็นเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต ์และเพื
อ
มุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งตามที

ไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั(งทรัสต ์ 

1. ปัจจยัความเสี�ยง 

การลงทุนในหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล  มีความเสี
ยง ผูล้งทุน
ควรพิจารณาขอ้มูลทั(งหมดที
อยูใ่นหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(  รวมทั(งปัจจยัความเสี
ยงดงัต่อไปนี(อยา่งรอบคอบก่อนที
จะตดัสินใจ
ลงทุน นอกจากนี(  ยงัมีความเสี
ยงอื
นๆ ที
ขณะนี(ผูก่้อตั(งทรัสตซึ์
งจะเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัไม่อาจคาดการณ์ได ้ดงันั(นความ
เสี
ยงที
ในปัจจุบนัที
ผูก่้อตั(งทรัสตเ์ชื
อวา่ไม่เป็นสาระสาํคญั ซึ
 งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการดาํเนินงานและโอกาสของกองทรัสตจึ์งอาจไม่ไดร้ะบุไวใ้นขณะนี(  
ข้อความดังต่อไปนี( แสดงถึงปัจจัยความเสี
ยงที
 มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์หรือมูลค่า
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสตน์อกจากนี(นอกเหนือจากปัจจยัความเสี
ยงที
ปรากฏในหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(แลว้ยงัอาจมีปัจจยั
ความเสี
ยงอื
นๆซึ
งผูก่้อตั(งทรัสตไ์ม่อาจทราบไดใ้นขณะนี(หรือเป็นความเสี
ยงที
ผูก่้อตั(งทรัสต์พิจารณาในขณะนี( วา่ไม่เป็น
สาระสาํคญัแต่ความเสี
ยงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเสี
ยงที
มีความสาํคญัต่อไปในอนาคตความเสี
ยงที
ปรากฏในหนงัสือชี(
ชวนฉบบันี( และความเสี
ยงที
อาจมีขึ(นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจผลการดาํเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์หรือมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statements) ที
ปรากฏในหนงัสือชี(ชวนฉบบันี( เช่นการใชถ้อ้ยคาํวา่ “เชื
อวา่” “คาดหมายวา่” “คาดการณ์
วา่” “มีแผนจะ” “ตั(งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้หรือประมาณการทางการเงินโครงการในอนาคตการคาดการณ์เกี
ยวกบัผล
ประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจการเปลี
ยนแปลงของกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
นโยบายของรัฐและอื
นๆเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอนัเป็นความเห็นของผูก่้อตั(งทรัสตใ์นปัจจุบนัและมิได้
เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวนอกจากนี( ผลการดาํเนินงานที
เกิดขึ(นจริงกับการ
คาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ผูก่้อตั(งทรัสตไ์ดด้าํเนินการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของทรัพยสิ์นหลกัโดยตรวจสอบขอ้มูลต่างๆที
เกี
ยวขอ้ง (Due Diligence) 
ก่อนการตดัสินใจเขา้ลงทุนโดยผูก่้อตั(งทรัสตไ์ดศึ้กษารายงานของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานทางวศิวกรรมของ
ทรัพยสิ์นหลกัอยา่งละเอียดอยา่งไรก็ดีการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่ทรัพยสิ์นหลกัไม่มี
ความเสียหายหรือชาํรุดบกพร่องอนัอาจทาํใหก้องทรัสตมี์ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมในจาํนวนที
สูงกวา่จาํนวน
ที
ระบุในหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(  

นอกจากนี( รายงานของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสิ์นหลกัอาจมีขอ้บกพร่องหรือไม่
ถูกตอ้งทั(งหมดหรือบางส่วนอนัเนื
องมาจากความบกพร่องของทรัพยสิ์นหลกัที
ตรวจสอบไดย้ากหรือไม่สามารถตรวจพบ
ไดแ้ละทรัพยสิ์นหลกัอาจมีลกัษณะหรือถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ
งที
เป็นการขดัหรือแยง้กบักฎหมาย
ต่างๆที
เกี
ยวขอ้งโดยการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆที
เกี
ยวขอ้งไม่สามารถครอบคลุมถึงได ้ซึ
 งอาจส่งผลให้กองทรัสตมี์ค่าใชจ่้าย
หรือความรับผิดอนัเนื
องมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

ขอ้มูลในส่วนนี( ที
อา้งถึงหรือเกี
ยวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลที
ไดม้าจากขอ้มูลที
มีการ
เปิดเผยหรือคดัยอ่จากสิ
งพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอื
นๆโดยที
กองทรัสตมิ์ไดท้าํการตรวจสอบหรือรับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

เนื
องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นผลตอบแทนในระยะยาว
ผูล้งทุนจึงไม่ควรคาดหวงัที
จะไดรั้บผลตอบแทนในระยะสั( นนอกจากนั(นราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กบัมูลค่าของ
หน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดตํ
 าลงหรือสูงขึ( นผู ้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุนดังนั( นผู ้ที
ประสงค์ซื( อ
หน่วยทรัสต์จึงควรปรึกษาผูป้ระกอบวิชาชีพและขอคาํปรึกษาเกี
ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อน
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์

 1.1 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบักองทรัสต์หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

การลงทุนในหน่วยทรัสตที์
เสนอขายในครั( งนี( มีความเสี
ยงผูล้งทุนควรพิจารณาหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(อยา่งรอบคอบ
โดยเฉพาะอยา่งยิ
งปัจจยัความเสี
ยงดงัรายละเอียดขา้งทา้ยนี( ก่อนตดัสินใจในการลงทุนในหน่วยทรัสต ์

1) กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที�อยู่ระหว่างการก่อตั�ง โดยยังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที�นักลงทุนสามารถ

อ้างอิงในการพจิารณาตัดสินใจเข้าลงทุน 

กองทรัสตเ์ป็นกองทรัสตที์
อยูใ่นระหวา่งการก่อตั(ง ดงันั(น กองทรัสตจึ์งยงัไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีต แต่มี
เพียงขอ้มูลของผลการดาํเนินงานของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ในอดีต
เพื
อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจและอาจเป็นการยากสําหรับนักลงทุนที
จะประเมินผลการ
ดาํเนินงานในอนาคตโดยโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ไดเ้ปิดดาํเนินการมาแลว้
ตั(งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555แต่ก็ไม่สามารถรับประกนัไดว้า่รายไดที้
กองทรัสตจ์ะไดรั้บหรือค่าใชจ่้ายที
จะ
เกิดขึ(นจากทรัพยสิ์นหลกัจะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอดีต หรือประมาณการรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายที
แสดงในเอกสารแนบ 4    “รายงานประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตาม
สมมติฐาน” ในหนังสือชี(ชวนฉบบันี(  ดงันั(น ผูก่้อตั(งทรัสตจึ์งไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ กองทรัสตจ์ะมีผล
การดาํเนินงานหรือสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดต้ามอตัราที
ระบุไวใ้นเอกสารแนบ 4  รายงานประมาณ
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การงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐาน นอกจากนี(  ผูล้งทุนไม่ควรอา้งอิงขอ้มูลทาง
การเงินและสถิติในการดาํเนินงานต่างๆ ที
ปรากฏในหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(แต่เพียงอยา่งเดียวเพื
อประเมินผล
ประกอบการของกองทรัสตใ์นอนาคต 

2) สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐานมีความไม่

แน่นอน และขึ�นอยู่กบัความเสี�ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงิน กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง และ

การแข่งขัน ซึ�งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที�แท้จริงแตกต่างจากที�ประมาณการไว้อย่างมีนัยสําคัญและอาจ

ส่งผลต่อมูลค่าที�ได้ลงทุนในกองทรัสต์ 

 ประมาณการตามที
ระบุในเอกสารแนบ 4  รายงานประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกาํไร
ตามสมมติฐานนั(น ไดร้วมเอาขอ้มูลที
เกี
ยวกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการปันส่วนแบ่งผลกาํไร
ตามสมมติฐานของกองทรัสต์สําหรับงวดประมาณการสิ(นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2559ซึ
 งประมาณการทาง
การเงินของกองทรัสต์นั(นเป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที
อาจจะเกิดขึ(นแก่กองทรัสต์
เท่านั(น และไม่ไดเ้ป็นการยืนยนัถึงผลประกอบการของกองทรัสตใ์นอนาคต และประมาณการทางการเงิน
ดงักล่าวขึ(นอยูก่บัขอ้สมมติฐานหลายประการตามที
ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารแนบ 4 รายงานประมาณการงบกาํไร
ขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกาํไรตามสมมติฐาน อยา่งไรก็ดี ถึงแมว้า่ผูก่้อตั(งทรัสตไ์ดจ้ดัทาํประมาณการ
ดงักล่าวดว้ยความตั(งใจและความระมดัระวงั แต่ขอ้สมมติฐานที
นาํมาใชใ้นการประมาณการยงัมีความไม่
แน่นอนและขึ(นอยูก่บัความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑที์
เกี
ยวขอ้ง และ
การแข่งขนั ซึ
 งขอ้สมมติฐานต่างๆ ที
เกิดขึ(นจริงอาจเปลี
ยนแปลงในสาระสาํคญัได ้ความเสี
ยงและความไม่
แน่นอนดงักล่าวต่างๆ นั(นอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต ์เช่น ประมาณการดงักล่าวอาจเป็นการ
คาดการณ์หรือการตั(งสมมติฐานในเหตุการณ์ที
อาจเกิดขึ(นในอนาคตอนัเกี
ยวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ์
 งมี
ความไม่แน่นอน นอกจากนี(  รายไดต้ามที
เกิดขึ(นจริงของกองทรัสตจ์ะขึ(นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ รวมถึงค่าเช่าคงที

และค่าเช่าแปรผนัจากทรัพยสิ์นหลกัซึ
 งอาจลดลงดว้ยสาเหตุหลายประการ เช่น อตัราค่าเช่าคงที
ลดลงเมื
อมี
การต่ออายสุัญญาเช่า และการปรับค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาจไม่เป็นไป
ตามประมาณการ การไม่สามารถชาํระค่าเช่า หรือความล่าชา้ในการชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่าช่วง เป็นตน้ โปรด
พิจารณาความเสี
ยงเพิ
มเติมในหัวขอ้ “ความเสี
ยงที
เกี
ยวกบักองทรัสต์หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์”  
ตามที
ได้ระบุไวใ้นส่วนนี(  ปัจจัยที
อาจมีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการการปันส่วนกําไรของ
กองทรัสต์มากที
สุดคือ การแปรผนัของอตัราค่าเช่าแปรผนัและอตัราการเติบโตของค่าเช่าห้องพกัรายวนั 
อตัราการเติบโตของอตัราการเขา้พกัและค่าใชจ่้ายที
เกี
ยวกบัการจดัการอสังหาริมทรัพยร์วมกนั ซึ
 งปัจจัย
เหล่านี( อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ที
 มีต่อผลประกอบการและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามที
ประมาณการไว ้เนื
องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือ
เหตุการณ์ทั( งหมดที
 เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ( นตามที
คาดการณ์ไว ้หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที
มิไดค้าดไว ้ดงันั(น ผูก่้อตั(งทรัสตจึ์งไม่อาจรับประกนัไดว้า่ขอ้สมมติฐานที
วางไวจ้ะเกิดขึ(นและ
กองทรัสตจ์ะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดต้ามที
ประมาณการไว ้หากผลประกอบการของกองทรัสตไ์ม่
เป็นไปตามที
ประมาณการไว ้กองทรัสต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนตามที
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ประมาณการไวไ้ด ้ซึ
 งอาจส่งผลให้ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามที
ไดป้ระมาณการไวแ้ละ
หน่วยทรัสตอ์าจมีมูลค่าทางตลาดลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

3) ความสําเร็จของกองทรัสต์ขึ�นอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้เช่าช่วง และผู้บริหารโรงแรม ใน

การจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักซึ�งหากไม่สามารถดําเนินการหรือจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก 

ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะบริหารจดัการกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามที
ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั(งทรัสต ์โดยผูเ้ช่าช่วงจะ
มอบหมายนโยบายในการดาํเนินธุรกิจโรงแรมให้แก่ผูบ้ริหารโรงแรมในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกั
ตามสัญญาแต่งตั( งผูบ้ริหารโรงแรมที
ผูเ้ช่าช่วงทํากับผูบ้ริหารโรงแรม เพื
อให้ทําหน้าที
บริหารจัดการ
ทรัพยสิ์นหลกัดงันั(น ตามสัญญาแต่งตั(งผูบ้ริหารโรงแรม ผูบ้ริหารโรงแรมจะมีความรับผิดชอบดา้นต่างๆ 
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูเ้ช่าช่วงซึ
งรวมถึงส่วนที
เกี
ยวกบัทรัพยสิ์นหลกั ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การทาํ
การตลาด การบาํรุงรักษา ความมั
นคงและความปลอดภยัของอาคาร และการบริหารจดัการทางการเงินเพื
อหา
ประโยชน์จากการดาํเนินธุรกิจโรงแรมบนทรัพยสิ์นที
ลงทุน  

ทั(งนี(  หากผูเ้ช่าช่วง และ/หรือ ผูบ้ริหารโรงแรม ไม่สามารถดาํเนินงานตามกลยทุธ์ใหป้ระสบความสาํเร็จ หรือ 
ผูเ้ช่าช่วง และ/หรือ ผูบ้ริหารโรงแรม ไม่อาจจดัการทรัพยสิ์นหลกัไดอ้ยา่งเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมูลค่าของทรัพยสิ์นหลกั และ/หรือ รายไดค้่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสตค์วรจะไดรั้บ ซึ
 งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตลอดจนการ
ชาํระคืนหนี( ที
ถึงกาํหนดชาํระ นอกจากนี(  การเปลี
ยนแปลงในทางลบใดๆ ที
มีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของ
ผูเ้ช่าช่วง และผูบ้ริหารโรงแรมอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ช่าช่วง และผูบ้ริหารโรงแรมในการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัไดน้อกจากนี( หากผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถปฏิบติัหน้าที
ในฐานะผูเ้ช่าช่วงภายใต้
สญัญาเช่าช่วง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ผูบ้ริหารโรงแรมซึ
งแต่งตั(งโดยผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถปฏิบติั
หน้าที
ในฐานะผูบ้ริหารโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการ
ดาํเนินงาน และฐานะการเงินของกองทรัสต ์ 

4) รายได้ของกองทรัสต์ขึ�นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วง และการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื�อ

สัญญาเช่าช่วงของผู้เช่าช่วงสิ�นสุดลง 

ฐานะการเงินของกองทรัสตขึ์(นอยูก่บัค่าเช่าทรัพยสิ์นหลกั ซึ
 งกองทรัสตใ์ห้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพยสิ์นหลกั
แก่ผูเ้ช่าช่วงรายเดียว เนื
องจากทรัพย์สินหลักที
 เข้าลงทุนในครั( งนี( เป็นทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม โดยรายไดห้ลกัของกองทรัสตจ์ะประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่าคงที
และรายได้
ค่าเช่าแปรผนัตามวธีิการคาํนวณในสญัญาเช่าช่วง (เปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ที
 1.4) ที
ไดจ้ากผูเ้ช่าช่วงรายเดียวเป็น
หลกั จึงทาํใหก้องทรัสตต์กอยูภ่ายใตปั้จจยัความเสี
ยงจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
โรงแรมจากการใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงรายเดียว ดงันั(น ในขณะใดขณะหนึ
งหากผูเ้ช่าช่วงมีฐานะการเงินที
ดอ้ยลง 
อาจทาํให้ผูเ้ช่าช่วงชาํระเงินล่าช้าหรือเกิดการผิดนัดชาํระเงินค่าเช่าของผูเ้ช่าช่วงและทาํให้ผูเ้ช่าช่วงไม่
สามารถชาํระหนี( ไดแ้ละ/หรือ กองทรัสตอ์าจไม่ไดรั้บค่าเช่าแปรผนัตามที
ประมาณการไว ้รวมทั(งผูเ้ช่าช่วง
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อาจไม่ต่ออายสุญัญาเช่าช่วง หรืออาจขอต่ออายสุญัญาเช่าช่วงดว้ยเงื
อนไขที
เป็นประโยชน์แก่กองทรัสตน์อ้ย
กวา่เงื
อนไขในสัญญาเช่าช่วงครั( งแรก  ซึ
 งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผล
การดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์ 

อย่างไรก็ตาม จากประวติัการดําเนินงานในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ของ โครงการโรงแรม แกรนด ์           
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 จากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นดงักล่าว พบวา่กาํไรก่อนหักดอกเบี(ยเงินกู ้
ภาษีเงินได ้และค่าเสื
อมราคา มีจาํนวนที
เพียงพอต่อการชาํระค่าเช่าคงที
แต่ละปีให้แก่กองทรัสต์ภายใน
ระยะเวลาการเช่าภายหลงัจากการก่อตั(งกองทรัสต ์อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ช่าช่วงยงัคงดาํเนินกิจการไดต้ามปกติ 
และไม่มีเหตุการณ์ความผนัผวนทางเศรษฐกิจหรือการแข่งขนัที
สูงขึ(น รวมทั(งความจาํเป็นที
ตอ้งปิดโครงการ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เพื
อปรับปรุงทรัพยสิ์น จนกระทบกบัการดาํเนินกิจการ
ตามปกติของผูเ้ช่าช่วงอยา่งมีนยัสาํคญั รวมทั(งผูเ้ช่าช่วงไม่มีเจตนาที
ผิดนดัการชาํระค่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่า
เช่าแปรผนั (ถา้มี) กองทรัสตจ์ะยงัคงมีความเป็นไปไดที้
จะไดรั้บค่าเช่าคงที
ตามที
ระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วง
และสญัญาเช่าตามปกติ 

5) ความเสี�ยงที�เกดิขึ�นเมื�อต้องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

 
อสงัหาริมทรัพยข์องกองทรัสตแ์ต่ละแห่งจะตอ้งซ่อมแซมและปรับปรุงใหดู้ใหม่ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบั

ความพอใจของลูกคา้อยู่เสมอ เพื
อดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื
อง โดยปกติการปรับปรุง หรือ 

การซ่อมแซมบาํรุงรักษาประจาํปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานมากนกั ยกเวน้ในกรณีที
เป็น

การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึ
 ง เป็นการปรับปรุงเพื
อเปลี
ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายใน

อสงัหาริมทรัพย ์หรือเป็นการเปลี
ยนงานระบบที
สาํคญั ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ลิฟต ์เป็นตน้  ซึ
งจะ

ดําเนินการตามระยะเวลาที
ผูเ้ช่าช่วง และ/หรือผู ้บริหารโรงแรม และกองทรัสต์เห็นว่าเหมาะสมและ

กองทรัสต์ยอมรับได ้ซึ
 งโดยปกติการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยจ์ะดาํเนินงานเฉพาะส่วนพื(นที
ที
ตอ้งการ

ปรับปรุง โดยพื(นที
ส่วนอื
น ยงัคงเปิดให้ดาํเนินการปกติ  เวน้แต่หากจาํเป็นที
จะตอ้งซ่อมแซมหรือปรับปรุง

ใหญ่ซึ
งหากเปิดดาํเนินการแลว้ลูกคา้ที
เขา้พกัอาจไม่ไดรั้บความสะดวกและอาจทาํให้มีการร้องเรียนหรือไม่

คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ในการเปิดให้บริการ ณ ขณะนั(น ผูเ้ช่าช่วงหรือผูบ้ริหารโรงแรมอาจพิจารณาที
จะหยุด

การให้บริการชั
วคราวเพื
อทําการปรับปรุงครั( งใหญ่ซึ
 งอาจกระทบกับรายได้ของผูเ้ช่าช่วงในระหว่าง

ดาํเนินการปรับปรุงซึ
งอาจกระทบต่อค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสตจ์ะไดรั้บ 

6)  ในอนาคต เงินเกบ็สํารองเพื�อการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สินหลกั อาจไม่เพยีงพอ  

ปัจจุบนัโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 มีสภาพทรัพยสิ์นที
ดี มีการเปิดดาํเนินการ
ประมาณ 3 ปี ประกอบกบัจากการประมาณการทางการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีแผนงานที
จะทยอยเก็บ
สาํรองค่าซ่อมแซม และค่าปรับปรุงภาพลกัษณ์เป็นระยะๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตอาจเกิดปัญหาเงินเก็บ
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สาํรองดงักล่าว อาจไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม การปรับปรุงสภาพทรัพยสิ์น หรือการปรับปรุงภาพลกัษณ์ 
เพื
อรักษาศกัยภาพในการแข่งขนั  

หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ซึ
 งในกรณีที
เกิด
เหตุการณ์ดงักล่าว กองทรัสต์อาจจะพิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุนที
เหมาะสมเพื
อใชใ้นการปรับปรุงสภาพ
ทรัพยสิ์นหรือการปรับปรุงภาพลกัษณ์เพื
อเป็นการลดผลกระทบที
อาจจะเกิดขึ(นแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

7)  ความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นอันเป็นผลจากการที�กองทรัสต์กู้ยมืเงิน 

เนื
องจากกองทรัสตมี์ความประสงคที์
จะกูย้ืมเงินเพื
อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ
งในการลงทุนในทรัพยสิ์นที

กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุน โดยผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละที
ปรึกษาทางการเงินไดพิ้จารณารายละเอียด เงื
อนไขใน
การชาํระคืน ประกอบกบัการประมาณการทางการเงินแลว้ มีความเห็นวา่ กองทรัสตมี์ความสามารถในการ
ชาํระคืนเงินกูด้งักล่าว แต่อาจมีความเสี
ยงเกิดขึ(นจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี(ยอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรัสตท์าํใหก้องทรัสตมี์สภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาํระดอกเบี(ย
และเงินตน้และกระทบต่อความสามารถของกองทรัสตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์

 นอกจากนี( ในกรณีที
มีการกูย้มืเงินใหม่เพื
อมาชาํระหนี( เงินกูย้ืมเดิม (Refinancing) กองทรัสตอ์าจมีความเสี
ยง
ที
จะไม่ไดข้อ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงินฉบบัใหม่ที
ดีเท่ากบัขอ้ตกลงในสญัญากูย้ืมเงินฉบบัเดิมหรือในกรณีที
มี
การกูย้มืเงินเพิ
มเติมอาจมีขอ้สญัญาบางประการซึ
งจาํกดัการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

ทั(งนี(ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งบริหารจดัการกองทรัสตโ์ดยคาํนึงถึงความเสี
ยงดงักล่าวโดยจะมีมาตรการในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และปัจจัยภายนอกต่างๆรวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี( ยอย่าง
สมํ
าเสมอ นอกจากนี(ผูจ้ดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใชเ้ครื
องมือทางการเงินเพื
อลดความเสี
ยงดงักล่าวเช่น
บริการธุรกรรมแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี( ยหรือการดาํเนินการใดๆกบัเจา้หนี( เช่นการขอขยายระยะเวลาการ
ชาํระหนี( การผ่อนผนัเงื
อนไขที
 เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นต้นโดยกองทรัสต์จะ
ดาํเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถึงกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งและประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นสาํคญั 

8)  การเปลี�ยนแปลงนโยบายทางภาษทีี�เกี�ยวข้องกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจมีภาระภาษีเกี
ยวกบัการลงทุนหรือซื(อขายหน่วยทรัสตโ์ดยอาจจะตอ้งเสียภาษีในอตัราที

สูงขึ(น หรือในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนที
จ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนที
ไม่ไดมี้สญัชาติไทยอาจจะตอ้ง
ถูกหักภาษี ณ ที
จ่ายที
แตกต่างไปจากเดิมได ้หากมีการเปลี
ยนแปลงกฎหมายและระเบียบดา้นภาษีหรือดา้น
อื
นๆที
เกี
ยวขอ้ง 

9) กองทรัสต์ต้องพึ�งพาบุคคลภายนอกสําหรับการให้บริการบางประการ 

เนื
องจากผูเ้ช่าช่วงจะมีการว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื
อให้บริการบางประการต่อทรัพยสิ์นหลกั อาทิเช่น การ
ให้บริการนํ( าประปา ไฟฟ้า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการบริการกาํจัดขยะ ผูก่้อตั( งทรัสต์จึงไม่สามารถ
รับประกนัไดว้า่บุคคลภายนอกนั(นจะปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัของตนตามสัญญาในการให้บริการใดๆ ไดอ้ยา่ง
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สมบูรณ์ ถึงแมจ้ะมีขอ้กาํหนดในสญัญาในกรณีที
คู่สญัญาปฏิบติัผิดสญัญาหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได ้ซึ
งใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่าช่วงที
จะบอกเลิกสญัญาหรือเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่าย
ที
ปฏิบติัผิดสัญญาได ้แต่เหตุการณ์ที
คู่สัญญาผิดสัญญาดงักล่าว อาจทาํให้คู่สัญญาหยุดชะงกัการให้บริการ
ใดๆ ต่อทรัพยสิ์นหลกั อาจเป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ และมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
กิจการ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสตไ์ด ้

10)  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม 

ผูเ้ช่าช่วงจะรับโอนหรือดาํเนินการเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย
เพื
อวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21ทั(งนี(  ใน
กรณีที
ผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถดาํเนินการเพื
อให้ไดม้าซึ
 งใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมของผูเ้ช่าช่วงถูกยกเลิกหรือไม่ไดรั้บการต่ออาย ุผูเ้ช่าช่วงจะไม่สามารถดาํเนินกิจการ
โรงแรมต่อไปได ้ซึ
งอาจถือเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าช่วงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหนา้ที
ภายใตส้ัญญาเช่า
ช่วงได ้ 

อนึ
ง ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหนา้ที
ภายใตส้ัญญาเช่าช่วงที
มีนยัสาํคญัอนัถือ
เป็นเหตุเลิกสัญญาประการหนึ
งภายใตส้ัญญาเช่าช่วงนั(น กองทรัสตมี์สิทธิที
จะบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงและ
เรียกร้องค่าเสียหายเนื
องจากการผิดสัญญาของผูเ้ช่าช่วงได ้ทั(งนี(  ในกรณีที
กองทรัสตไ์ม่สามารถหาคู่สัญญา
รายใหม่เพื
อมาเช่าช่วงและบริหารทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร หรือไม่
สามารถบรรลุขอ้ตกลงกบัคู่สัญญารายใหม่เกี
ยวกบัขอ้กาํหนดและเงื
อนไขภายใตส้ัญญาฉบบัใหม่ที
เป็น
ประโยชน์ต่อกองทรัสตไ์ด ้กระแสรายไดข้องกองทรัสตอ์าจชะลอ หยดุชะงกัหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ
 ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลประกอบการของกองทรัสต ์และความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์

อยา่งไรก็ตาม  ขั(นตอนในการโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจะใช้
เวลาประมาณ 60 วนั 

11) กองทรัสต์ไม่ได้เป็นคู่ สัญญาโดยตรงในสัญญาเช่าที�ดินสําหรับโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 

เทอร์มินอล 21 

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ก่อสร้างขึ(นบนที
ดินที
เช่าตามสัญญาเช่าที
ดิน
ระหว่างบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี(   จาํกดั (“ผู้ให้เช่า”) กบัเจา้ของที
ดินอนัเป็นที
ตั(งของโครงการ
โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ทั(งนี(  ภายใตส้ัญญาก่อตั(งทรัสต ์กองทรัสตจ์ะลงทุนในสิทธิ
การเช่าอาคารโรงแรมในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 โดยที
สิทธิการเช่าที
ดิน
ดงักล่าวจะไม่ถูกโอนให้แก่กองทรัสต์ และเนื
องจากกองทรัสต์จะมิใช่คู่สัญญาโดยตรงในสัญญาเช่าที
ดิน 
และไม่มีอาํนาจควบคุมการปฏิบติัตามสญัญาของผูใ้หเ้ช่า ซึ
 งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าที
ดินดงักล่าว ดงันั(น
จึงไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ผูใ้ห้เช่าจะไม่ทาํผิดหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขที
อาจทาํให้มีการยกเลิกสัญญาเช่า
ที
ดินได ้ซึ
งแมว้า่สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 จะ
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ไม่ระงับไปเพราะการยกเลิกสัญญาเช่าที
 ดินดังกล่าว แต่เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชน์จากโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ระหวา่งกองทรัสตก์บัผูใ้ห้เช่า ดงันั(นอาจจะมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ตลอดจน
ความสามารถของกองทรัสตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

อยา่งไรก็ดี เนื
องจากสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
จะไม่ระงบัไปเพราะการยกเลิกสัญญาเช่าที
ดินดงักล่าว เนื
องจากการยกเลิกสัญญาเช่าที
ดินจะทาํให้อาคาร
และสิ
งปลูกสร้างบนที
ดินตกเป็นกรรมสิทธิN ของเจา้ของที
ดิน โดยเจา้ของที
ดินจะมีสถานะเป็นผูใ้ห้เช่าอาคาร
แทน อีกทั(งในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
ระหวา่งกองทรัสตแ์ละผูใ้หเ้ช่าไดก้าํหนดหนา้ที
ของผูใ้หเ้ช่าวา่จะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ให้เกิดการรอนสิทธิ
ของกองทรัสต์ หรือกระทําการใดๆ ที
มีผลหรือจะส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก
ทรัพยสิ์นที
เช่า ซึ
งหากผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถปฏิบติัตามเงื
อนไขดงักล่าว อาจเป็นเหตุในการผิดสัญญาของผูใ้ห้
เช่าได ้ซึ
งผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่มาตรการนี(อาจช่วยป้องกนัไม่ใหผู้ใ้หเ้ช่ากระทาํการใดๆ อนัเป็นเหตุให้มี
การยกเลิกสญัญาเช่าที
ดินที
กองทรัสตไ์ม่ไดเ้ขา้เป็นคู่สญัญาได ้ทั(งนี(  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดที้
สรุป
สาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
ในหวัขอ้หนา้ที
ของผูใ้หเ้ช่า เหตุในการสิ(นสุดสญัญา และผลอนัเกิดจากเหตุในการสิ(นสุดสญัญา  

12) กองทรัสต์อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที� เ ช่าได้หากผู้ ใ ห้ เ ช่าผิดนัดในสัญญาเช่า           

อสังหาริมทรัพย์ 

เนื
องจากกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 ในกรณีที
ผูใ้ห้เช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ สัญญาที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุน
และการบริหารจัดการของกองทรัสต์ ไม่ยินยอมหรือไม่อาํนวยความสะดวกให้แก่กองทรัสต์ในการใช้
ทรัพยสิ์นที
เช่าตามที
ตกลงกนัในสญัญา แมว้า่การเช่าทรัพยสิ์นดงักล่าวจะไดมี้การจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อ
เจ้าพนักงานที
ดินที
 เกี
ยวข้องแล้วก็ตาม อาจเป็นผลให้กองทรัสต์ขาดรายได้และเกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต ์ซึ
งผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถรับประกนัไดว้า่กองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนบางส่วน
หรือทั( งหมดสําหรับความสูญเสียดงักล่าวอนัเนื
องมาจากการฟ้องร้องดาํเนินคดีใดๆ ที
เกี
ยวกับการทาํผิด
สญัญาดงักล่าว ดงันั(น การที
ผูใ้หเ้ช่าทาํผิดขอ้สญัญาในสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยอ์าจจะส่งผลกระทบในทาง
ลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต ์

อยา่งไรก็ตาม เพื
อลดผลกระทบที
อาจจะเกิดขึ(นแก่กองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดท้าํการตกลงกบัผูใ้ห้เช่า
ในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยไ์วแ้ลว้วา่ ในกรณีที
ผูใ้ห้เช่าผิดนดัตามที
ระบุไวใ้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งคืนเงินค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที

เหลืออยู่ พร้อมทั(งชดใชค้่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึ
 งทรัพยสิ์นที
เช่าได้
ตามระยะเวลาที
กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ทั(งนี(  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดที้
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สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 
21ในหวัขอ้เหตุในการสิ(นสุดสญัญา และผลอนัเกิดจากเหตุในการสิ(นสุดสญัญา  

13) ความเสี�ยงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงได้ในอนาคต 
กรณีที
สญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 สิ(นสุด
ลง หรือมีการบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา กองทรัสตอ์าจใช้
เวลาหาบุคคลอื
นเพื
อเขา้มาเป็นผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นหลกัรายใหม่แทนผูเ้ช่าช่วงเดิม ซึ
งบุคคลดงักล่าวอาจไม่มี
คุณสมบติัหรือความสามารถเหมือนกบัผูเ้ช่าช่วงเดิม รวมทั(งอาจไม่สามารถหาผูเ้ช่าช่วงรายใหม่มาทดแทน
และจ่ายค่าเช่าได้เท่ากับผูเ้ช่าช่วงรายเดิมได้ ซึ
 งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามลาํดบั 
อย่างไรก็ตาม ภายใตส้ัญญาเช่าช่วงกองทรัสต์มีสิทธิเรียกให้ผูเ้ช่าช่วงต่ออายุสัญญาเช่าช่วงต่อไปอีก 2 
คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี (โปรดศึกษารายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ 4.2.3 เงื
อนไขในการต่ออาย)ุ ตลอดจน ในกรณีที

ไม่ไดใ้หผู้เ้ช่าช่วงรายเดิมเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยต์่อไป ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะมีกระบวนการในการพิจารณา
คดัเลือกผูเ้ช่าช่วงรายใหม่ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นสาํคญั 

1.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินหลกั 

1) กองทรัสต์มีความเสี�ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิและภาวะธุรกจิท่องเที�ยวในประเทศ 

โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
งเป็นทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตจ์ะลงทุนมีความ
เสี
ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที
ยว ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอยหรือชะงักงนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี
ยนเงินตรา  ซึ
 งอาจส่งผลรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของ
นกัท่องเที
ยวในประเทศต่างๆ ที
เป็นกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั(งการชะลอตวัของธุรกิจขา้มชาติในประเทศไทย
ตลอดจนปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทาํให้จาํนวนนกั
ธุรกิจที
เป็นลูกคา้ของโรงแรมและนกัท่องเที
ยวที
เดินทางเขา้มาในประเทศไทยมีจาํนวนลดลงจากภาวะการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจที
ถดถอย   

เนื
องดว้ยปริมาณลูกคา้ส่วนใหญ่ที
มาเขา้พกัในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21   
เป็นนกัธุรกิจ และ/หรือ นกัท่องเที
ยวชาวต่างประเทศ ดงันั(น  การดาํเนินกิจการของผูเ้ช่าช่วง หรือ ผูบ้ริหาร
โรงแรมอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัแปรของจาํนวนและประเภทของผูเ้ขา้พกัตามการเปลี
ยนของ
ฤดูกาลท่องเที
ยว และจากภาพพจน์ในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ที
ลดความน่าสนใจของประเทศไทยใน
สถานที
ประกอบธุรกิจ สถานที
ประกอบกิจการ สถานที
ท่องเที
ยวสาํหรับชาวต่างประเทศ รวมถึงกาํลงัซื(อ
ของชาวต่างชาติ ความนิยม และ/หรือ ความเชื
อมั
นในการท่องเที
ยวในประเทศไทยซึ
 งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทรัสตด์ว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ความเสี
ยงดงักล่าว ผูเ้ช่าช่วง และ/หรือ ผูบ้ริหารโรงแรม อาจบรรเทาไดจ้ากการกระจายกลุ่ม
ลูกคา้โดยไม่จาํกดัเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ
ง หรือสญัชาติใดสัญชาติหนึ
ง สาํหรับนาํมาทดแทนซึ
งกนัและ
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กนั ในแต่ละฤดูกาลท่องเที
ยวอยา่งสอดคลอ้งกนั นอกจากนี(หากกรณีที
เกิดปัญหากบัภูมิภาคหรือกลุ่มลูกคา้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ
งก็ยงัมีอีกกลุ่มลูกคา้ที
สามารถมาทดแทนได ้

2)  ทรัพย์สินหลกัอาจต้องเผชิญกบัความเสี�ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที�ยวที�สูงขึ�น 

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที
ยว อาทิ การเพิ
มขึ(นของจาํนวนผูป้ระกอบการใน
ตลาด อุปทานของห้องพกัที
มีมากขึ(นทั(งในทาํเลเดียวกนั และ/หรือ ในแหล่งท่องเที
ยวอื
นๆ ซึ
 งอาจเป็น
ทางเลือกทดแทนการเขา้พกัในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
 งเป็นทรัพยสิ์น
หลกัที
กองทรัสตล์งทุนไดท้ั(งทางตรง และ/หรือ ทางออ้ม  ซึ
 งอาจทาํให้เกิดการแข่งขนัมากขึ(น ทั(งในดา้น
ราคาและคุณภาพการใหบ้ริการ รูปลกัษณ์ และสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั(งกาํลงัซื(อ การใชจ่้ายเฉลี
ย
สําหรับการเขา้พกั และความผนัผวนของจาํนวนนักท่องเที
ยวและนักธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย ซึ
 งจะมีผลต่อ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของผูเ้ช่าช่วงอนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่า
ทั(งที
เป็นค่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั ของผูเ้ช่าช่วงอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ
งหากคู่แข่งมีการ
พฒันาปรับปรุงตกแต่งโรงแรมของตน รวมทั(งคุณภาพในการให้บริการ ให้มีขีดความสามารถที
เหนือกว่า 
และสามารถดึงดูดผูเ้ขา้พกัไดม้ากกวา่ ซึ
งมีผลต่อศกัยภาพในการดึงดูดผูเ้ขา้พกัของโรงแรม  

นอกจากนี(  เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตซึ์
งอาจถือไดว้า่เป็นคู่แข่งทางออ้มของทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ะลงทุน  อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานของผูเ้ช่าช่วงได ้เนื
องจากเป็นทางเลือกที
ราคาถูกกวา่ และ/หรือ มี
สิ
งอาํนวยความสะดวกเหมาะสมกบัผูเ้ขา้พกัที
ตอ้งการพกัระยะยาวในราคาที
ต ํ
ากวา่ 

อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงดังกล่าว อาจบรรเทาได้เนื
องจาก โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21ตั(งอยูใ่นทาํเลที
เป็นศูนยก์ลางการเดินทางของผูเ้ขา้พกัต่างชาติ ที
สะดวกสบาย และแวดลอ้ม
ดว้ยศูนยก์ารคา้ อาคารสาํนกังาน การคมนาคม รวมทั(งการออกแบบห้องพกัที
ทนัสมยัและมีสิ
งอาํนวยความ
สะดวกพื(นฐาน เพื
อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได้ทุกประเภท ซึ
 งเป็นจุดเด่นเมื
อลูกคา้เปรียบเทียบ
คุณภาพและขอบเขตการให้บริการตามมาตรฐานของโรงแรมชั(นดี กบัเซอร์วิสอะพาร์ตเมนตต์่างๆ ที
อาจ
เป็นคู่แข่งทางออ้ม  

3) ความเสียหายหรือความสูญเสียที�อาจเกิดขึ�นหากทรัพย์สินหลักไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ประกนัภัยเนื�องจากสัญญาเช่าที�ดนิซึ�งเป็นที�ตั�งของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

มีข้อกาํหนดและเงื�อนไขที�อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการได้รับเงินค่า

สินไหมทดแทนในกรณีที�เกดิความเสียหายต่อโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

ในสัญญาเช่าที
ดินได้กาํหนดไวว้่า ระหว่างระยะเวลาการเช่าที
ดินสามปีสุดท้าย หากโครงการโรงแรม         
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ไดรั้บความเสียหายโดยสิ(นเชิงหรือเสียหายจนทาํให้ตอ้งหยุดการ
ดาํเนินธุรกิจเป็นระยะเวลาเกินกวา่หกเดือน สญัญาเช่าที
ดินจะสิ(นสุดลงทนัที และเจา้ของที
ดินมีสิทธิไดรั้บค่า
สินไหมทดแทนที
ไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัที
เกี
ยวขอ้งตามขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าที
ดิน ทั(งนี(  เพื
อป้องกนั
ความเสี
ยงภยัที
อาจเกิดขึ(นจากการที
สญัญาเช่าที
ดินอนัเป็นที
ตั(งของทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตล์งทุนไดร้ะงบั
ลงดงักล่าวขา้งตน้ กองทรัสตจึ์งไดจ้ดัให้มีการประกนัภยัสิทธิการเช่าเพิ
มเติม แต่อยา่งไรก็ตาม จาํนวนเงินที
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สามารถเอาประกนัภยัไดห้รือจาํนวนเงินที
ไดรั้บเป็นค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว 
อาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายที
กองทรัสตไ์ดรั้บจากเหตุดงักล่าว 

นอกจากนี(  กองทรัสตจ์ะจดัใหมี้กรมธรรมป์ระกนัภยัที
ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและความรับผดิที

เกี
ยวกบัทรัพยสิ์นหลกั โดยผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ชื
อวา่เงื
อนไขความคุม้ครองและจาํนวนเงินเอาประกนัภยัของ
กองทรัสตเ์ป็นไปตามแนวปฏิบติัทั
วไปในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยและตามกฎหมายหลกัทรัพย ์
ทั(งนี(  ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัที
เกี
ยวขอ้งอาจมีเงื
อนไขการรับประกนัภยัที
อยูน่อกเหนือการควบคุมของ
กองทรัสตอ์าจจาํกดัขอบเขตของการไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัที
กองทรัสตจ์ะสามารถ
จดัหาหรือมีความสามารถที
จะจดัหามาโดยมีเงื
อนไขเกี
ยวกบัอตัราเบี( ยประกนัภยัที
เหมาะสม ความชาํรุด
บกพร่องในการออกแบบ การก่อสร้าง หรือความชาํรุดบกพร่องที
มองไม่เห็นของทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์หรือ
ความบกพร่องในทรัพยสิ์นหลกัอาจทาํให้กองทรัสตต์อ้งมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนเพิ
มเติมมีค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเป็นพิเศษ หรือตอ้งมีการชดใชค้่าเสียหายหรือภาระหนา้ที
อื
นๆ ต่อบุคคลภายนอก 
และอาจไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัที
เกี
ยวขอ้ง นอกจากนี(  กองทรัสตมี์ความเสี
ยงในการ
ถูกดาํเนินคดีหรือถูกเรียกร้องโดยลูกคา้ ผูรั้บเหมา หรือผูม้าใชบ้ริการในทรัพยสิ์นหลกัซึ
 งอาจเกิดขึ(นจาก
หลายสาเหตุ เช่น การเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บที
อาจไดรั้บในขณะที
อยู ่ณ ทรัพยสิ์นหลกั การที
ผูเ้ช่าช่วง
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกัตามเงื
อนไขการเช่าช่วงได ้และการที
กองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที
ของตนตามสญัญาเช่า สญัญาก่อสร้าง หรือสญัญาอื
นๆ ที
ทาํกบัผูรั้บเหมาผูเ้ช่าช่วง หรือบุคคลภายนอก
ได ้อนึ
ง ความสูญเสียหรือความเสียหายบางอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การก่อการร้ายการระบาดของโรคติดต่อ 
หรือความสูญเสียใดๆ ที
เป็นผลมาจากเรื
องดงักล่าว อาจไม่สามารถเอาประกนัภยัไดห้รือเบี(ยประกนัภยัอาจ
สูงเกินกวา่ความเหมาะสมที
จะเอาประกนัภยันั(น เป็นเหตุให้กองทรัสตอ์าจตอ้งเอาประกนัภยัโดยจ่ายค่าเบี( ย
ประกนัภยัเพิ
มขึ(นหรือลดความคุม้ครองลง นอกจากนี(  เมื
อเกิดความเสียหายที
ร้ายแรง ความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัที
กองทรัสต์มีอยู่อาจไม่เพียงพอที
จะชดเชยความเสียหายตามที
ไดมี้การเรียกร้อง หรือ
ครบถว้นตามมูลค่าตลาด หรือเต็มมูลค่าในการจดัหาของทดแทน (Replacement Cost) ให้เท่ากบัเงินลงทุน
ของกองทรัสต์หรือของผูเ้ช่าช่วงที
เสียไป ยิ
งไปกว่านั(น การสูญเสียบางอย่างอาจไม่มีการเอาประกันภยั
ทั(งหมด ดงันั(น กองทรัสตอ์าจสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั(งหมดที
ไดล้งทุนในทรัพยสิ์นหลกัรวมถึงรายได้
ในอนาคตที
คาดวา่จะไดรั้บจากทรัพยสิ์นหลกั แต่ทั(งนี(กองทรัสตอ์าจยงัมีหนา้ที
ปฏิบติัตามภาระหนี( สิน หรือ
ภาระทางการเงินอื
นที
เกี
ยวกบัทรัพยสิ์นหลกั 

นอกจากนี(  กรมธรรม์ประกันภัยของกองทรัสต์และเงื
อนไขความคุ้มครองจะอยู่ภายใตก้ารต่ออายุและ 
การเจรจาในอนาคต ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทรัสต์จะได้รับความคุม้ครอง
ภายใตเ้งื
อนไขทางธุรกิจที
เหมาะสมในอนาคต ค่าเบี( ยประกนัภยัที
เพิ
มขึ(นหรือความคุม้ครองที
ลดลงอยา่งมี
นยัสาํคญัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ
มเติมเกี
ยวกบักรมธรรม์ประกนัภยัเกี
ยวกบั
ทรัพยสิ์นที
กองทรัสตล์งทุนในขอ้ 2.1.4“การประกนัภยัในทรัพยสิ์นที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน” 
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4) ทรัพย์สินหลกัอาจมีความชํารุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบัติที�ผดิกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมีความ

บกพร่องอื�น 

นอกเหนือจากที
ไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(แลว้ ผูก่้อตั(งทรัสตไ์ดต้รวจสอบสภาพทรัพยสิ์น
หลกั พบว่าอยู่ในสภาพที
ดี มีความพร้อมที
จะลงทุน และไม่พบว่าทรัพยสิ์นหลักในครั( งนี( มีความชํารุด
บกพร่อง หรือขาดตกบกพร่องที
ตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษา (รวมถึงเรื
องการออกแบบ การ
ก่อสร้าง หรือความชาํรุดบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องที
มองไม่เห็นอื
นๆ ของทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์ของ
ทรัพย์สินหลักซึ
 งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพื
อการลงทุนเพิ
มขึ( นหรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือ
บาํรุงรักษาพิเศษ) อย่างไรก็ตาม ผูก่้อตั(งทรัสต์ไม่สามารถรับประกนัไดว้่าไม่มีการปฏิบติัผิดกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ หรือไม่มีการขาดตกบกพร่องอื
นๆ ที
เกี
ยวกับทรัพยสิ์นหลกัรวมทั( งรายงานของบริษทั
ประเมินค่าทรัพยสิ์นที
ผูก่้อตั(งทรัสตใ์ชใ้นการประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกั รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร 
และรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นอาจมีขอ้จาํกดัในการตรวจสอบซึ
งอาจทาํให้เกิดความคลาดเคลื
อนได ้
ทั(งนี(  ความชาํรุดบกพร่องหรือการขาดตกบกพร่องที
ยงัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจทาํให้กองทรัสต์ตอ้งลงทุน
เพิ
มเติมอยา่งมีนยัสําคญั หรือมีภาระหน้าที
ต่อบุคคลภายนอกที
ทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายในลกัษณะและจาํนวนที

มิไดค้าดการณ์ไวซึ้
งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละกระแสเงินสดของกองทรัสตอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

ขอ้รับรอง คาํรับประกัน และขอ้ตกลงการรับผิดชดใช้ที
ให้โดยผูใ้ห้เช่าอยู่ภายใตข้อบเขต จาํนวน และ
ระยะเวลาในการเรียกร้องที
จาํกดั ดงันั(น ผูก่้อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกนัไดว้่ากองทรัสต์จะมีสิทธิ
ไดรั้บชดใชค้วามเสียหายภายใตข้อ้รับรอง คาํรับประกนั และขอ้ตกลงรับผิดชดใชใ้ดๆ ดงักล่าวสาํหรับความ
เสียหายที
เกิดขึ(นกบักองทรัสตอ์นัเนื
องมาจากการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์

5) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานด้านคมนาคมที�มีแผนจะดําเนินการ และโครงการปรับปรุงต่างๆ ที�

อยู่ใกล้กบัทรัพย์สินหลกัอาจเป็นอุปสรรคต่อการเดนิทางมายงัทรัพย์สินหลกั  

หากมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื(นฐานดา้นคมนาคมที
อยูใ่กลก้บัทรัพยสิ์นหลกั เช่น รถไฟฟ้า BTS 
สถานีอโศก และรถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิทจุดเปลี
ยนรถประจาํทางทางพิเศษ และถนนเขา้-ออกของ
ทรัพยสิ์นหลกัดังกล่าวสร้างความสะดวกในการเข้าถึงทรัพย์สินหลัก โดยโครงการโรงแรม   แกรนด ์       
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ตั(งอยู่ใกลก้บัจุดเชื
อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก และรถไฟฟ้า MRT 
สถานีสุขุมวิทผูก่้อตั(งทรัสตไ์ม่สามารถรับประกนัไดว้า่การเขา้ถึงทรัพยสิ์นหลกัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
การเปลี
ยนแปลง ปิด ยา้ย ยกเลิก ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื(นฐานตลอดจนความล่าชา้ หรือไม่
เสร็จสมบูรณ์ตามแผน หรืออาจกีดขวางการจราจรในบริเวณดงักล่าว ทั(งนี(  ผลจากการเกิดเหตุดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเขา้ถึงหรือความสามารถในการปรับปรุงทรัพยสิ์นหลกั ซึ
 งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการเดินทางของลูกค้า ความน่าสนใจ และจุดขายของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยที์
กองทรัสตล์งทุน ตลอดจนการเดินทางเขา้ถึงโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรัสตท์าํให้
ความสามารถของกองทรัสตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงได ้
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นอกจากนี(  ผูก่้อตั(งทรัสตไ์ม่อาจรับประกนัไดว้า่อาคารที
ตั(งในบริเวณใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นหลกัจะไม่ถูกรื(อ
ถอน พฒันาใหม่ หรือปรับปรุงเพื
อใช้ประโยชน์ในทางอื
น และไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะไม่มีการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ หรือการพฒันาที
ดินในบริเวณที
ใกลก้บัทรัพยสิ์นหลกั ซึ
 งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น
หลกัเป็นครั( งคราว การพฒันาพื(นที
 การปรับปรุง การก่อสร้าง หรือการพฒันาที
ดินใดๆ อาจลดจาํนวนผู ้
ครอบครอง ผูเ้ช่า หรือผูม้าใชบ้ริการในทรัพยสิ์นหลกั และทาํให้รายไดค้่าเช่าจากทรัพยสิ์นหลกัลดน้อยลง 
ดว้ยเหตุนี(  การพฒันาใหม่ การปรับปรุง การก่อสร้าง หรือการพฒันาที
ดินดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

6) การใช้ส่วนต่อเชื�อมเพื�อเชื�อมพื�นที�บางส่วนของทรัพย์สินหลกัเข้ากบัรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก  

 เจ้าของทรัพย์สินหลกัได้ทาํสัญญาต่อเชื
อมพื(นที
กับระบบขนส่งมวลชน กทม. (“ระบบ BTS”) บริเวณ
รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก  ซึ
 งตามสัญญาดงักล่าวเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัมีสิทธิใชท้างเชื
อมต่อดงักล่าวเป็น
ระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครระหวา่งบริษทั ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) กับกรุงเทพมหานคร (ซึ
 งสัญญาสัมปทานจะสิ(นสุดลงในวนัที
 4 
ธนัวาคม 2572) ซึ
 งระบบ BTS มีเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าผ่านถนนสุขุมวิทบริเวณดา้นหน้าของทรัพยสิ์น
หลกัซึ
 งตรงกบับริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก ดงันั(น หากระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานสิ(นสุดลงก่อน
ระยะเวลาตามสัญญาเช่าทรัพยสิ์นหลกั อาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทางเชื
อมต่อ
ดงักล่าวไดซึ้
งอาจทาํใหก้ารเขา้สู่ทรัพยสิ์นหลกัของผูพ้กัอาศยัและผูม้าใชบ้ริการในทรัพยสิ์นหลกัไดรั้บความ
สะดวกน้อยลง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของทรัพย์สินหลักและประโยชน์ตอบแทนต่อ
กองทรัสตที์
ผูถื้อหน่วยทรัสตค์าดวา่จะไดรั้บ 

7) ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอื�นๆการก่อการร้ายและสงครามอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของ

กองทรัสต์ 

ความเสี
ยงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื
นๆในบริเวณที
ทรัพยสิ์นหลกัตั(งอยูแ่ละบริเวณ
อื
นๆที
มีลูกคา้เป็นจาํนวนมากอาจส่งผลให้การอุปโภคบริโภคและการท่องเที
ยวลดลงตวัอยา่งเช่นเหตุการณ์
นํ( าท่วมใหญ่ในประเทศไทยที
เกิดขึ(นในช่วงปี 2554 นอกจากนี(การเกิดสงครามการก่อการร้ายความไม่สงบ
ทางการเมืองการประทว้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองอื
นๆที
เกิดขึ(นจริงหรือที
มีการอา้งวา่จะเกิดขึ(น
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทาํนองเดียวกนัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งหรือหลายเหตุการณ์เหล่านี(อาจทาํให้
ความตอ้งการเขา้พกัหรือใชบ้ริการในโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21ลดลงซึ
 งจะมี
ผลต่อรายไดข้องผูเ้ช่าช่วงอนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่าทั(งที
เป็นค่าเช่าคงที
 และ/
หรือ ค่าเช่าแปรผนัของผูเ้ช่าช่วงอยา่งมีนัยสําคญั อนัอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการ
ดาํเนินงานฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนของกองทรัสต ์
และเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นหลกัได้รับความเสียหายซึ
 งไม่ได้รับความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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8) การให้ความยนิยอมในการโอนสิทธิและหน้าที�ตามสัญญาที�เกี�ยวข้องต่างๆ อาจล่าช้า หรือผู้ เช่าทรัพย์สินหลัก

ที�กองทรัสต์ลงทุนไม่ให้ความยนิยอมในการเปลี�ยนตัวเจ้าของทรัพย์สินหลกัเดมิเป็นผู้เช่าช่วง  

เนื
องจากทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตจ์ะลงทุนปัจจุบนัมีการใหเ้ช่าพื(นที
และใหบ้ริการที
เกี
ยวขอ้งแก่ผูเ้ช่าพื(นที

จาํนวนหนึ
งรายเพื
อทาํเป็นภตัตาคาร และส่วนหนึ
งยงัไดเ้ปิดบริการห้องพกัให้เช่าระยะยาวแก่ผูพ้กัอาศยัซึ
 ง
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจบริษทั โดยในการลงทุนของกองทรัสตจ์ะตอ้งมีการโอนสิทธิและหนา้ที

ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ ดงักล่าวจากเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัเดิมให้แก่ผูเ้ช่าช่วงเพื
อประกอบ
ธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ให้ต่อเนื
องต่อไป ซึ
 งการโอนสิทธิและหน้าที
ตาม
สัญญาต่างๆ ดังกล่าวจะตอ้งได้รับความยินยอมจากผูเ้ช่าพื(นที
 และผูพ้กัอาศัยระยะยาวในฐานะคู่สัญญา
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวดว้ย  

อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ช่าพื(นที
 และ/หรือ ผูพ้กัอาศยัระยะยาวรายใดปฏิเสธที
จะให้ความยินยอมต่อการโอน
สิทธิและหนา้ที
ตามสัญญาดงักล่าวทาํให้กองทรัสตอ์าจจาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้เจา้ของทรัพยสิ์นหลกัเดิม
ยกเลิกสญัญากบัผูเ้ช่าพื(นที
 และ/หรือ ผูพ้กัอาศยัระยะยาวรายนั(น การดาํเนินการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทรัสตไ์ด ้

อยา่งไรก็ดี ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตนี์(  เจา้ของทรัพยสิ์นหลกัเดิมจะแจง้ให้ผูเ้ช่าพื(นที

และผูพ้กัอาศัยระยะยาวได้ทราบถึงเหตุผลและความจําเป็นในการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที
ดังกล่าว
ล่วงหนา้เพื
อขอความยนิยอมในการเปลี
ยนตวัคู่สญัญาภายใตส้ญัญาต่างๆ จากเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัเดิมเป็นผู ้
เช่าช่วง และเนื
องจากขอ้สัญญาในสัญญาเช่า และ/หรือ สัญญาบริการกบัผูเ้ช่าพื(นที
 และผูพ้กัอาศยัระยะยาว
ไม่ไดเ้ปลี
ยนแปลงจากเดิม ดงันั(น การปฏิเสธที
จะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวจึงน่าจะมีโอกาสเกิดขึ(นไดน้อ้ย 

9) มูลค่าของทรัพย์สินหลกัตามการประเมินค่าโดยบริษทัประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นเครื�องแสดงมูลค่าที�

แท้จริงของทรัพย์สินหลกัเสมอ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าราคาขายของทรัพย์สินหลกัดงักล่าวนั�นจะ

เป็นไปตามที�ประเมิน ไม่ว่าในปัจจบุันหรือในอนาคต 

โดยทั
วไปการประเมินค่าทรัพย์สินจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆรวมถึงปัจจัยบางประการที
เกี
ยวขอ้งกับ
ทรัพยสิ์นหลกั เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนั และ
คุณสมบัติทางกายภาพของทรัพย์สิน ซึ
 งอาจมีการเปลี
ยนแปลงได้ในอนาคต เนื
องจากเหตุการณ์บาง
เหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทั(งหมดที
เป็นขอ้สมมติฐานอาจไม่เกิดขึ(นตามที
คาดการณ์ไว ้หรืออาจเกิดเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที
มิไดค้าดการณ์ไว ้ซึ
งขอ้สมมติฐานเหล่านี(อา้งอิงตามขอ้มูลที
จดัหาให้โดยหรือในนามของ
ผูก่้อตั( งทรัสต์และเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัรวมทั( งยงัได้มีการหารือกับบุคคลดังกล่าวดว้ย ซึ
 งขอ้สมมติฐาน
เหล่านี( เป็นการคาดการณ์และเป็นความเห็นต่อเหตุการณ์ที
อาจจะเกิดขึ(นในอนาคตจึงอาจเป็นขอ้มูลที
มีความ
เสี
ยงและอาจมีความไม่แน่นอนไม่ว่าผูล้งทุนทราบอยู่แลว้หรือไม่ทราบมาก่อนก็ตามนอกจากนี(  ขอ้มูลที

เกี
ยวกบัการประเมินค่าทรัพยสิ์นและขอ้มูลต่างๆของรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นที
ปรากฏอยูใ่นเอกสาร
ฉบบันี(อาจเป็นขอ้มูลที
บางส่วนอา้งอิงจากและประกอบดว้ยขอ้มูลที
เป็นการคาดคะเน การประมาณการ และ
ขอ้ความในลกัษณะที
 เป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื
นๆ ที
มีความเสี
ยงและมีความไม่แน่นอนได้ ทาํให้
เหตุการณ์ในอนาคตอาจมีความเสี
ยง ความไม่แน่นอน และมีปัจจยัอื
นๆ ที
อาจทาํให้ผลหรือการดาํเนินการที
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เกิดขึ(นจริงแตกต่างไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากผลหรือการดาํเนินการในอนาคตที
กล่าวไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยนยั
ในขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนี( ในเอกสารฉบบันี( ไม่ไดน้าํเอาขอ้สมมติฐาน
ทุกขอ้ที
ใชใ้นการจดัทาํการประเมินค่าทรัพยสิ์นมารวมเอาไวท้ั(งหมด 

ขอ้มูลต่างๆที
ปรากฏในหนังสือชี( ชวนฉบับนี(  ไม่ได้เป็นความเห็นเกี
ยวกับจริยธรรมทางการค้า และต่อ
โครงสร้างของกองทรัสต์และทรัพยสิ์นหลกั รวมทั(งไม่ไดเ้ป็นความเห็น ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรือโดยนัย 
เกี
ยวกบัราคาซื(อขายของหน่วยทรัสต์ในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทรัสตเ์มื
อไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ นอกจากนี(  ขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการรวบรวมเอาขอ้มูลทั(งหมดที
อาจจะ
จาํเป็นหรือเป็นที
ต้องการเพื
อใช้สําหรับการประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกั การลงทุนในกองทรัสต์หรือใน
หน่วยทรัสตไ์ดอ้ยา่งครบถว้น รวมทั(งขอ้มูลและรายการต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบับริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นไม่ได้
ให้สิทธิหรือเสนอทางแกไ้ขแก่ผูล้งทุนหรือบุคคลอื
นใดและไม่ได้ประสงค์ให้เกิดหรือไม่ควรที
จะนาํไป
ตีความเป็นรูปแบบใดๆ ที
เป็นการประกนัฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรัสตห์รือเป็น
ขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื
นใด 

นอกจากนี(  ผูก่้อตั(งทรัสตไ์ม่สามารถรับประกนัไดว้า่การประเมินค่าทรัพยสิ์นที
จดัทาํโดยบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์นนั(นสะทอ้นมูลค่าที
แทจ้ริงของทรัพยสิ์นหลกัเสมอ หรือรับประกนัไดว้า่บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น
รายอื
นๆจะใหผ้ลการประเมินค่าทรัพยสิ์นเช่นเดียวกนัได ้ดงันั(น ผูก่้อตั(งทรัสตจึ์งไม่สามารถรับประกนัไดว้า่
ขอ้สมมติฐานที
ใชอ้า้งอิงจะมีความถูกตอ้งแม่นยาํ ราคาที
กองทรัสตข์ายทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหนึ
งในอนาคต
อาจจะตํ
ากวา่มูลค่าที
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นกาํหนดไว ้ณ วนัที
กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าว 
หรืออาจจะตํ
ากวา่ราคาซื(อทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ดัหามาไดย้ิ
งไปกว่านั(นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิที
ไดจ้ากการ
ประเมินค่าทรัพย์สินในเบื(องต้นโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที
แท้จริงของ
ทรัพยสิ์นหลกัได้เสมอไปหากกองทรัสต์มีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นนั(น หรือในกรณีที
มีการชาํระบญัชีของ
กองทรัสต ์

สาํหรับบรรดารายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นนั(น ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุง
ขอ้มูลนบัตั(งแต่วนัที
ออกใหเ้ป็นปัจจุบนั ดงันั(น ผูที้
เกี
ยวขอ้งในการเสนอขายรายใดๆ หรือฝ่ายอื
นใดก็ตามไม่
ควรพิจารณาวา่เป็นคาํแนะนาํวา่บุคคลใดๆ ควรจะดาํเนินการอยา่งใดโดยอิงตามการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นที
เปิดเผยในหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(   ดงันั(น ในการตดัสินใจลงทุนซื(อหน่วยทรัสต์
ในกองทรัสต ์ผูล้งทุนไม่ควรใชข้อ้มูลการประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวและขอ้มูลในรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที
ปรากฏในหนังสือชี( ชวนฉบับนี( แต่เพียงอย่างเดียวในการ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

10) การลดลงของมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินหลกัและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะมีผลกระทบ

ในทางลบต่อบัญชีกําไรขาดทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรัสต์ 

ในกรณีที
 มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหลักและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง อัน
เนื
องมาจากการขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นและการลงทุนในปีนั(น และมีผลใหมู้ลคา่
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ทรัพยสิ์นสุทธิลดลง รวมทั(งกองทรัสตอ์าจมีสภาพคล่องส่วนเกินอนัเกิดจากการขาดทุนจากราคาประเมิน
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าว ซึ
งจะกระทบต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์อยา่งไรก็
ตามกองทรัสตอ์าจดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนและคืนสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้กบัผูถื้อหน่วยทรัสต์
เพื
อใหส้ามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน  

1.3   ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

1) ความเสี�ยงโดยทั�วไปในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์ความเสี
ยงหลายดา้น เช่น (1) การเปลี
ยนแปลงในทางลบดา้นการเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั(งในประเทศและต่างประเทศและความตอ้งการในการบริโภค
โดยรวมลดลง (2) สภาวะดา้นลบของตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศ (3) การเปลี
ยนแปลงในอตัราดอกเบี(ย 
อตัราเงินเฟ้อ อตัราการแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ (4) การเปลี
ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือนโยบาย
ทางเศรษฐกิจอื
นๆ ในประเทศและต่างประเทศ (5) การเพิ
มค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี
 ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที์
ไม่ได้คาดการณ์ไว ้(6) การเปลี
ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบทางด้านสิ
งแวดลอ้ม 
กฎหมายผงัเมือง และกฎระเบียบอื
นๆ ของรัฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง (7) การเรียกร้องความ
รับผิดชอบดา้นสิ
งแวดลอ้มที
เกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย(์8) การเปลี
ยนแปลงของค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัที

จะได้รับจากอสังหาริมทรัพยที์
ลงทุน (9) การเปลี
ยนแปลงของราคานํ( ามนัและเชื(อเพลิงอื
นๆ (10) การ
เปลี
ยนแปลงความนิยมในประเภทของอสังหาริมทรัพยแ์ละสถานที
ตั(งซึ
 งนาํไปสู่การมีจาํนวนห้องพกัมาก
เกินความตอ้งการ หรืออาจทาํให้ความตอ้งการของนักท่องเที
ยวในกลุ่มตลาดเป้าหมายใดๆ ลดลงสาํหรับ
หอ้งพกับางประเภทหรืออสงัหาริมทรัพยที์
ลงทุน (11) ความสามารถของผูบ้ริหารโรงแรม หรือ ผูเ้ช่าช่วง ที

อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื
อเสียงของโรงแรม (12) ความไม่สามารถดาํเนินการต่ออายสุัญญาเช่าช่วง 
(13) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่าจากผูเ้ช่าช่วงภายในระยะเวลาที
กาํหนดหรือไม่สามารถเรียกเก็บได้
เนื
องจากผูเ้ช่าช่วงลม้ละลายหรือมีหนี( สินล้นพน้ตวั หรือในกรณีอื
นๆ (14) ความไม่พอเพียงของความ
คุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยัที
มี หรือค่าเบี( ยประกันภยัที
เพิ
มสูงขึ(น (15) การที
ผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถ
ให้บริการหรือจดัหาการบริการเกี
ยวกบัการบาํรุงรักษาและการให้บริการอื
นๆ ไดอ้ยา่งพอเพียง (16) ความ
ชํารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ
 งต้องได้รับการแก้ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงรักษา
อสังหาริมทรัพยซึ์
 งก่อให้เกิดรายจ่ายลงทุนที
ไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหน้า (17) การขาดสภาพคล่องในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (18) การพึ
 งพิงกระแสเงินสดอย่างมากในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพยที์
มีอยู ่(19) การเพิ
มขึ(นของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวมถึงภาษีอากรที
เกี
ยวขอ้ง (20) ส่วน
ไดเ้สียหรือภาระผกูพนัต่างๆ ซึ
งไม่สามารถพบไดห้รือไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบที
ดิน ณ สาํนกังานที
ดินที

เกี
ยวขอ้งในขณะที
ทาํการตรวจสอบ (21) เหตุสุดวสิยั ความเสียหายที
ไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้และปัจจยั
อื
นๆ และ (22) การเปลี
ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทางดา้นภาษีอากรและดา้นอื
นๆ  

ปัจจยัหลายอยา่งตามที
กล่าวขา้งตน้อาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราค่าเช่าห้องพกั อตัราการเขา้พกั
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ซึ
 งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของ
อสงัหาริมทรัพยแ์ละรายไดค้่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนัที
จะไดรั้บจากอสงัหาริมทรัพย ์ 
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การประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกัประจาํปีจะสะทอ้นปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว และส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นหลกัเพิ
ม
สูงขึ(นหรือลดตํ
าลงได ้มูลค่าเงินลงทุนของทรัพยสิ์นหลกัอาจลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัหากเกิดวิกฤตในทางลบ
อยา่งฉบัพลนัต่อราคาอสงัหาริมทรัพยห์รือต่อเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย
ซึ
งเป็นที
ตั(งของทรัพยสิ์นหลกัในปัจจุบนัหรือทรัพยสิ์นที
จะมีในอนาคต 

2) กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการ

ขาดทางเลอืกอื�นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั 

กองทรัสตจ์ะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นที
เกี
ยวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั โดยทั
วไปการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะการลงทุนในทรัพยสิ์นที
มีมูลค่าสูง เช่นที
กองทรัสต์ประสงค์ที
จะเขา้
ลงทุนอาจมีสภาพคล่องตํ
า การที
มีสภาพคล่องตํ
าดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสตใ์น
การปรับเปลี
ยนพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) หรือความสามารถในการเปลี
ยนทรัพยสิ์นบางส่วน
เป็นเงินสด เพื
อรองรับกบัการเปลี
ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย ์และปัจจยัอื
นๆ เช่น 
กองทรัสตอ์าจไม่สามารถขายทรัพยสิ์นหลกัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั(น หรืออาจถูกบงัคบัให้ตอ้งลดราคาลง
อยา่งมากเพื
อให้สามารถขายไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากนี(  กองทรัสตอ์าจประสบปัญหาในการหา
แหล่งเงินกูใ้นระยะเวลาที
ทนัท่วงทีและภายใตเ้งื
อนไขทางการคา้ที
ดีในกรณีที
เป็นการกูย้ืมเงินที
ใชท้รัพยสิ์น
หลกัเป็นหลกัประกนั เนื
องจากทรัพยสิ์นประเภทอสงัหาริมทรัพยไ์ม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี(  ทรัพยสิ์นหลกั
อาจไม่สามารถเปลี
ยนแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากทรัพยสิ์นหลกัเหล่านั(นไม่สามารถ
สร้างกาํไรไดอ้นัเนื
องมาจากสภาวะการแข่งขนั อายขุองทรัพยสิ์น ปริมาณความตอ้งการที
ลดตํ
าลง หรือปัจจยั
อื
นๆ การเปลี
ยนแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์นหลกัโดยทั
วไปแลว้จะตอ้งมีการลงทุนใชเ้งิน
เพิ
มเติม ปัจจยัต่างๆ เหล่านี(อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์และ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู ้ถือ
หน่วยทรัสต ์

3) กลยทุธ์ของกองทรัสต์ในการลงทุนในทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิโรงแรมอาจนํามาซึ�งความเสี�ยงที�สูง

กว่าเมื�อเทยีบกบักองทรัสต์ประเภทอื�นที�มีรูปแบบการลงทุนที�หลากหลายกว่า 

กลยทุธ์หลกัในการลงทุนในทรัพยสิ์นที
ใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรมจะทาํให้กองทรัสตมี์ความเสี
ยงจาก
การมุ่งเนน้ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ซึ
งระดบัของความเสี
ยงอาจจะสูงกวา่เมื
อเทียบกบักองทรัสตป์ระเภทอื
น
ที
มีรูปแบบการลงทุนที
หลากหลายกวา่ในธุรกิจดา้นอื
น 

การมุ่งเนน้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์
ใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรมทาํให้กองทรัสตมี์ความ
เสี
ยงในกรณีที
เกิดวิกฤตหรือเหตุการณ์ในทางลบของอุตสาหกรรมท่องเที
ยวและธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย วิกฤตการณ์ดงักล่าวอาจนาํไปสู่การลดลงของอตัราค่าห้องพกัหรืออตัราการเขา้พกัของทรัพยสิ์นหลกั 
ซึ
งจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องกองทรัสตที์
จะไดรั้บจากทรัพยสิ์นหลกั และ/หรือ มีผลทาํให้มูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทรัสตล์ดลง ซึ
 งจะมีผลกระทบในทางลบต่อจาํนวนประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนที
จะ
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต ์
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4) ทรัพย์สินหลกัอาจถูกเวนคนื 

ทรัพยสิ์นหลกัมีความเสี
ยงที
อาจถูกเวนคืนตามนโยบายของรัฐ โดยค่าชดเชยที
อาจไดรั้บอนัเนื
องมาจาก
ความเสียหายจากการถูกเวนคืนทั( งหมดจะตกเป็นของเจ้าของที
ดิน ซึ
 งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที
ผูถื้อ
หน่วยทรัสต์จะไดรั้บจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที
ไดป้ระมาณการไวท้ั(งในส่วนของประโยชน์ตอบแทน
และการคืนเงินทุน ทั(งนี(  กองทรัสตอ์าจไดรั้บเพียงเงินค่าเช่าคงเหลือตามระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยูคื่นจาก
ผูใ้ห้เช่า โดยจาํนวนเงินที
กองทรัสต์ได้รับจะขึ(นอยู่กับเงื
อนไขตามที
กาํหนดในสัญญาที
 เกี
ยวขอ้งและ
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นหลกัที
เหลืออยูภ่ายหลงัจากการถูกเวนคืน 

นอกจากนี(  จากการที
ผูก่้อตั(งทรัสต์ไดศึ้กษาขอ้มูลตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตที
ดินในบริเวณที
จะ
เวนคืนในทอ้งที
ที
ทรัพยสิ์นหลกัแลว้พบวา่ที
ตั(งของทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวไม่ตกอยูภ่ายใตเ้ขตเวนคืนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั(งนี(  ผูก่้อตั(งทรัสต์ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได ้เนื
องจากการเวนคืน
ที
ดินเป็นนโยบายและความจาํเป็นในการใชพื้(นที
ของรัฐบาลในเวลานั(น การถูกเวนคืนดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์ซึ
 งจะส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์  โปรดพิจารณา
เพิ
มเติมในสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21ในหวัขอ้ ผลอนัเกิดจากเหตุในการสิ(นสุดสญัญา 

5) ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ล่าช้า 

เนื
องจากทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตล์งทุนในครั( งนี(ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และกรรมสิทธิN ในสงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง โดยไม่ลงทุนในที
ดินที
เป็นที
ตั(ง
ของอาคารโรงแรมดงักล่าว ซึ
 งตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกับการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจา้พนักงานที

เกี
ยวขอ้งไดก้าํหนดให้ก่อนวนัที
จะมีผลเป็นการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมดงักล่าว จะตอ้งปิด
ประกาศเพื
อให้ผูที้
มีส่วนไดเ้สียมีโอกาสคดัคา้นไดเ้ป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนที
จะมีผลเป็นการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าต่อเจา้พนักงานที
เกี
ยวขอ้งไดโ้ดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง นอกจากนี(  ตามกฎหมายที

เกี
ยวขอ้งดังกล่าวได้กาํหนดให้กองทรัสต์ที
จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี
ยวกับที
ดินได้ ตอ้งเป็น
กองทรัสตที์
มีหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้เท่านั(น ดงันั(น กองทรัสตจึ์งอาจ
มีความเสี
ยงที
กองทรัสตจ์ะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมของโครงการโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ไดท้นัทีภายหลงัจากที
ไดมี้การก่อตั(งกองทรัสตแ์ลว้ โดยกองทรัสตอ์าจตอ้ง
ใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมดังกล่าว ภายหลงัจากวนัที
ปิดการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั แต่อยา่งไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสต์
จะลงทุนได้ตกลงร่วมกันให้มีการทําสัญญาเช่าอาคารโรงแรมดังกล่าวและให้กองทรัสต์สามารถหา
ผลประโยชน์จากการลงทุนในอาคารโรงแรมดงักล่าวโดยการนาํอาคารโรงแรมดงักล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู ้
เช่าช่วงในวนัที
กาํหนดใหเ้ป็นวนัเริ
มตน้การลงทุนในอาคารโรงแรมดงักล่าว เพื
อใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนที

ผูถื้อหน่วยทรัสตค์าดวา่จะไดรั้บมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที
ไดป้ระมาณการไว ้ 
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6) ความเสี�ยงทางการเมือง 

การดาํเนินงานฐานะการเงินผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสตอ์าจไดรั้บอิทธิพลบางส่วน
จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ดงัจะเห็นไดว้า่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยประสบ
ภาวะขาดเสถียรภาพหลายครั( ง เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย  

ผูก่้อตั(งทรัสตจึ์งไม่สามารถรับประกนัไดว้า่จะไม่มีเหตุการณ์ที
จะนาํไปสู่การขาดเสถียรภาพทางการเมืองอีก 
ซึ
 งอาจมีผลในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทรัสต ์  

7) การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

กองทรัสต์อาจไดรั้บผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อาจมีการ
เปลี
ยนแปลง เช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชีที
ไดรั้บการปรับปรุงเพิ
มเติมใหต้รงกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) งบการเงินของกองทรัสตอ์าจ
ไดรั้บผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีที
ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุง โดยเงื
อนไขและเวลาในการ
เปลี
ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีนี( ไม่สามารถทราบไดแ้ละขึ(นอยู่กบัหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง ดงันั(น ผูก่้อตั(งท
รัสต์จึงไม่อาจรับประกนัไดว้่าการเปลี
ยนแปลงเหล่านี( จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการจัดทาํงบ
การเงินของกองทรัสตห์รือต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต ์การเปลี
ยนแปลงดงักล่าวยงั
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์นอกจากนี(ยงัไม่อาจรับประกนัไดว้า่การเปลี
ยนแปลงกฎขอ้บงัคบัใดๆ จะไม่มีผลกระทบในทาง
ลบต่อความสามารถของผูจ้ดัการกองทรัสต์ในการดาํเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์หรือต่อ
การดาํเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต ์

 
8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์กบัผู้เช่าช่วงซึ�งประกอบธุรกจิโรงแรม และผู้บริหาร

โรงแรม 

แมว้่าผูจ้ดัการกองทรัสต์จะหาประโยชน์จากการให้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพยสิ์นหลกัแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
โรงแรม ซึ
งไดแ้ก่ บริษทั แอล แอนด ์แอช โฮเทล แมเนจเมนท์จาํกดั ซึ
 งบุคคลดงักล่าวจะไดก้าํหนดบทบาท
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที
ของบริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จํากัด ซึ
 งเป็นผู ้บริหารโรงแรมอย่าง
ระมดัระวงัแลว้ก็ตาม  แต่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต ์และบุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้
ยงัอาจเกิดขึ(นได ้เนื
องจากบริษทัแปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดัเป็นผูบ้ริหารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เพลินจิต และโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ ดว้ย   

อยา่งไรก็ดี การบริหารงานโรงแรมแต่ละแห่งของบริษทัแปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั นั(นมีผูดู้แลรับผิดชอบ
แยกจากกนั โดยแบ่งเป็นทีมระดบับริหาร และทีมขายประจาํโครงการ ซึ
 งการแบ่งผูดู้แลรับผิดชอบแยกจาก
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กนันี(  จะทาํใหเ้กิดการจดัสรรลูกคา้ระหวา่งโรงแรมอยา่งเป็นธรรม นอกจากนี(ยงัเป็นการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสตแ์ละผูบ้ริหารโรงแรม 

นอกจากนี(  เนื
องด้วยลูกคา้แต่ละรายมีความตอ้งการที
แตกต่างกันในการเลือกที
พกัอาศัย เช่น สถานที
ตั( ง
โครงการ สิ
งอาํนวยความสะดวกภายในโครงการ งบประมาณการพกัอาศยั  ความสะดวกในการเดินทาง 
สภาพแวดลอ้มของแต่ละโครงการ และความชอบในสไตลก์ารตกแต่งแต่ละโครงการที
ไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 
ดงันั(น ความตอ้งการที
แตกต่างกนัดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัเบื(องตน้ที
สาํคญัประการหนึ
งในการตดัสินใจเลือกที

พกัอาศยัของลูกคา้ 

จากปัจจยัขา้งตน้ที
ลูกคา้เป็นผูก้าํหนดและตดัสินใจที
จะเลือกเขา้พกัอาศยัในโครงการที
ตรงกบัความตอ้งการ
ของตนเองเป็นหลกั  จึงทาํใหล้ดโอกาสที
จะเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการบริหารและการขายแต่
ละโครงการ 

1.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

1) ความเสี�ยงเนื�องจากยงัไม่เคยมีตลาดรองเพื�อทาํการซื�อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี�มาก่อน 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะดาํเนินการให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและซื(อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากการก่อตั(งกองทรัสตต์ามสัญญาก่อตั(งทรัสต ์ซึ
 งคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จ
ภายในสี
 สิบห้าวนันับจากวนัที
ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั( งนี(  อนึ
 ง เนื
องจากหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสตที์
ออกและเสนอขายในครั( งนี( เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทใหม่และยงัไม่เคยเขา้ซื(อขายในตลาดรองมา
ก่อน ผูก่้อตั(งทรัสตจึ์งไม่สามารถรับประกนัไดว้า่หน่วยทรัสตจ์ะมีสภาพคล่อง หรือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจจะ
ยงัไม่สามารถขายหน่วยทรัสตไ์ด ้หรืออาจจะยงัไม่มีราคาตลาดอา้งอิงสาํหรับการซื(อขายหน่วยทรัสตข์องตน
ได ้ทั(งนี(  หน่วยทรัสตอ์าจจะขายไดใ้นราคาที
ต ํ
ากวา่ราคาเสนอขาย ทั(งนี( ขึ(นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ อาทิ 
สภาพเศรษฐกิจและการเงินในประเทศไทยในเวลานั(น ผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์และเงื
อนไขทางการ
ตลาดของหลกัทรัพยที์
คลา้ยคลึงกนั 

ทั( งนี(  ปัจจัยหลายอย่างอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของการซื(อขายหน่วยทรัสต์ในตลาด
หลกัทรัพย ์และเนื
องจากหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยนั(นเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใหม่ ซึ
 งนกัลงทุนทั
วไปอาจยงัไม่คุน้เคย อาจทาํให้ไม่มีสภาพคล่องและขาด
อุปสงคโ์ดยทั
วไปของนกัลงทุน 

นอกจากนี(  เมื
อพิจารณาจากการที
กองทรัสตเ์ป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับซื(อคืนหน่วยทรัสต ์สภาพคล่องใน
การซื(อขายหน่วยทรัสต์จะประเมินโดยความถี
และปริมาณในการซื(อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ
 งอิงตาม
ปริมาณความตอ้งการของการเสนอซื(อ-การเสนอขาย  อยา่งไรก็ตาม ความตอ้งการดงักล่าวขึ(นอยูก่บัปัจจยัที

หลากหลายซึ
งอยูน่อกเหนือความควบคุมของกองทรัสต ์ดงันั(น เมื
อเปรียบเทียบกบักองทุนเปิด สภาพคล่อง
ในการซื(อขายหน่วยทรัสต์อาจจะตํ
ากว่าเนื
องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดจะสามารถไถ่ถอนได้
ตลอดเวลาแลว้แต่ตามความตอ้งการของนกัลงทุน 
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ยิ
งไปกว่านั(น ราคาซื(อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจจะไม่สะท้อนผลการดาํเนินงานที
แท้จริงของ
กองทรัสต์และอาจจะเป็นไปไม่ได้ที
จะประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์โดยเทียบกับตวัชี( วดั
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ดงันั(น ผูก่้อตั(งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันไดว้่าตลาดซื(อขายสําหรับ
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยจะเติบโตขึ(น 

2) ราคาซื�อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรองอาจลดลงตํ�ากว่าราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั�งนี� 

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครั( งนี( ถูกกาํหนดโดยผูก่้อตั(งทรัสตร่์วมกบัเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัปริมาณความ
ตอ้งการของผูล้งทุนและผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ
 งราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาที

แสดงถึงราคาตลาดของหน่วยทรัสตที์
จะซื(อขายในตลาดรองภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครั( งนี(  

ราคาซื(อขายหน่วยทรัสตใ์นตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครั( งนี(อาจมีการซื(อขายกนัในราคา
ที
ต ํ
ากวา่มากเมื
อเทียบกบัราคาเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการเสนอขายในครั( งนี(  

ราคาซื(อขายหน่วยทรัสตน์ั(นขึ(นอยูก่บัหลายปัจจยัซึ
งรวมถึงปัจจยัดงัต่อไปนี(  

• มุมมองต่อศกัยภาพในการดาํเนินงานและการลงทุนของกองทรัสต์ รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพยใ์น
ประเทศไทย 

• ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ที
 เ กิดขึ( นจริงกับที
 มี 
การคาดการณ์โดยนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ 

• การเปลี
ยนแปลงเกี
ยวกบัคาํแนะนาํหรือประมาณการของนกัวเิคราะห์ 

• การเปลี
ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดโดยทั
วไป และการเปลี
ยนแปลงความตอ้งการในการ
บริโภค อตัราดอกเบี(ย อตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี
ยวกบัการนาํเขา้
และการส่งออก 

• จาํนวนนกัท่องเที
ยวในประเทศ 

• มูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นหลกั 

• ความน่าสนใจของหน่วยทรัสตเ์ปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยป์ระเภททุนอื
นๆ รวมถึงหน่วยทรัสตอื์
นที
ไม่
อยูใ่นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

• ความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในหน่วยทรัสต ์

• การขายหรือเจตนาที
จะขายหน่วยทรัสตจ์าํนวนมากโดยผูถื้อหน่วยทรัสต ์

• ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดในประเทศไทยของทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

• การเปลี
ยนแปลงในอนาคตเกี
ยวกบัโครงสร้าง หลกัเกณฑ ์รวมถึงภาระภาษี ทั(งในกรณีทั
วไป และ/หรือ 
ในกรณีเฉพาะที
 เกี
ยวกับทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• การที
กองทรัสตไ์ม่สามารถดาํเนินงานตามกลยทุธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ 

• ความผนัผวนของสภาวะตลาดซึ
งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุนและอตัราดอกเบี(ยที
เพิ
มสูงขึ(น 
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จากปัจจยัทั(งหลายขา้งตน้อาจทาํให้มีการซื(อขายหน่วยทรัสตใ์นตลาดรองในราคาที
สูงกวา่หรือตํ
ากวา่มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยทรัสต์ นอกจากนี(  ในกรณีที
กองทรัสต์มีการเก็บเงินกาํไรบางส่วนเป็นเงินทุนเพื
อ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพิ
มเติม เพื
อสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวยีน หรือเพื
อวตัถุประสงคอื์
น ซึ
 งถึงแมจ้ะทาํ
ให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตม์ากกวา่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ในกรณีที
ไม่มีการกนัเงิน
กาํไรไวเ้ป็นเงินทุนสาํรอง ก็อาจไม่ไดท้าํให้ราคาตลาดของหน่วยทรัสตเ์พิ
มขึ(นตามไปดว้ย การที
กองทรัสต์
ไม่สามารถดาํเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาดในด้านกาํไรและประโยชน์ตอบแทนอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต ์

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินที
มีการคุม้ครองเงินตน้ ผูก่้อตั( งทรัสต์ไม่สามารถ
รับประกนัไดว้า่ผูถื้อหน่วยทรัสต์จะไดรั้บเงินลงทุนคืนทั(งจาํนวน ในกรณีที
มีการเลิกกองทรัสต์หรือมีการ
ชาํระบัญชีกองทรัสต์นั(น นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยทรัสต์บางส่วนหรือทั(งหมดได ้
นอกจากนี(  ในปัจจุบนัยงัไม่มีการเรียกเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากรายไดข้องกองทรัสต์ แต่ถา้หากมีการ
เปลี
ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที
 เกี
ยวข้องกับภาษีอากรหรือด้านอื
นๆ กองทรัสต์ และ/หรือ ผูถื้อ
หน่วยทรัสต์อาจจะมีภาระภาษี โดยการชาํระภาษีนั(นอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
กิจการฐานะการเงินผลการดาํเนินงานและโอกาสของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และอาจส่งผลใหก้ารจ่ายผลตอบแทน
แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลง และ/หรือ ทาํให้ผูถื้อหน่วยทรัสตมี์ภาระภาษีที
สูงขึ(น อนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาของหน่วยทรัสต ์ดงันั(น ผูก่้อตั(งทรัสตจึ์งไม่สามารถรับประกนัไดว้า่กองทรัสตจ์ะสามารถ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนในหน่วยทรัสตห์รือรักษาอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้คงที

ได ้

รายไดที้
ไดรั้บจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยขึ์(นอยู่กบัหลายปัจจัย ซึ
 งรวมถึงจาํนวนเงินค่าเช่าที
ไดรั้บ 
จาํนวนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายอื
นๆ ที
เกิดขึ(น ซึ
 งอาจไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศศกัยภาพของผูเ้ช่าช่วงและผูบ้ริหารโรงแรมในการดาํรง
รักษาความสามารถของตนเองในการดาํเนินงาน การควบคุมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน การแข่งขนั อตัรา
การเขา้พกั การเปลี
ยนแปลงกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน การจดัการเมื
อเกิดเหตุการณ์ที
เป็นภยัพิบติั
ทางธรรมชาติและเกิดสภาวะทางการเมืองที
วุน่วาย ในกรณีที
ทรัพยสิ์นหลกัและทรัพยสิ์นอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งไม่
สามารถจดัหารายไดไ้ดเ้พียงพออยา่งสมํ
าเสมอ อีกทั(งกองทรัสตไ์ม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนโดยมีตน้ทุนที

เหมาะสมหรือเงื
อนไขที
ดีไดใ้นเวลาอนัควรแลว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้กระแสเงินสด และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสตไ์ด ้

ดงันั(น ผูก่้อตั(งทรัสตจึ์งไม่สามารถรับประกนัไดว้่ากองทรัสต์จะมีความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน หรือสามารถรักษาอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที
กาํหนด
ไวไ้ด ้อีกทั(งไม่สามารถรับประกนัไดว้า่อตัราประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนจะเพิ
มขึ(นหรือยงัคงรักษา
ใหอ้ยูใ่นระดบัที
คงที
ไวไ้ดใ้นภายหลงั หรือค่าเช่าจากการให้เช่าช่วง และ/หรือ ให้เช่าทรัพยสิ์นหลกัแก่ผูเ้ช่า
ช่วง จะเพิ
มสูงขึ(น หรือรายรับจากค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัในทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตไ์ดมี้การลงทุน
เพิ
มเติมในอนาคตจะเป็นการเพิ
มรายได้ของกองทรัสต์ซึ
 งอาจจะนําไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือ
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์่อไป 
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3) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคนืหน่วยทรัสต์ได้ 

เนื
องจากกองทรัสตเ์ป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับซื(อคืนหน่วยทรัสต ์ผูถื้อหน่วยทรัสตจึ์งไม่สามารถขายคืน
หน่วยทรัสตข์องตนได ้ดงันั(น จึงไม่มีหลกัประกนัวา่ผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ะสามารถจาํหน่ายหน่วยทรัสตข์อง
ตนไดเ้ท่ากบัราคาที
ไดซื้(อหน่วยทรัสต์มา หรือจาํหน่ายไดใ้นราคาใดๆ และไม่มีหลกัประกนัวา่จะสามารถ
จาํหน่ายหน่วยทรัสตไ์ด ้ 

อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหน่วยทรัสตมี์ช่องทางที
จะขายหน่วยทรัสตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ซึ
 งสภาพคล่องในการซื(อ
ขายจะเป็นไปตามภาวะตลาด 

4) มูลค่าหน่วยทรัสต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ตํ�ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ก่อนการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครั( งนี(  กองทรัสตอ์าจออกหน่วยทรัสตเ์พิ
มเติมเพื
อการเพิ
มเงินทุนของ
กองทรัสต ์โดยอาจมีราคาเสนอขายหน่วยทรัสตที์
ออกใหม่ที
ต ํ
ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสต ์ราคาเสนอขายที
ต ํ
ากวา่
มูลค่าหน่วยทรัสตก่์อนการเสนอขายนั(นอาจส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยทรัสตล์ดลง 

5) การขายหน่วยทรัสต์ในอนาคตของกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของเจ้าของทรัพย์สินหลัก อย่างมีนัยสําคัญอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ 

ราคาตลาดของหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บผลกระทบจากการขายหน่วยทรัสตใ์นอนาคตของกลุ่มบุคคลเดียวกนั
ของเจ้าของทรัพยสิ์นหลกัอย่างมีนัยสําคญั โดยภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั( งนี(  กลุ่มบุคคล
เดียวกนัของเจา้ของทรัพยสิ์นหลกั จะถือหน่วยทรัสตไ์ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
จาํหน่ายได้
แลว้ทั(งหมด ถึงแมว้า่บุคคลดงักล่าวตกลงจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอน หน่วยทรัสตใ์นจาํนวนที
ไดล้งทุนในครั( ง
แรกนี( เป็นระยะเวลา 12  เดือน นบัแต่วนัที
ก่อตั(งกองทรัสต ์ตามรายละเอียดที
ปรากฎในขอ้ 1.4 ของส่วนที
 3
แต่ไม่มีหลกัประกนัวา่เมื
อระยะเวลาดงักล่าวไดสิ้(นสุดลง บุคคลดงักล่าว จะไม่จาํหน่ายหน่วยทรัสตอ์ยา่งมี
นยัสาํคญั และหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต ์  

6) เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงินที�ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ในครั�งนี� 

ในกรณีที
มีการเลิกกองทรัสต์ผูก่้อตั(งทรัสตไ์ม่สามารถรับประกนัไดว้า่ผูถื้อหน่วยทรัสต์จะไดรั้บเงินลงทุน
ของตนคืนไม่ว่าทั( งหมดหรือบางส่วนทั( งนี( ขึ(นอยู่กับสาเหตุ วิธีการของการเลิกกองทรัสต์หลกัเกณฑ์การ
จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่า 

7) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์อาจไม่เท่ากบัราคาที�จะซื�อขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพย์ 

การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทรัสตที์
ผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระกาศ เป็นการคาํนวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั( งล่าสุดเป็นฐานในการกาํหนดมูลค่า
อสังหาริมทรัพย ์ซึ
 งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาที
จะซื(อขายไดจ้ริงในตลาดหลกัทรัพย ์เนื
องจากราคาที
ซื(อ
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ขายในตลาดหลกัทรัพยขึ์(นอยูก่บัปัจจยัอื
นๆ ดว้ย เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรัพยด์งักล่าว การไหล
เขา้ของเงินลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นตน้ 

 
8) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์มิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงของทรัพย์สินซึ�งกองทรัสต์จะได้รับหากมีการ

จาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั�งหมด หรือมีการเลกิกองทรัสต์ 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตซึ์
งไดก้ล่าวไว ้ณ ที
นี(  ไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นที
ลงทุนเป็นขอ้มูลพื(นฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าที
แทจ้ริงซึ
งกองทรัสตจ์ะไดรั้บหาก
มีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นออกไปทั(งหมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์
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2. ข้อมูลเกี#ยวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

2.1 ข้อมูลทั#วไปของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 
2.1.1 รายละเอยีดโครงการ 

• ที#ตั<งโครงการ 

โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ตั%งอยูบ่ริเวณเดียวกนักบัโครงการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 
21 ตั%งอยูที่
เลขที
 2 ซอยสุขมุวทิ 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที
สะดวก 
เนื
องจากตั%งอยูบ่นถนนสุขมุวทิ และตั%งอยูใ่กลก้บัสี
แยกอโศกซึ
งเป็นจุดเชื
อมต่อกบัรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก และ
รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท ซึ
 งเป็นถนนสําคญัในกรุงเทพมหานคร ที
มีทั% งอาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินคา้ 
โรงแรมระดบั 4-5 ดาว คอนโดมิเนียม อาคารที
พกัอาศยั รวมถึงไม่ไกลจากสวนสาธารณะและศูนยป์ระชุมใจกลาง
เมือง 

แผนที
ขา้งล่างนี%แสดงสถานที
ตั%งของถนนและบริการขนส่งสาธารณะที
เชื
อมต่อกบัโครงการโรงแรมแกรนด์    เซน
เตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

 
 

• ลกัษณะ ระบบวศิวกรรม และระบบสาธารณูปโภค 
โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ประกอบดว้ย อาคารพกัอาศยัสูง 28 ชั%น และ
ชั%นใตดิ้น 2ชั%น รวมถึงพื%นที
จอดรถยนตภ์ายในอาคาร โดยดาํเนินกิจการดา้นโรงแรมจาํนวน 462 ห้อง 
พื%นที
ใชส้อยทั%งสิ%นประมาณ 21,090 ตารางเมตร ตั%งอยูบ่นที
ดินประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ซึ
 ง
สร้างแลว้เสร็จและเริ
มเปิดดาํเนินงานเมื
อเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 โดยมีพื%นที
รวมประมาณ 47,298 ตาราง
เมตร 
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• ระบบวศิวกรรมและระบบสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปโภคประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ลิฟต ์ระบบบนัไดเลื
อน ระบบโทรศพัท ์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั และงานระบบ
วศิวกรรม ซึ
งติดตั%งและใชง้านอยูใ่นโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

• รูปแบบการบริหารงาน 

ปัจจุบนัโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 มีบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์
ตี%  จาํกดั ซึ
 งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของกรรมสิทธิJ ใน
อาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และผูท้รงสิทธิการเช่าที
ดินที
อาคาร
ดงักล่าวตั%งอยู ่โดยมีบริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั เป็นผูบ้ริหารโรงแรม 

• รายละเอยีดพื<นที#เช่า 
ตารางขา้งล่างนี%แสดงถึงรายละเอียดของหอ้งพกั โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 
21 

ลกัษณะห้อง จาํนวนห้อง พื<นที# (ตารางเมตร) รวมพื<นที#ให้เช่า (ตารางเมตร) 
สตูดิโอ (Studio) 359 30-43 13,806 
1 หอ้งนอน (One-bedroom) 91 63-66 5,772 
สุพีเรียร์ (Superior) 12 126 1,512 
รวม 462  21,090 

 

• ผลการดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงานและอตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) ก่อนกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนในโครงการโรงแรม 
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ในช่วงระหว่างปี 2555 ถึงวนัที
  31 พฤษภาคม 2558 มี
รายละเอียดดงันี%  

 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายได้รวมสําหรับ 
5 เดอืนสิ<นสุดวนัที# 

31 พฤษภาคม 
2558 

รายไดค้่าหอ้งพกั (ลา้นบาท) 351 449 435 193 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื
นๆ (ลา้นบาท) 120 133 118 54 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 471 582 553 247 
อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (%ต่อจาํนวนหอ้งพกั) 91% 91% 85% 83% 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายได้รวมสําหรับ 
5 เดอืนสิ<นสุดวนัที# 

31 พฤษภาคม 
2558 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ย (บาท/หอ้ง/คืน) 
(ไม่รวมรายได้ค่าอาหารเช้า ภาษีมลูค่าเพิ�ม 

และค่าบริการเซอร์วิสชาร์จ) 

2,290 2,931 3,022 3,327 

 

2.1.2 จุดเด่นของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 

• ตั<งอยู่ในทาํเลที#มศัีกยภาพ 
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ตั%งอยูบ่ริเวณเดียวกนักบัศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 
ซึ
 งตั%งในศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD) บนถนนสุขุมวิท มีการเดินทางที
สะดวกดว้ยจุดเชื
อมต่อของรถไฟฟ้า BTS 
สถานีอโศกและรถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท แวดลอ้มดว้ยอาคารสาํนกังาน ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ  ทาํให้มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผูเ้ขา้พกัในโครงการ 

• มคีวามหลากหลายของการให้บริการ และพร้อมด้วยสิ#งอาํนวยความสะดวกทนัสมยั 
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ประกอบดว้ยห้องพกัที
หลากหลายทั%งแบบสตูดิโอ 
หนึ
งหอ้งนอน และสุพีเรียร์ ที
ไดรั้บการออกแบบใหมี้พื%นที
ภายในหอ้งพกัขนาดใหญ่ กวา้งขวาง ดูสบายตา  ทาํ
ใหโ้ครงการสามารถรองรับลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่ม ทั%งกลุ่มนกัท่องเที
ยว และกลุ่มชาวต่างชาติที
มาทาํงานใน
ประเทศไทย ซึ
งตอ้งการหอ้งพกัที
มีขนาดใหญ่กวา่หอ้งพกัโรงแรมปกติ นอกจากนี%  การออกแบบของหอ้งพกัยงั
มีความพิถีพิถนั ส่งผลใหผู้ม้าเขา้พกัเกิดความประทบัใจในบรรยากาศของห้องพกั ภายในห้องพกัยงัมีอุปกรณ์
อาํนวยความสะดวกอยา่งครบครันและทนัสมยั ทั%งเครื
องใชไ้ฟฟ้าโถสุขภณัฑแ์บบอตัโนมติั ชุดครัว เคเบิ%ลทีว ี
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นตน้ นอกจากนี% ยงัมีระบบรักษาความปลอดภยัทั% งกลอ้งวงจรปิด บัตรผ่านเขา้ออก 
รวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภยั ทั% งเครื
องตรวจจบัความร้อน เครื
องตรวจจบัควนั และหัวฉีดดบัเพลิง และมีสิ
ง
อาํนวยความสะดวกส่วนกลางในโครงการ เช่น หอ้งประชุม หอ้งออกกาํลงักาย สระวา่ยนํ% า หอ้งอาหาร เป็นตน้ 

• มผีลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัที#ด ีสามารถแข่งขันได้ 
 โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนนั%นมีอตัราการเขา้พกัเฉลี
ย

ในปีตั%งแต่ปี 2555 มากกวา่ร้อยละ 85 ตลอดทุกปี ซึ
 งถือวา่เป็นอตัราการเขา้พกัที
สูงเมื
อเทียบกบัโรงแรมอื
นๆ 
ในบริเวณใกลเ้คียงกนั เนื
องจาก โครงการตั%งอยู่ในทาํเลที
ดี มีการคมนาคมที
สะดวก และมีรูปแบบห้องพกัที

หลากหลาย ทาํให้สามารถรองรับลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่ม จึงสามารถลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด
ของธุรกิจโรงแรมไดบ้างส่วน 
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• ตั<งอยู่บริเวณเดยีวกนักบัศูนย์การค้า 
โครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ตั%งอยูบ่ริเวณเดียวกนักบัศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ที

มีร้านค้าหลากหลายประเภทรองรับการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้ากว่า 500 ร้านค้า ทั% งด้านเสื% อผ้าและ
เครื
องประดบั โรงภาพยนตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร สปา ตลอดจนร้านอาหารและศูนยอ์าหารหลากหลายที

มีคุณภาพ ซึ
งช่วยดึงดูดให้นกัท่องเที
ยวที
เขา้มาพกัที
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
สามารถมาใช้บริการและจับจ่ายใช้สอยได้ นอกจากนี%  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ยงัมีความแตกต่างจาก
หา้งสรรพสินคา้อื
นๆ โดยมีโซนใหถ่้ายรูปได ้โดยนาํศิลปะและจุดเด่นของเมืองที
สาํคญัในโลกมาเป็นแนวหลกั
ในการออกแบบศูนยก์ารคา้แห่งนี%  

• มรีายได้ห้องพกัจากผู้เช่าระยะยาว 
นอกเหนือจากรายได้ห้องพกัสําหรับลูกคา้ประเภทรายวนัแลว้ โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 ยงัมีรายไดค้่าหอ้งพกัส่วนหนึ
งมาจากผูเ้ช่าที
มีสญัญาเช่าระยะยาว กล่าวคือ เช่าตั%งแต่ 1 เดือนขึ%น
ไป ทาํให้โครงการมีรายไดส้มํ
าเสมอ จากผลการดาํเนินงานที
ผ่านมา รายไดห้้องพกัจากผูเ้ช่าระยะยาวคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายไดค้่าห้องพกั หรือคิดเป็นจาํนวนประมาณ 40 ห้อง สาํหรับขอ้มูลรายได้
และผูเ้ขา้พกัเฉลี
ยสาํหรับเดือน พฤษภาคม 2558  

2.1.3 รายละเอยีดของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 ที#กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

 กองทรัสตจ์ะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 พร้อมพื%นที
จอด
รถและส่วนควบของอาคารที
เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
อง
กบัอาคารโรงแรม รวมทั%งสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยการเช่าจากบริษทั แอล แอนด ์
เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี ซึ
 งจะสิ%นสุด ณ วนัที
 31 สิงหาคม 2583 และกรรมสิทธิJ ใน
เฟอร์นิเจอร์ เครื
 องมือ เครื
 องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั% งอุปกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วตัถุประสงคใ์นการประดบัหรือตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูพ้กัอาศยัและผูใ้ชบ้ริการในอาคารโรงแรม 
ซึ
 งตั%ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื%นที
อาคารโรงแรมหรือพื%นผิวของตวัอาคารโรงแรม 
รวมทั%งสิทธิใดๆที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว ทั%งนี%  ทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ะลงทุนดงักล่าว รวม
เรียก “ทรัพย์สินหลกั” โดยมีรายละเอียด ดงันี%  

• สิทธิการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 
กองทรัสตจ์ะเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
 งเป็นอาคารสูง 28 ชั%น และ
ชั%นใตดิ้น 2 ชั%น เลขที
 2 ซอยสุขมุวทิ 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึ
 งปัจจุบนั
ใชป้ระกอบธุรกิจโรงแรม รวมพื%นที
ที
กองทรัสตจ์ะเช่าทั%งหมดประมาณ 47,298 ตารางเมตร พร้อมทั%งส่วนควบ
ของโรงแรมที
เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัโรงแรม 
อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์ลิฟต ์บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวศิวกรรม ที
ติดตั%งและใชใ้นโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว
จากบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั 
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ตารางต่อไปนี%  แสดงรายละเอียดของพื%นที
ซึ
 งกองทรัสต์จะเช่าในอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 2558 

รายละเอยีดพื<นที# พื<นที#โดยประมาณ (ตารางเมตร) 
พื%นที
ใหเ้ช่า 21,090 

พื%นที
ส่วนกลาง 21,914 
พื%นที
จอดรถ 4,294 

รวมพื%นที
ทั%งหมดที
กองทรัสตจ์ะลงทุน 47,298 

• สิทธิการเช่าพื<นที#จอดรถ 
กองทรัสตจ์ะเช่าพื%นที
จอดรถส่วนที
เป็นสิทธิของโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 รวม 
1 ชั%น รวมพื%นที
จอดรถทั%งหมดประมาณ 4,294 ตารางเมตร 

• กรรมสิทธิQในสังหาริมทรัพย์ ซึ#งเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื#องมอื เครื#องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งทั<งที#ติดตรึงตราและไม่ติด
ตรึงตรา 
กองทรัสตจ์ะซื%อสงัหาริมทรัพย ์ ซึ
งประกอบไปดว้ยเฟอร์นิเจอร์ เครื
องมือ เครื
องใช ้ อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึง
ตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั%งอุปกรณ์อื
นใดที
ใชเ้พื
อวตัถุประสงคใ์นการประดบัหรือตกแต่งหรืออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูพ้กัอาศยัและผูใ้ชบ้ริการในอาคารโครงการโรงแรมแกรนด ์ เซนเตอร์ พอยต ์ เทอร์มินอล 21 ซึ
ง
ตั%ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยูบ่ริเวณภายนอกหรือภายในพื%นที
อาคารโรงแรมหรือพื%นผิวของตวัอาคารโรงแรม 
รวมทั%งสิทธิใดๆที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว 

• พื<นที#ที#กองทรัสต์มสิีทธิเข้าใช้ 
กองทรัสตจ์ะไดรั้บสิทธิในการใชพื้%นที
ที
เกี
ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นในส่วนที
กองทรัสตไ์ม่ไดล้งทุน และทรัพยสิ์นที

ตั%งอยูบ่นพื%นที
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ถนนรอบอาคาร ทางเดินรถ และทางเขา้ออกโครงการ เป็นตน้ รวมทั%งพื%นที
ส่วน
เชื
อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศกร่วมกนักบัศูนยก์ารคา้
เทอร์มินอล 21 และรวมถึงพื%นที
ส่วนที
ใชร่้วมกนักบั ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ไดแ้ก่ บ่อบาํบดันํ%าเสีย บนัได
หนีไฟ และทางเดินเพื
อไปบนัไดหนีไฟที
ใชร่้วมกนั เป็นตน้ 

2.1.4 การประกนัภัยในทรัพย์สินที#กองทรัสต์เข้าลงทุน 
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีแผนที
จะจัดให้มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินหลัก ตลอดระยะเวลาในการลงทุน 
ประกอบดว้ย 

1.  การประกนัภยัความเสี
ยงภยัในทรัพยสิ์น (Property All Risks Insurance) ซึ
งประกนัภยัอาคารและสิ
งปลูกสร้าง
ภายในโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 งานระบบ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศพัท์ ระบบสื
อสาร เป็นตน้ รวมถึง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสิ
งตกแต่งทั%งที
ติด
ตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา  โดยมีเจ้าของที
 ดินอันเป็นที
ตั% งของอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21เป็นผูรั้บผลประโยชน์ ซึ
งผูใ้หเ้ช่าและเจา้ของที
ดินไดมี้การตกลงกนัวา่เมื
อเจา้ของที
ดินไดรั้บเงิน
ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าของที
 ดินมีหน้าที
นําเงินค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับตาม
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กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวมาชาํระค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นหลกัในกรณีที
มีความเสียหายเกิดขึ%น โดยวงเงินเอา
ประกนัภยัไม่ตํ
ากวา่มูลค่าทดแทนใหม่ของสิ
งปลูกสร้าง (Replacement Cost) ตามที
ระบุในรายงานประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นที
จดัทาํขึ%นฉบบัล่าสุด ในขณะที
ไดเ้ขา้ทาํสญัญาประกนัภยัหรือในขณะที
มีการต่ออายกุรมธรรม์
ประกนัภยันั%นๆ โดยผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระค่าเบี% ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัภยัดงักล่าวทั%งหมด
แต่เพียงฝ่ายเดียว 

การประกนัความเสี
ยงภยัทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนครั% งแรกสาํหรับรอบปีแรก ในวงเงินประกนัภยัที

ไม่ตํ
ากวา่มูลค่ารวมของสิ
งปลูกสร้างทดแทนใหม่ที
ประเมินโดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายที
ใหมู้ลคา่ตํ
าสุด
ซึ
งมีมูลค่าเท่ากบั 1,434 ลา้นบาท  โดยบริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
  จาํกดั  

2.  การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) จะไม่ตํ
ากวา่ประมาณการรายไดที้
คาดวา่จะ
ไดรั้บจากทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเป็นระยะเวลา 2 ปี  หกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายผนัแปร เช่นค่าทาํความสะอาด ค่าใชจ่้าย
ทางดา้นการตลาด ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม ค่าใชจ่้ายทางดา้นภาษี ค่าใชจ่้ายทางดา้นประกนัภยั เป็น
ตน้ โดยจะทาํประกนัภยัตลอดระยะเวลาการเช่าโดยผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระค่าเบี% ยประกนัภยัสาํหรับ
การประกนัภยัดงักล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว และระบุใหก้องทรัสตเ์ป็นผูรั้บผลประโยชน์ร่วมกบัผูเ้ช่าช่วง เนื
องจาก
ผูเ้ช่าช่วงเป็นผูช้าํระค่าเบี%ยประกนัภยั เพื
อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์และ เพื
อความเป็นธรรมกองทรัสต์
จะระบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ให้บริษทัประกนัภยันาํส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองทรัสต ์
โดยกองทรัสตจ์ะหกัค่าเช่าคงที
ที
กองทรัสตค์วรจะไดรั้บตามสดัส่วนระยะเวลาที
บริษทัประกนัภยัไดใ้ชค้าํนวณ
เพื
อจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และนาํส่งค่าสินไหมทดแทนส่วนที
เหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วงโดยไม่ชกัชา้  เมื
อผูเ้ช่า
ช่วงไดน้าํค่าสินไหมทดแทนที
ไดรั้บดงักล่าวไปชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจสําหรับ
ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และมีค่าสินไหมทดแทนส่วนที
คงเหลือ ผูเ้ช่าช่วงจะชาํระคืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่
กองทรัสตใ์นสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที
กองทรัสตค์วรจะไดรั้บ  

3.  การประกนัความเสี
ยงภยับุคคลที
สาม (Public Liabilities Insurance) เพื
อคุม้ครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือ
ชีวติ และความเสียหายที
อาจเกิดขึ%นต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกภายใตจ้าํนวนทุนประกนั ขอ้กาํหนดและ
เงื
อนไขที
กองทรัสต์และผูเ้ช่าช่วงเห็นชอบร่วมกนั โดยผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระค่าเบี% ยประกนัภยั
สาํหรับการประกนัภยัดงักล่าวทั%งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว 

4.  การประกันภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance) เพื
อประกันความเสียหายจากการที
สัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างกองทรัสต์และผูใ้ห้เช่าสิ%นสุดลงก่อนครบอายุสัญญาเช่า ซึ
 งกรมธรรม์ประกันภยั
ดงักล่าวจะคุม้ครองก็ต่อเมื
อเกิดเหตุที
ทาํให้ทรัพยสิ์นเสียหายหรือถูกทาํลายตามที
กาํหนดไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัและเหตุดงักล่าวส่งผลให้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งกองทรัสตแ์ละผูใ้ห้เช่าสิ%นสุดลงก่อน
ครบอายุสัญญาเช่า โดยจะทาํประกนัภยัตลอดระยะเวลาการเช่า ในวงเงินประกนัภยัที
เพียงพอและเหมาะสม 
ตลอดจนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  โดย
กองทรัสตจ์ะเป็นผูช้าํระเบี%ยประกนัภยั และระบุใหก้องทรัสตเ์ป็นผูรั้บผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว  

โดยผูก่้อตั%งทรัสตเ์ห็นวา่การจดัทาํประกนัภยัทั%ง 4 ประเภท ครอบคลุมถึงความเสี
ยงภยัที
อาจจะเกิดขึ%นกบัทรัพยสิ์น
หลกัของกองทรัสต ์  
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2.2 สรุปสาระสําคญัของรายงานการประเมนิ 
2.2.1 สรุปสาระสําคญัของรายงานการประเมนิ 

ทั%งนี%  สมมติฐานที
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นใชใ้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกั สรุปไดด้งันี%  

สมมตฐิาน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี#จาํกดั บริษัท ทเีอพ ีแวลูเอชั#น จาํกดั 

วธีิประเมนิมูลค่า วิธีรายได ้(Income Approach) โดยการคิด
ลดจากกระแสเ งินสดของทรัพย์สินที

กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ประมาณการ
สัญญาเช่าช่วงในพื%นที
บางส่วนของอาคาร
ประมาณ25.17 ปี และตามโครงสร้างการ
จดัหาผลประโยชน์ตามที
เปิดเผยในหวัขอ้4 
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั 

วธีิรายได ้(Income Approach) โดยการคิด
ลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สินที

กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ประมาณการ
สัญญาเ ช่าช่วงในพื% นที
 บาง ส่วนของ
อาคารประมาณ25 ปี และตามโครงสร้าง
การจดัหาผลประโยชน์ตามที
เปิดเผยใน
หัวข้อ4ก าร จัดห าผ ลปร ะโ ยชน์ จา ก
ทรัพยสิ์นหลกั 

รายได้ค่าห้องพกั - อัต ร า ก า ร เ ข้า พัก  เ ฉ ลี
 ย ร้ อ ย ล ะ  9 0 
สาํหรับ 2.5 ปีแรก และร้อยละ 85 คงที

ตลอดการประมาณการ 

- อตัราค่าห้องพกัเฉลี
ย ประมาณ 3,300 
บาทต่อคืน  และประมาณการปรับ
เพิ
มขึ%นต่อปีประมาณร้อยละ 7.5 ในช่วง 
4 ปีแรกและปรับเพิ
มประมาณร้อยละ 5 
คงที
 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- อัตราการ เข้าพัก  เฉลี
 ย ร้อยละ 90 
สาํหรับ 4.5 ปีแรก และร้อยละ 85 คงที

ตลอดการประมาณการ 

- อตัราค่าห้องพกัเฉลี
ยประมาณ 3,320 
บาทต่อคืน และประมาณการปรับ
เ พิ
ม ขึ% นต่อ ปีประมาณร้อยละ 7 .5 
สาํหรับ 4 ปีแรก และปรับเพิ
มร้อยละ 
5 คงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

รายได้อื#นๆ - รายได้อื
นๆ ประมาณร้อยละ 21 ของ
รายไดท้ั%งหมด 

- รายไดอื้
นๆ ประมาณร้อยละ 26 ของ
รายไดค้่าหอ้งพกั 

ค่าใช้จ่าย ประกอบดว้ย ตน้ทุนห้องพกั ค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร และค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินการอื
นๆ 

ประกอบดว้ย ตน้ทุนหอ้งพกั ค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร และค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินการอื
นๆ 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารโรงแรม (1) ค่าตอบแทนการจัดหารายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายไดร้วม 

(2) ค่าตอบแทนการดาํเนินงาน ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของรายไดสุ้ทธิก่อนหักค่าเบี% ย
ประกนั ภาษีโรงเรือน และค่าตอบแทน
การจดัหารายได ้

(1) ค่าตอบแทนการจัดหารายไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายไดร้วม 

(2) ค่าตอบแทนการดําเนินงาน ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของรายไดสุ้ทธิก่อนหักค่า
เ บี% ย ป ร ะ กัน  ภา ษี โ ร ง เ รื อ น  แ ล ะ
ค่าตอบแทนการจดัหารายได ้

อตัราคดิลด (Discount Rate) ร้อยละ 11 ร้อยละ 11 
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หมายเหตุ : บริษทัผูป้ระเมินทั%ง 2 รายเป็นผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 
ผูล้งทุนสามารถศึกษาเพิ
มเติมในเอกสารแนบ 3สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นฉบบัยอ่ของบริษทั แกรนด ์แอสเซท แอด
ไวเซอรี
  จาํกดั และบริษทั ทีเอพี แวลูเอชั
น จาํกดั และสามารถขอรายงานประเมินค่าทรัพยสิ์นฉบบัเตม็จากผูก่้อตั%ง ทรัสต ์

 
2.2.2 การวเิคราะห์โดยผู้ก่อตั<งทรัสต์และที#ปรึกษาทางการเงนิ 

1. บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นพิจารณามูลค่าทรัพยสิ์นจากวิธีรายได ้โดยการพิจารณาจากรายไดที้
คาดว่าจะ
ไดรั้บตลอดระยะเวลาการเช่าตามอายสุัญญาที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน  ผูก่้อตั%งทรัสตเ์ห็นวา่การประเมินจากวิธี
รายไดมี้ความเหมาะสม  เนื
องจากทรัพยสิ์นหลกัเป็นทรัพยสิ์นที
ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการให้บริการห้องพกั
และการใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนัของทรัพยสิ์นหลกัเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรม  ซึ
 งเป็นการใชป้ระโยชน์
สูงสุดและดีที
สุดของทรัพยสิ์นหลกัแลว้   

2. สมมติฐานในดา้นของรายไดป้ระมาณการการเติบโตไวใ้กลเ้คียงกบัขอ้มูลในอดีตซึ
 งพิจารณารายไดเ้ฉพาะ
พื%นที
ตามส่วนที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนและพิจารณาตามโครงสร้างการลงทุนของกองทรัสต ์

3. สมมติฐานในดา้นของรายไดป้ระมาณการการเติบโตไวใ้กลเ้คียงกบัขอ้มูลของโรงแรมอื
นในระดับการ
ใหบ้ริการ และทาํเลที
ตั%งใกลเ้คียงกนั  

4. บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นพิจารณาอตัราคิดลด ที
อตัราร้อยละ 11 ซึ
 งสอดคลอ้งกบัประเภทของธุรกิจ  และ
ลกัษณะของทรัพยสิ์นหลกั แนวโนม้ความเจริญเติบโต ทาํเลที
ตั%งและความสะดวกในการเขา้ถึง และปัจจยั
ภายนอกอื
น เช่น ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ สถานะการณ์ทางการเมือง เป็นตน้ ทาํให้เชื
อ
ไดว้า่อตัราคิดลดดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล 

จากการตรวจสอบสมมติฐานหลกัของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นที
ใช้ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกั ผู ้
ก่อตั%งทรัสต์ไม่พบสิ
งที
เป็นเหตุให้เชื
อว่าสมมติฐานหลกัที
ใชใ้นการประเมินมูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล 
อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการที
เกิดขึ%นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวได ้หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจไม่
เป็นไปตามที
คาดการณ์ไว ้ ทั% งนี%  ผูก่้อตั% งทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าประเมินของบริษัทประเมินค่า
ทรัพยสิ์นทั%งสองรายสะทอ้นมูลค่าที
แทจ้ริงของทรัพยสิ์นหลกั ณ วนัที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน   
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2.3  มูลค่าของทรัพย์สินหลกั 

มูลค่าโครงการที#ประเมนิตามโครงสร้างของกองทรัสต์ 

ราคาประเมินของผูป้ระเมิน ตามโครงสร้างของกองทรัสต ์ซึ
งประกอบดว้ยสญัญาจดัหาผลประโยชน์โดยมีเนื%อหาสาระสาํคญั 

คือ ในระยะเวลาการลงทุนของกองทรัสต ์ตั%งแต่วนัที
กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นถึง วนัที
 31 สิงหาคม 2583 ดงันั%นจะทาํให้

โครงการมีมูลค่าแสดงได ้ดงัตารางต่อไปนี%  

 มูลค่าประเมนิตามวธีิรายได้
ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอรี# จาํกดั 
(ล้านบาท) 

มูลค่าประเมนิตามวธีิรายได้
ของบริษัท ทเีอพ ีแวลูเอชั#น 

จาํกดั 
(ล้านบาท) 

มูลค่าของทรัพย์สินหลกัที#
กองทรัสต์เข้าลงทุน 

(ล้านบาท) 

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

3,800 
 

3,850 
 

ไม่เกิน 4,010 
 

2.4 การทาํธุรกรรมของกองทรัสต์กบับุคคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

2.4.1 รายละเอยีดการทาํธุรกรรม 

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตแ์ละบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตมี์รายละเอียด ดงันี%   

1. การลงทุนโดยการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 และการซื<อ
สังหาริมทรัพย์ที#เกี#ยวข้อง 

นิตบุิคคล / บริษัทที#อาจมคีวามขัดแย้ง 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั        ในฐานะ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั    ในฐานะ เจา้ของทรัพยสิ์น 
 
ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั และบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั 
มีผูถื้อหุน้รายใหญ่เดียวกนั คือ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ
งถือหุน้ทางตรงในบริษทั แอล 
แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั จาํนวนร้อยละ 59.99และบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น
ทางออ้มในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดัจาํนวนประมาณร้อยละ 33.97 
 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

กองทรัสตจ์ะลงทุนโดยการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และซื%อ
สงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง จาํนวนไม่เกิน 4,010 ลา้นบาท จากบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั 
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ซึ
 งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิJ ในอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และ
สงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง และจะแต่งตั%งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดัเป็น
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 
ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 

ที
ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่ การลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนเพื
อใหไ้ดม้าซึ
 งทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์
และมูลค่าที
กองทรัสตล์งทุนเป็นมูลค่าที
สมเหตุสมผลเนื
องจากเป็นมูลค่าที
อา้งอิงจากราคาประเมินที
ได้
จากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 2 ราย กล่าวคือ 3,800 ลา้นบาท และ 3,850 ลา้นบาท ซึ
 งประเมินมูลค่าโดย
บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
  จาํกดั และบริษทั ทีเอพี แวลูเอชั
น จาํกดัตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ผู ้
ลงทุนสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทาํรายการที
แสดงไวใ้นหัวขอ้2.4.3 “ความเห็นของที

ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ดัการกองทรัสตเ์กี
ยวกบัความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกั” 

 

2. การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์โดยการให้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพย์สินหลกัแก่ผู้เช่าช่วง 

นิตบุิคคล / บริษัทที#อาจมคีวามขัดแย้ง 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั    ในฐานะ   ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั                ในฐานะ ผูเ้ช่าช่วง 
 
ความสัมพนัธ์ 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นทางออ้มในบริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์
จาํกดัจาํนวนประมาณร้อยละ 59.99 และถือหุ้นทางออ้มในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์
เฮา้ส์ จาํกดัจาํนวนประมาณร้อยละ 33.97 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
ภายหลงัจากที
กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัแลว้ กองทรัสต์โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์จะนาํทรัพยสิ์น
หลกัของกองทรัสตอ์อกใหเ้ช่าช่วงและใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วง ซึ
 งไดแ้ก่ บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท ์จาํกดั  
 
ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 
ที
ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่ การนาํทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตอ์อกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่ผูเ้ช่าช่วง ซึ
 ง
ไดแ้ก่ บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั มีความสมเหตุสมผลเนื
องจากบุคคลดงักล่าวเป็น
ผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยสิ์นประเภทโรงแรม โดยในปัจจุบนัมี โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เพลินจิต และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาํริภายใต้การจัดการ  นอกจากนี% ค่าเช่าที

กองทรัสต์จะได้รับอยู่ในระดับที
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดและมีความเหมาะสมเมื
อพิจารณาจากผล
ประกอบการของทรัพยสิ์นหลกัในอดีต กล่าวคือ อตัราการเขา้พกัเฉลี
ยและอตัราค่าห้องพกัเฉลี
ยมีผล
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ดาํเนินการอยู่ในระดับที
เพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่าคงที
 ซึ
 งแสดงให้เห็นว่าทรัพยสิ์นหลกัมีศกัยภาพการ
ประกอบการที
ดีและหากพิจารณารายงานประมาณการในเอกสารแนบ 4ประมาณการกาํไรก่อนดอกเบี% ย 
ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ของโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยตเ์ทอร์มินอล 
21 ในปี 2559อยูใ่นระดบัที
มากพอที
จะสร้างความมั
นใจให้กบันกัลงทุนวา่ทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตจ์ะ
เขา้ลงทุนจะมีผลดาํเนินการและกาํไรมากพอในการชาํระค่าเช่าคงที
ใหแ้ก่กองทรัสต ์ประกอบกบัทาํเลที
ตั%ง 
ซึ
งจะส่งผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลดาํเนินการในอนาคต รวมถึงมูลค่าที
กองทรัสตไ์ดล้งทุน 
ที
ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าค่าเช่าทั%ง 2 ส่วนมีความเหมาะสมในส่วนของ ผลตอบแทนการลงทุน และ 
ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต ์
 

แผนภาพรายละเอียดการทาํธุรกรรมของกองทรัสตก์บับุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 
2.4.2 มูลค่าของสิ#งตอบแทนข้อตกลงและเงื#อนไขในการเข้าทาํรายการ 

ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกักองทรัสตจ์ะชาํระค่าตอบแทนใหบ้ริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั ซึ
 ง
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิJ ในทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวเป็นเงินสดเงินโอนหรือเช็คในมูลค่าจาํนวนทั%งสิ%นไม่เกิน4,010 
ลา้นบาทโดยมีขอ้ตกลงและเงื
อนไขในการเขา้ทาํรายการที
สาํคญัตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3 มูลค่าของทรัพยสิ์นหลกั 

2.4.3 ความเห็นของที#ปรึกษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรัสต์เกี#ยวกบัความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกั 

กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัครั% งแรกนี%  ในมูลค่ารวมกนัสูงสุดไม่เกิน4,010 ลา้นบาท โดยในการกาํหนด
มูลค่าสุดท้ายที
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั%นจะอา้งอิงจากการประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกัโดยบริษทั
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ประเมินค่าทรัพยสิ์นที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และปัจจยัอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
 งที
ปรึกษาทางการ
เงินและผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ ที
มีความเกี
ยวขอ้ง เช่น เงื
อนไขของสัญญาเช่า/เช่าช่วง การ
กูย้มืเงินของกองทรัสต ์ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์อตัราผลตอบแทนในระดบัที

เหมาะสมที
นกัลงทุนจะไดรั้บ ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรัพยสิ์น อตัราดอกเบี%ยทั%งในประเทศและในตลาดโลก 
อตัราผลตอบแทนที
จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนและตราสารหนี%        อตัราผลตอบแทน
ในการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยร์วมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื
นๆ และการสาํรวจความตอ้งการของนกัลงทุน (Bookbuilding) 

ทั%งนี%  กองทรัสตจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัจากบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี%  จาํกดั ที
มีมูลค่ารวมกนัสูงสุด
ไม่เกิน4,010ลา้นบาท ซึ
 งเป็นมูลค่าที
สูงกว่ามูลค่าประเมินค่าของทรัพยสิ์นตํ
าสุดที
จดัทาํโดยบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์นที
ประมาณ 3,800 ลา้นบาท ซึ
 งเป็นมูลค่าที
สูงกวา่ประมาณร้อยละ 5.5ที
ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ห็นวา่มูลค่าลงทุนสูงสุดดงักล่าวเป็นมูลค่าที
เหมาะสมเนื
องจากเหตุผลดงัต่อไปนี%  

1. ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective Gross Yield)หรือประมาณอตัราเงินที
จ่ายแก่ผู ้
ถือหน่วยทรัสตที์
ผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ะไดรั้บตามงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณ
การปันส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวด 12เดือน ช่วงเวลาประมาณการตั%งแต่ วนัที
 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที
 
31 ธนัวาคม 2559  (“รายงานประมาณการ”) เท่ากบัร้อยละ 8.25 ซึ
งเป็นอตัราผลตอบแทนที
เหมาะสม
เมื
อพิจารณาจากความมั
นคงของทรัพยสิ์นที
ลงทุน และโอกาสในการเติบโต โดยผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ะ
ได้ประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ
 งจากการกู้ยืมเงินในการเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหลกัในครั% งนี%  เนื
องจากอตัราดอกเบี%ยของเงินกูน้อ้ยกวา่ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปี
แรก ทั%งนี%  หากกองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยเป็นการระดมทุนเพียงอยา่งเดียว และไม่มีการ
กูย้ืมเงิน และใช้สมมติฐานเดียวกันกับที
ใช้จัดทาํรายงานประมาณการ คาดว่าประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนในปีแรกเท่ากบัร้อยละ 7.39 

โดยเมื
อหกัประมาณการเงินลงทุนที
ถูกทยอยคืนแลว้ คาดวา่ประมาณการอตัราผลตอบแทนสุทธิในปี
แรก (Net Yield)ในกรณีที
มีการกูย้มืไม่เกิน 800ลา้นบาทจะเท่ากบัร้อยละ 4.25 และในกรณีที
ไม่มีการ
กูย้มืเงิน ประมาณการอตัราผลตอบแทนสุทธิในปีแรกจะเท่ากบัร้อยละ 3.39 ดงัตารางดา้นล่าง 

ทั%งนี%  กองทรัสตอ์าจมีความเสี
ยงเกิดขึ%นจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี%ย ซึ
 งจะ
มีผลต่อรายไดข้องผูเ้ช่าช่วงอนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่าทั%งที
เป็นค่าเช่า
คงที
 และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั ของผูเ้ช่าช่วงอยา่งมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน 
ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนของกองทรัสต ์ทาํให้
กองทรัสตมี์สภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาํระดอกเบี%ยและเงินตน้และกระทบต่อความสามารถของ
กองทรัสตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ซึ
 งผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ
มเติมไดจ้าก ส่วนที
 2ขอ้ 1ปัจจยัความเสี
ยง) โดยในช่วง 3ปีแรกอตัราดอกเบี%ยเงินกูเ้ป็นอตัราคงที

และปลอดเงินตน้ ซึ
งกองทรัสตจ์ะชาํระเงินตน้ในปีที
 4เป็นตน้ไป และเป็นการทยอยชาํระคืนเพิ
มขึ%น
ซึ
งสอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายไดสุ้ทธิจากอสงัหาริมทรัพย ์โดยอตัราดอกเบี%ยในช่วงเวลาหลงัปี
ที
 3 จนครบอายสุญัญามีอตัราไม่เกิน MLR – ร้อยละ 1 ทั%งนี%  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละที
ปรึกษาทางการ
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เงินไดพิ้จารณารายละเอียดวงเงินกู ้(ไม่เกิน  800 ลา้นบาท) เงื
อนไขในการชาํระคืนเงินกู ้ประกอบกบั
การประมาณการทางการเงินแลว้ มีความเห็นว่า กองทรัสต์มีความสามารถในการชาํระคืนเงินกู้
ดงักล่าว (ซึ
งผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดจ้าก ส่วนที
  2 ขอ้ 2.6 การกูย้มื) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้นไว้โดยเจตนา 
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2. มูลค่าที
กองทรัสตจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัสูงสุดไม่เกิน 4,010  ลา้นบาท โดยเมื
อเปรียบเทียบกบั
มูลค่าประเมินตํ
าสุดระหวา่งราคาประเมินจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 2 รายประมาณ 3,800 ลา้น
บาท มูลค่าทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสต์จะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัมีมูลค่าสูงกว่าราคาประเมิน
ประมาณร้อยละ 5.5  โดยผลต่างดงักล่าวอาจเกิดจากความแตกต่างของ 

1)  สมมติฐานหลกัในการประเมินมีความแตกต่างระหวา่งนกัลงทุนและบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น  
2)   มุมมองความเสี
ยงของการลงทุน และ 
3)  โครงสร้างแหล่งเงินทุนในการลงทุนของนกัลงทุนและบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

 เนื
องด้วยการคาดการณ์โอกาสในการเติบโตและความเสี
ยงในการประกอบธุรกิจโรงแรมต้อง
พิจารณาหลายปัจจยั เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม ทาํเลที
ตั%ง กลุ่มลูกคา้ ความผนัผวน 
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 ของค่าเงิน ธุรกิจที
เกี
ยวเนื
องในอุตสาหกรรมท่องเที
ยว เป็นตน้ โดยมุมมองเกี
ยวกบัธุรกิจโรงแรม 
และ/หรือทรัพยสิ์นหลกัของนกัลงทุนอาจมีความแตกต่างจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ทั%งโอกาส
ในการปรับค่าห้องพกั และอตัราการเขา้พกัซึ
 งทาํให้นกัลงทุนอาจมีการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน
ของทรัพยสิ์นหลกัแตกต่างจากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นและทาํให้มูลค่าการลงทุนแตกต่างจาก
มูลค่าประเมินตํ
าสุด  

อีกทั%ง นกัลงทุนมีหลายประเภท โดยมีมุมมองความเสี
ยงจากการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัแตกต่างกนั
ไป ซึ
 งอาจมีมุมมองแตกต่างจากผูป้ระเมินอิสระ ทั%งนี%  มุมมองความเสี
ยงในการลงทุนจะสะทอ้นถึง
อตัราผลตอบแทนที
นักลงทุนตอ้งการจากการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั โดยคาํนวณความเสี
ยงจาก
อตัราคิดลดซึ
งอาจตํ
ากวา่สมมติฐานอตัราการคิดลดของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นทั%ง 2 ราย (ร้อยละ 
11) กล่าวคือ ภายใตส้มมติฐานในการประมาณการของผูป้ระเมินอิสระ นกัลงทุนอาจวิเคราะห์ความ
เสี
ยงในการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัซึ
งมีความเสี
ยงนอ้ยกวา่ความเสี
ยงที
ผูป้ระเมินอิสระคาดการณ์ไว้
จึงทาํใหต้อ้งการผลตอบแทนที
ต ํ
ากวา่สมมติฐานการคิดลดของผูป้ระเมินอิสระทั%ง 2 ราย (ร้อยละ 11)   

นอกจากนี% ปัจจยัในดา้นโครงสร้างเงินทุนมีผลกระทบต่อความแตกต่างระหวา่งมูลค่าที
กองทรัสตจ์ะ
ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัและมูลค่าประเมิน กล่าวคือ การประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินอิสระเป็นการ
ประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์น มิใช่การประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นต่อนกัลงทุนโดยตรง จึงทาํให้การ
ประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินอิสระไม่สะทอ้นถึงปัจจยัในในเรื
องของโครงสร้างเงินทุนซึ
 งหมายถึง
ความสามารถของกองทรัสต์ในการหาแหล่งเงินทุนประเภทหนี% ที
จะมีตน้ทุนตํ
ากว่าแหล่งเงินทุน
ประเภททุนอยา่งมีนยัสาํคญั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํใหอ้ตัราการคิดลดของผูป้ระเมินอิสระซึ
งพิจารณา
แบบไม่มีการกูย้มืเงิน และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนซึ
งพิจารณาแบบมีการกูย้ืมเงินอาจมีความ
แตกต่างกนั ดงันั%นมูลค่าที
กองทรัสตจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัอาจสูงกวา่ราคาประเมินหรือกล่าวได้
อีกนยัหนึ
งคือในกรณีที
กองทรัสต์เขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัดว้ยมูลค่าที
สูงกวา่ราคาประเมินของผู ้
ประเมินอิสระประมาณร้อยละ 5.5บนสมมติฐานที
เหมือนกนัในการดาํเนินงานต่างๆ ของทรัพยสิ์น
หลกัไม่ไดห้มายถึงอตัราผลตอบแทนสาํหรับผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ะตํ
ากวา่อตัราการคิดลดของผูป้ระเมิน
อิสระ(ร้อยละ 11) 

2.4.4 ความเห็นของที#ปรึกษาทางการเงนิเกี#ยวกบัความเหมาะสมของค่าเช่า 

ในการที
 บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จาํกดั จะเช่าช่วงและเช่าทรัพยสิ์นหลกัจากกองทรัสต ์เพื
อ
นาํไปประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีค่าเช่าทั%งในส่วนค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนั  (รายละเอียดตามขอ้ 4.2.3 สรุป
สาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
และขอ้ 4.2.4 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21) โดยหากพิจารณาจากรายไดร้วมหลงัหักค่าใชจ่้ายรวม (รายละเอียดตามขอ้ 1.3.1 รายละเอียด
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21) ของธุรกิจโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 ในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 (5 เดือนสิ%นสุด ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 2558) และประมาณการในปี 
2559 สามารถแสดงให้เห็นว่าผลประกอบการในอดีตจากการประกอบธุรกิจโรงแรมบนอสังหาริมทรัพย์ที
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กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนครั% งแรกเพียงพอสาํหรับการจ่ายค่าเช่าคงที
 (240 ลา้นบาท) ให้แก่กองทรัสต ์นอกจากนี%  
อตัราในการคาํนวณค่าเช่าแปรผนัในอตัราร้อยละ 85 ของกาํไรก่อนดอกเบี%ย ภาษี          ค่าเสื
อมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย หลงัหกัรายไดค้่าเช่าคงที
 เป็นอตัราที
เหมาะสม เนื
องจากกองทรัสตส์ามารถรับส่วนแบ่งรายไดที้
สะทอ้น
ถึงผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมอย่างแทจ้ริง ทั%งนี%  เนื
องจากกาํไรส่วนที
เหลือหลงัหักค่าเช่าคงที
และค่าเช่า
แปรผนัจะตกเป็นของผูเ้ช่าช่วง จึงสามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้ช่าช่วงในการบริหารธุรกิจ และจดัหาผลประโยชน์
ในทิศทางที
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต ์และเมื
อไดพิ้จารณาความเหมาะสมของค่าเช่าดงักล่าวจาก
ผลประกอบการของทรัพยสิ์นหลกัในอดีต และศกัยภาพการเติบโตในอนาคต รวมถึงประโยชน์ที
กองทรัสตจ์ะ
ไดรั้บจากการลงทุน ที
ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่ค่าเช่าทั%ง 2 ส่วนมีความเหมาะสม ทั%งในส่วนของความสามารถ
ของผูเ้ช่าช่วงในการจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ และผลตอบแทนและประโยชน์จากการลงทุนที
สอดคลอ้งกับ
ผลประโยชน์ที
แทจ้ริงของธุรกิจโรงแรม 
 

2.5 การทาํธุรกรรมของกองทรัสต์กบับุคคลที#เกี#ยวโยงกนักบัทรัสต ี

2.5.1  รายละเอยีดการทาํธุรกรรม และเงื#อนไขในการเข้าทาํรายการ 

ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันี%  กองทรัสตจ์ะใชแ้หล่งเงินทุนส่วนหนึ
งจากการกูย้ืมเงินจากบุคคลที
เกี
ยวโยง
กนักบัทรัสตี  คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ซึ
งผูใ้หกู้ถื้อหุน้อยูใ่นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้
ทั%งหมดของทรัสตี ทั% งนี%  ในการกู้ยืมดงักล่าว กองทรัสต์จะดาํเนินการให้เป็นไปตามประกาศที
เกี
ยวขอ้ง โดย
เงื
อนไขของการกูย้มืเงินที
สาํคญัตามที
ระบุไวใ้น ขอ้ 2.6 การกูย้มืเงิน 

2.5.2 เหตุผล ความจาํเป็นและความเห็นเกี#ยวกบัเงื#อนไขของธุรกรรม  

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เห็นว่า การกู้ยืมเงินจากบุคคลที
 เกี
ยวโยงกันกับทรัสตีนั% น เป็นการดําเนินการที
มีความ
สมเหตุสมผลและไม่ทาํให้กองทรัสตเ์สียประโยชน์ เนื
องจากเงื
อนไขในสัญญาเงินกูน้ั%น เป็นเงื
อนไขทางการคา้
ตามปกติและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์อีกทั%งผูใ้ห้กูน้ั%นเป็นผูใ้ห้กูข้องเจา้ของทรัพยสิ์นหลกั ในปัจจุบนัจึงมี
ความเขา้ใจในธุรกิจและทรัพยสิ์นหลกัเป็นอยา่งดี  
นอกจากนี%  ธุรกรรมการกูย้ืมเงินของกองทรัสต์ดงักล่าวเป็นธุรกรรมที
ให้เงื
อนไขที
เหมาะสมกบักองทรัสต์ ซึ
 ง
สามารถเทียบเคียงไดก้บัเงื
อนไขที
ผูใ้ห้กูเ้สนอให้กบับริษทัอื
นในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที
ยวและมี
รูปแบบของความเสี
ยงที
ใกลเ้คียงกนั ซึ
 งทรัสตีไม่สามารถเขา้มาแทรกแซงและมีอิทธิพลต่อระบบการพิจารณา
อนุมติัและการกาํหนดเงื
อนไขในสญัญาเงินกูข้องผูใ้หกู้ไ้ด ้
ทั%งนี%  ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่ ธุรกรรมที
กองทรัสตจ์ะกูย้มืเงินจากบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตีไม่ไดก่้อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และทาํให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื
องจากเป็นไปตามเงื
อนไขทางการคา้ปกติ 
และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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2.6 การกู้ยมืเงนิ 

2.6.1  สรุปสาระสําคญัของสัญญากู้ยมืเงนิ 

การเขา้ลงทุนในครั% งนี%ของกองทรัสต ์กองทรัสตจ์ะใชแ้หล่งเงินทุนส่วนหนึ
งจากการกูย้ืมเงิน โดยกองทรัสตจ์ะเขา้
ทาํสัญญาเงินกูก้ับธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  (“ผู้ให้กู้”) ภายหลงัวนัก่อตั%งกองทรัสต์ และก่อนวนัที

กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัในครั% งนี%  ทั%งนี%  ผูใ้ห้กู ้ไดเ้สนอวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวนไม่เกิน 800ลา้น
บาท เพื
อใชส้ําหรับการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั โดยขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของการกูย้ืมเงินดงักล่าวจะเป็นไป
ตามที
กาํหนดในสญัญาเงินกูร้ะหวา่งกองทรัสตแ์ละผูใ้หกู้ ้โดยมีเงื
อนไขที
สาํคญัดงัต่อไปนี%  
 

ผู้ให้กู้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ผู้กู้ ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เ พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

วงเงนิกู้ ไม่เกิน 800 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบี<ย อตัราคงที
 และ/หรือ อตัราอา้งอิง MLR โดยในปีที
 1 ถึงปีที
 3 อตัรา
ดอกเบี%ยคงที
ไม่เกินร้อยละ 5 และหลงัปีที
 3 จนครบอายสุัญญา อตัรา
ดอกเบี%ยไม่เกิน MLR – ร้อยละ 1 
(MLR: Minimum Loan Rate หมายถึง อตัราดอกเบี%ยที
ธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั%นดี) 

อายุสัญญาเงนิกู้ ระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้ 13 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 3 ปี 

การชําระคนืเงนิต้น ชาํระรายไตรมาสภายหลงัระยะเวลาปลอดเงินตน้ โดยทยอยผ่อน
ชาํระเป็นสดัส่วนที
เพิ
มขึ%นจนกระทั
งครบทั%งจาํนวนภายในระยะเวลา
ตามสญัญาเงินกู ้

การชําระดอกเบี<ย ชาํระรายไตรมาส 

เงื#อนไขของสัญญาเงนิกู้ • บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์จาํกดั (มหาชน) (“LH”)หรือบริษทัในเครือ
ของ LH และ GIC Pte Ltd (“GIC”) (ซึ
งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั
กบั Reco Resorts Pte Ltd) ตกลงที
จะจองซื%อหน่วยทรัสต์เป็น
จาํนวนตั%งแต่ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ที

เสนอขายทั%งหมดในครั% งนี%  ตามลาํดบั และตกลงวา่ตลอดระยะเวลา 
12  เดือน นับแต่วนัก่อตั%งกองทรัสต์ LH หรือบริษทัในเครือของ 
LH และ GIC (แลว้แต่กรณี) จะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต ์
ในจาํนวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เสนอ
ขายทั%งหมดในครั% งนี%  ตามลาํดบั (ไม่วา่ทั%งหมดหรือบางส่วน) ใหแ้ก่
บุคคลอื
นที
ไม่ไดมี้ความเกี
ยวขอ้งกบั LH หรือบริษทัในเครือของ 
LH หรือ GIC (แลว้แต่กรณี) รวมทั%งจะไม่นาํหน่วยทรัสตที์
จาํนวน
ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เสนอขายทั%งหมด
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ในครั% งนี%  ตามลาํดับ ไปจาํนําหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่จะ
ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตีซึ
งกระทาํการใน
นามของกองทรัสต ์

• LH จะดาํเนินการให้บริษทัในกลุ่มที
LH ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางออ้ม ไม่ตํ
ากวา่ร้อยละ 50 เขา้เป็นผูเ้ช่าช่วงโครงการโรงแรม 
แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
9 ปี นบัจากวนัก่อตั%งกองทรัสต ์โดยการเปลี
ยนตวัผูเ้ช่าช่วงจะตอ้ง
ได้รับความยินยอมจากผูใ้ห้กู้ก่อน เวน้แต่กรณีกองทรัสต์ไม่ใช้
สิทธิเรียกให้ผูเ้ช่าช่วงต่ออายสุัญญาเช่าช่วง แต่ทั%งนี%  ระยะเวลาการ
เช่าช่วงดงักล่าวจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

หลกัประกนัเงนิกู้  • ไม่มี 
 

ทั%งนี%  กองทรัสตอ์าจมีความเสี
ยงที
เกิดขึ%นจากการกูย้ืมเงิน ซึ
 งผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดจ้าก ขอ้ 
2.1 ปัจจยัความเสี
ยง 

2.6.2  ประโยชน์ของการกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน 

 ผูก่้อตั% งทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื
อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที
   
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนครั% งแรกนั%นจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์เนื
องจากจะช่วยใหก้องทรัสตมี์โครงสร้าง
การบริหารเงินที
มีประสิทธิภาพมากขึ%น และตน้ทุนในการลงทุนตํ
าลง เมื
อเทียบกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ต็ม
มูลค่าการลงทุน ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์ดีขึ%น ทั% งนี%  ผูก่้อตั%งทรัสตแ์ละที
ปรึกษาทางการเงินได้
คาํนึงถึงการบริหารความเสี
ยงดา้นสภาพคล่องของกองทรัสตด์ว้ย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบี%ยที
กองทรัสตต์อ้ง
ชาํระในการกูย้ืมเงินในครั% งนี% อยู่ในเกณฑ์ที
ใกลเ้คียงกับอตัราการกู้ยืมเงินของลูกคา้ชั%นดีที
ธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบัลูกคา้ของตนในอุตสาหกรรมที
ใกลเ้คียงกนั และอยูภ่ายใตเ้งื
อนไขที
ใกลเ้คียงกนั ( 
เช่น ในเรื
องที
เกี
ยวกบัสิทธิระหวา่งเจา้หนี%และผูถื้อหุน้ / หน่วยทรัสต ์และปัจจยัความเสี
ยงอื
นๆ เป็นตน้ ) ซึ
งตํ
ากวา่
ตน้ทุนเงินในส่วนทุนของกองทรัสตอ์ยา่งมีนยัสาํคญั  เนื
องจากอตัราดอกเบี%ยที
กองทรัสตต์อ้งชาํระในปีที
 1 ถึงปีที
 
3 ไดแ้ก่อตัราดอกเบี%ยคงที
ไม่เกินร้อยละ 5ต่อปี และหลงัปีที
 3 จนครบอายสุัญญา ไดแ้ก่อตัราดอกเบี%ยไม่เกินMLR 
– ร้อยละ 1 ซึ
 งตํ
ากว่าประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective Gross Yield) นอกจากนี%  วงเงินที

กองทรัสตไ์ดรั้บยงัมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 3 ปี และมีระยะเวลากูย้าวถึง 13 ปี อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที
กองทรัสต์
ไดรั้บขอ้เสนอในการกูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยที์
มีขอ้กาํหนดและเงื
อนไขดีกวา่ในปัจจุบนั  

  (เช่น อตัราดอกเบี%ยตํ
ากวา่ ระยะเวลาชาํระคืนเงินกูน้านกวา่ ไม่มีหลกัประกนัการกูย้ืม เป็นตน้) ผูจ้ดัการกองทรัสต์
ขอสงวนสิทธิในการใชเ้งินกูย้ืมจากขอ้เสนอดงักล่าว โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ทราบถึง
การเปลี
ยนแปลงก่อนการใชว้งเงินดงักล่าว 
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4. การจดัหาผลประโยชน์จากจากทรัพย์สินหลกั 

 4.1  โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 

กองทรัสตจ์ะดาํเนินการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั โดยการเช่าอาคารโรงแรมรวมทั(งสิ
งปลูกสร้าง ส่วนควบของอาคาร
โรงแรมที
เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที
เกี
ยวขอ้งกบักิจการโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 และซื(อสังหาริมทรัพย ์อนัไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื
องมือ เครื
องใช ้อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตรา และ
ไม่ติดตรึงตรา รวมทั(งอุปกรณ์อื
นใดที
ใชเ้พื
อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูพ้กั
อาศยัและผูใ้ชบ้ริการโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ
 งตั( ง และ/หรือ ติดตรึงตรา อยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพื(นที
ของอาคารโรงแรมหรือพื(นผิวของตวัอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบั
หรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ จากบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั  

ทั(งนี(  ภายหลงัจากวนัที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั กองทรัสตจ์ะนาํทรัพยสิ์นหลกัที
เป็นอสังหาริมทรัพย์
ออกให้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพยสิ์นหลกัที
เป็นสังหาริมทรัพยแ์ก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ซึ
 งไดแ้ก่ บริษทั แอล 
แอนด ์เอช โฮเทล  แมเนจเมนท ์จาํกดั  เพื
อนาํไปจดัหาผลประโยชน์ต่อ และ บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล  แมเนจ
เมนท์ จาํกดัจะแต่งตั(งให้บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั เป็นผูบ้ริหารโรงแรมต่อไป  ภายใตแ้บรนด์ “แกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต์” ซึ
 งมีสินทรัพยภ์ายใตแ้บรนด์ดงักล่าว จาํนวน 3 โครงการ อยู่ในพื(นที
กรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดงันี(  
 

ลาํดบั

ที; 
ชื;อโครงการ 

เป็นทรัพย์สินของ 

(กรรมสิทธิ@/สิทธิการเช่า) 

1 โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เพลินจิต กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ -II 

2 โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั 

3 โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

ในการนาํทรัพยสิ์นหลกัออกใหเ้ช่าช่วงและใหเ้ช่าแก่บริษทั แอล แอนด ์เอชโฮเทล  แมเนจเมนท ์จาํกดั กองทรัสตจ์ะ
เขา้ทาํสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยแ์ละสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย ์โดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี  โดย
คิดค่าเช่าตามรายละเอียดที
กาํหนดไวใ้นสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเกี
ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
หลกั 

อนึ
 ง ผูเ้ช่าช่วงตกลงให้คาํมั
นแก่กองทรัสต์ว่าจะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงจากกองทรัสต์ภายใตข้อ้กาํหนดและ
เงื
อนไขที
กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

3. ข้อพพิาทหรือข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหลกั 
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4. การจดัหาผลประโยชน์จากจากทรัพย์สินหลกั 

 4.1  โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 

กองทรัสตจ์ะดาํเนินการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั โดยการเช่าอาคารโรงแรมรวมทั(งสิ
งปลูกสร้าง ส่วนควบของอาคาร
โรงแรมที
เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที
เกี
ยวขอ้งกบักิจการโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 และซื(อสังหาริมทรัพย ์อนัไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื
องมือ เครื
องใช ้อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตรา และ
ไม่ติดตรึงตรา รวมทั(งอุปกรณ์อื
นใดที
ใชเ้พื
อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูพ้กั
อาศยัและผูใ้ชบ้ริการโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ
 งตั( ง และ/หรือ ติดตรึงตรา อยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพื(นที
ของอาคารโรงแรมหรือพื(นผิวของตวัอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบั
หรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ จากบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั  

ทั(งนี(  ภายหลงัจากวนัที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั กองทรัสตจ์ะนาํทรัพยสิ์นหลกัที
เป็นอสังหาริมทรัพย์
ออกให้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพยสิ์นหลกัที
เป็นสังหาริมทรัพยแ์ก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ซึ
 งไดแ้ก่ บริษทั แอล 
แอนด ์เอช โฮเทล  แมเนจเมนท ์จาํกดั  เพื
อนาํไปจดัหาผลประโยชน์ต่อ และ บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล  แมเนจ
เมนท์ จาํกดัจะแต่งตั(งให้บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั เป็นผูบ้ริหารโรงแรมต่อไป  ภายใตแ้บรนด์ “แกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต์” ซึ
 งมีสินทรัพยภ์ายใตแ้บรนด์ดงักล่าว จาํนวน 3 โครงการ อยู่ในพื(นที
กรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดงันี(  
 

ลาํดบั
ที; 

ชื;อโครงการ 
เป็นทรัพย์สินของ 

(กรรมสิทธิ@/สิทธิการเช่า) 

1 โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เพลินจิต กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ -II 

2 โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั 

3 โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

ในการนาํทรัพยสิ์นหลกัออกใหเ้ช่าช่วงและใหเ้ช่าแก่บริษทั แอล แอนด ์เอชโฮเทล  แมเนจเมนท ์จาํกดั กองทรัสตจ์ะ
เขา้ทาํสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยแ์ละสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย ์โดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี  โดย
คิดค่าเช่าตามรายละเอียดที
กาํหนดไวใ้นสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเกี
ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
หลกั 

อนึ
 ง ผูเ้ช่าช่วงตกลงให้คาํมั
นแก่กองทรัสต์ว่าจะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงจากกองทรัสต์ภายใตข้อ้กาํหนดและ
เงื
อนไขที
กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

3. ข้อพพิาทหรือข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหลกั 
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(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดที้
สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาเกี
ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
หลกั) 

ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงผูเ้ช่าช่วงจาก บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล  แมเนจเมนท ์จาํกดั เป็นบุคคลอื
น อาจมีการ

เปลี
ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าสังหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้งซึ
 ง

รวมถึงวิธีการคาํนวณค่าเช่าดว้ย ทั( งนี(  รายละเอียดการลงทุนและการจดัหาประโยชน์สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ

ต่อไปนี(  

โครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินก่อนที;กองทรัสต์ลงทุน 

 

 

โครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินภายหลงัจากที;กองทรัสต์ลงทุน 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท 
จาํกดั 

โครงการโรงแรมแกรนด ์เซน
เตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และ

สงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง 

บริษทัแอล แอนด ์เอช 
 พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั 

บริหารจดัการ กรรมสิทธิE  

บริษทั แอล แอนด ์
เอช โฮเทล แมเนจ

เมนท ์จาํกดั 

โครงการโรงแรมแกรนด ์      
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
และสงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง 

ทรัสตเ์พื
อการลงทุนใน        
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

แอล เอช โฮเทล 

บริษทั แปซิฟิค 
เรียลเอสเตท จาํกดั 

ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

แต่งตั(ง บริหารจดัการ 

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์

และกรรมสิทธิE ใน
สงัหาริมทรัพยที์


เกี
ยวขอ้ง 

ประโยชน์ตอบแทน ลงทุน 

ค่าเช่า 

ให้เช่าทรัพยสิ์นของกองทรัสตเ์ป็นเวลา 3 ปี 
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อนึ
 ง กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ยนแปลงแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัไวใ้นเรื
องของการ
เปลี
ยนแปลงผูเ้ช่าช่วง การเปลี
ยนแปลงวธีิการใชป้ระโยชน์ในอาคารสิ
งปลูกสร้างที
กองทรัสตเ์ป็นผูท้รงสิทธิการเช่า 
โดยจะยงัคงลกัษณะธุรกิจของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ไวเ้ช่นเดิม กองทรัสตอ์าจ
ปรับปรุง เปลี
ยนแปลง พฒันา และเพิ
มศกัยภาพในทรัพยสิ์นต่างๆ ดงักล่าวได ้โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ที
ดีที
สุด
ของกองทรัสต ์เป็นสาํคญั 

นอกจากนี(  กองทรัสต์อาจดาํเนินการก่อสร้างหรือพฒันาทรัพยสิ์น รวมถึงการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื
นใดที

จาํเป็นเพื
อประโยชน์ของทรัพยสิ์น เช่น ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เป็นตน้ ดาํเนินการใดๆ เพื
อประโยชน์ของ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ตามที
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะเห็นสมควรไดอี้กดว้ย ทั(งนี(  
การหาประโยชน์ของกองทรัสต์นั(นจะเป็นไปตามขอ้กาํหนด ขอ้ผ่อนผนั ระเบียบ ประกาศ และขอ้บังคบั ของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทุกประการ  

ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงไม่ปฎิบติัตามสญัญาเช่าช่วง จนเป็นเหตุใหเ้ลิกสญัญาเช่าช่วง กองทรัสตจ์ะดาํเนินการสรรหาผูเ้ช่า
ช่วงรายใหม่ โดยจะกาํหนดคุณสมบติัเบื(องตน้ซึ
งพิจารณาจาก ประสบการณ์การทาํธุรกิจโรงแรม ฐานะทางการเงิน 
ระบบงาน ความน่าเชื
อถือ และประวติัทางธุรกิจ เพื
อเขา้เจรจาและเสนอเงื
อนไขและรายละเอียดในการเช่าช่วง
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์แทนผูเ้ช่าช่วงรายเดิม 
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4.2  สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาเกี;ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั 

ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขในร่างสัญญาเกี
ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกัสามารถสรุปสาระสาํคญัได้
ดงัต่อไปนี(  

4.2.1 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 

ผู้เช่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์”) 

ผู้ให้เช่า บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั (“ผู้ให้เช่า”) 

ทรัพย์สินที;เช่า (ก)  อาคารรวมทั(งสิ
งปลูกสร้างใดๆ ซึ
งตั(งอยูใ่นโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
ซึ
 งเป็นอาคารสูง 28 ชั(น และมีชั(นใตดิ้น 2 ชั(น ตั(งอยูเ่ลขที
 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นอาคารโรงแรม 
ประกอบด้วยพื(นที
โรงแรมประมาณ 21,090ตารางเมตร พื(นที
ส่วนกลางประมาณ 21,914 
ตารางเมตร พื(นที
จอดรถประมาณ 4,294 ตารางเมตร รวมพื(นที
ทั( งหมดประมาณ 47,298 
ตารางเมตร (“อาคารโรงแรม”) 

(ข)  ส่วนควบของอาคารโรงแรมที
เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์ลิฟต ์บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม เป็น
ตน้ รวมถึงสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัอาคารโรงแรม รวมทั(งสิทธิใดๆ ที

เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว (“ส่วนควบที;เป็นงานระบบ”) 

ทั(งนี(  ทรัพยสิ์นตาม (ก) – (ข) ดงักล่าวรวมเรียกวา่ “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 
21” หรือ “โรงแรม”หรือ “ทรัพย์สินที;เช่า” 

โดยที
ผูใ้ห้เช่าเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที
ดินจาํนวน 12 โฉนดตามสัญญาเช่าที
ดินระหว่างผูใ้ห้เช่า
และเจา้ของที
ดิน ฉบบัลงวนัที
 10 มีนาคม 2549 และบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาเช่า ฉบบัลง
วนัที
 26 เมษายน 2550 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าหลัก”) ซึ
 งที
ดินดังกล่าวเป็นที
ตั( งของอาคาร
โรงแรม  

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปีนับจากวนัที
ระบุไวใ้นสัญญาฉบบันี(  (“วันที;สัญญาฉบับนีLมีผลใช้
บังคบั”) โดยสญัญาจะครบกาํหนดลงในวนัที
 31 สิงหาคม 2583  

เงื;อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื;อสัญญา
เช่าครบกาํหนด  

1. หากกองทรัสตป์ระสงคจ์ะต่ออายสุญัญา กองทรัสตจ์ะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าไม่นอ้ยกวา่ 30 เดือน 
หรือระยะเวลาอื
นใดตามที
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั  

2. กองทรัสตแ์ละผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งตกลงเงื
อนไขการเช่ากนัใหม่และตอ้งจดัให้มีการเขา้ทาํสัญญา
เช่าฉบบัใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี( ไม่
นอ้ยกวา่ 12 เดือน ทั(งนี(  การต่ออายสุัญญาเช่าฉบบันี( ขึ(นอยู่กบัการที
ผูใ้ห้เช่าสามารถต่ออายุ
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สัญญาเช่าหลกั และขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของการต่ออายสุัญญาเช่าหลกัดงักล่าว รวมถึง
การขออนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตก่์อนการต่ออายุสัญญาเช่า และ
ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของการต่ออายขุองสญัญาฉบบันี(  และ/หรือ ของหน่วยงานราชการที

เกี
ยวขอ้ง 

การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ค่าธรรมเนียม
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที;
เกี;ยวข้องกับการจด
ทะเบียน 

1. คู่สัญญาตกลงดาํเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าให้แลว้เสร็จภายในวนัและ
เวลาตามที
กองทรัสตจ์ะแจง้หรือไดแ้จง้ต่อผูใ้ห้เช่าล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั
ทาํการ แต่ทั( งนี( ตอ้งไม่ล่าช้าเกินกว่า 60 วนั นับแต่วนัที
สัญญาฉบับนี( มีผลใช้บงัคบั หรือ
ระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงร่วมกนัใหข้ยายออกไป 

2. คู่สญัญาตกลงให้การส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพยสิ์นที
เช่ามีผลสมบูรณ์ในวนัที
สัญญา
ฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบัและเมื
อกองทรัสตไ์ดช้าํระค่าเช่าตามที
กาํหนดในสัญญาเช่าให้แก่ผูใ้ห้
เช่า 

3. กองทรัสตต์กลงชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใดๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าตามที
กาํหนดในสญัญาฉบบันี(  

การชําระค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงชาํระค่าเช่าสําหรับทรัพยสิ์นที
เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า และการไดรั้บสิทธิ
ต่างๆ จากผูใ้หเ้ช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี(  โดยจะชาํระทั(งจาํนวนในวนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั 

หน้าที;ของกองทรัสต์  1. กองทรัสตต์กลงจะบาํรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพยสิ์นที
เช่าหรือกระทาํการใดๆ ทั(ง
ปวง เพื
อใหท้รัพยสิ์นที
เช่าอยูใ่นสภาพที
ดี และเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที

ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(ตลอดระยะเวลาการเช่า ดว้ยค่าใชจ่้ายของกองทรัสต ์ 

2. กองทรัสตต์กลงรับผิดชอบและร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงานสาํหรับ (ก) ทรัพยสิ์นที
เช่าแต่เพียงผูเ้ดียว และ (ข) พื(นที
 งานระบบสาธารณูปโภค
และทรัพยสิ์นที
กองทรัสต์ไม่ได้เขา้ลงทุนแต่เป็นพื(นที
  งานระบบสาธารณูปโภคและ
ทรัพยสิ์นส่วนกลาง เช่น ถนนรอบอาคาร ทางเดินรถ และทางเขา้ออกของโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21ที
กองทรัสตใ์ชป้ระโยชน์ร่วมกนักบัศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 
21 ตามสัดส่วนพื(นที
ก่อสร้างระหวา่งโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และ
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21  

3. กองทรัสตจ์ะไม่ทาํการก่อสร้างสิ
งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในทรัพยสิ์นที
เช่า และจะไม่
ทาํการแกไ้ขดดัแปลงส่วนใดๆ ของทรัพยสิ์นที
เช่าอนัเป็นการทาํให้ทรัพยสิ์นที
เช่าไดรั้บ
ความเสียหาย หรือเปลี
ยนแปลงในสาระสาํคญัของทรัพยสิ์นที
เช่า เวน้แต่ไดรั้บความยินยอม
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า โดยผูใ้ห้เช่าจะเป็นผูด้าํเนินการและดว้ยค่าใชจ่้าย
ของกองทรัสตเ์อง ทั(งนี(  ผูใ้ห้เช่าจะพิจารณาการให้ความยินยอมดงักล่าวอยา่งไม่ชกัชา้ และ
จะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และหากการก่อสร้างสิ
งปลูก
สร้างหรือส่วนควบหรือแกไ้ขดดัแปลงส่วนใดๆในทรัพยสิ์นที
เช่าเป็นกรณีที
ตอ้งขออนุญาต
ก่อนก็จะกระทาํไดต้่อเมื
อไดรั้บอนุญาตจากส่วนราชการที
เกี
ยวขอ้งดว้ย ทั(งนี(  ส่วนก่อสร้าง 
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ต่อเติม แกไ้ข ดดัแปลง และสิ
งปลูกสร้างดงักล่าวให้ถือเป็นส่วนควบกบัทรัพยสิ์นที
เช่าและ
ใหต้กเป็นกรรมสิทธิE ของผูใ้หเ้ช่าแต่เพียงผูเ้ดียว 

 ในกรณีที
การก่อสร้างสิ
 งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ใน
ทรัพยสิ์นที
เช่าตามความในวรรคก่อน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื
นใด 
หรือกระทาํผิดกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง กองทรัสตต์กลงรับผิดชดใชค้่าเสียหายนั(นแต่เพียงฝ่าย
เดียว เวน้แต่ในกรณีที
บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จาํกดั ในฐานะผูเ้ช่าช่วง
ของกองทรัสต์ (“ผู้เช่าช่วง”) จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบติัหน้าที

ตามที
กําหนดไวใ้นสัญญาเช่าช่วงระหว่างกองทรัสต์และผูเ้ช่าช่วงเป็นผลให้เกิดความ
เสียหายดงักล่าว ทั(งนี(  ในกรณีที
ผูใ้ห้เช่าไดช้าํระค่าเสียหายใดๆ ที
เกี
ยวขอ้งจากการนั(นไป
ก่อน กองทรัสต์ตกลงชาํระค่าเสียหายดงักล่าวคืนแก่ผูใ้ห้เช่าจนครบถว้นภายใน 30 วนันับ
จากวนัที
ไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า 

4. กองทรัสตมี์หนา้ที
ปฏิบติัตามหนา้ที
ที
กาํหนดไวใ้นสัญญาฉบบันี(  และจะไม่กระทาํการใดๆ 
ที
ขดัหรือแยง้กบัหนา้ที
ที
ผูใ้ห้เช่าพึงปฏิบติัภายใตส้ัญญาเช่าหลกั (เฉพาะในส่วนที
เกี
ยวขอ้ง
หรือที
เกิดจากทรัพยสิ์นที
เช่า)  

5. ในกรณีมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ(นจากการที
ผูใ้หเ้ช่า และ/หรือ ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 
21 จาํเป็นตอ้งกระทาํการใดๆ เพื
อป้องกนัไม่ให้ทรัพยสิ์นที
เช่าเสียหายจากอุบติัภยั หรือภยั
สาธารณะซึ
 งอาจหรือไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและ/หรือ อาจมีความจําเป็นต้อง
ดาํเนินการในทนัที กองทรัสตต์กลงจะชดใชค้่าใชจ่้ายดงักล่าวคืนให้แก่ผูใ้ห้เช่า และ/หรือ 
ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ตามสัดส่วนพื(นที
ก่อสร้างระหวา่งโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21  โดยที
ผูใ้หเ้ช่าไม่มีหนา้ที
ร่วม
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวกบักองทรัสต ์และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 

6. กองทรัสตต์กลงรับผิดชอบชดใชต้่อผูใ้หเ้ช่าในค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายใดๆ ที
เกิดขึ(นจากการ
ปฏิบติัผิดสัญญา ไม่ปฏิบติัตามหนา้ที
 หรือความบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ที
 หรือปฏิบติั
หนา้ที
ผิดพลาด หรือที
เกิดจากความประมาทเลินเล่อของกองทรัสตใ์นการปฏิบติัตามสัญญา
ฉบบันี(  ซึ
งทาํใหมี้กรณีพิพาท หรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ(นกบัผูใ้ห้เช่า หรือผูใ้ห้เช่าตอ้งถูก
ฟ้องคดีหรือตอ้งชาํระค่าเสียหายใดๆ แทนกองทรัสตไ์ปก่อน โดยกองทรัสต์ตกลงยินยอม
รับผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย ซึ
 งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี ค่าจา้งที

ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื
อแก้ไขขอ้พิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าวให้แก่ผูใ้ห้เช่าจน
ครบถว้น เวน้แต่กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดตอ้งชาํระค่าเสียหายต่างๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้นั(น เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือความบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ที
 
หรือความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงในการไม่ปฏิบติัตามหนา้ที
 หรือความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงในการปฏิบติัหนา้ที
ผิดพลาดของผูใ้ห้เช่าตามสัญญาฉบบั
นี(  หรือของผูเ้ช่าช่วง 
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หน้าที;ของผู้ให้เช่า 1. ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหก้องทรัสตน์าํทรัพยสิ์นที
เช่าใหผู้เ้ช่าช่วง-หรือ บุคคลที
กองทรัสตต์กลงให้
เช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าแทนผูเ้ช่าช่วง (ถา้มี) เช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการ
ดาํเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ได ้โดยกาํหนดให้สัญญาเช่า
ช่วงมีผลบังคบัใช้ในวนัที
สัญญาฉบับนี( มีผลใชบ้ังคบั ดังนั(นเมื
อได้รับชาํระค่าเช่าตามที

กาํหนดในสญัญาฉบบันี(ครบถว้น ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบทรัพยสิ์นที
เช่าในสภาพซึ
งเหมาะสมแก่
การใชป้ระโยชน์แก่กองทรัสต ์หรือแก่ผูเ้ช่าช่วงตามความประสงคข์องกองทรัสต ์

2. ผูใ้ห้เช่าจะดาํเนินการดังต่อไปนี( โดยจะใชค้วามพยายามดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 6 
เดือนนบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั หรือระยะเวลาใดที
คู่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั 
ทั(งนี(  หากมีเหตุขดัขอ้งประการใด ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้ใหก้องทรัสตท์ราบโดยพลนั 

2.1 ร่วมกับผูเ้ช่าช่วงในการดาํเนินการให้มีการแปลงหนี( ใหม่ภายใตส้ัญญาเช่าห้องพกั 
สัญญาเช่าพื(นที
 สัญญาจดัซื(อจดัจา้ง และสัญญาบริการต่างๆ เพื
อให้ผูเ้ช่าช่วงเขา้เป็น
คู่สญัญาภายใตส้ญัญาดงักล่าว โดยใหมี้ผลตั(งแต่วนัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลใชบ้งัคบั   

2.2 ดาํเนินการอื
นใดที
จาํเป็นตามสมควรเพื
อใหผู้เ้ช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมแก
รนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และไดรั้บผลประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวบน
ทรัพยสิ์นที
เช่าไดอ้ยา่งต่อเนื
องนบัจากวนัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลใชบ้งัคบั 

3. ผูใ้หเ้ช่าจะไม่กระทาํการใดๆใหเ้กิดการรอนสิทธิหรือกระทาํการใดๆ ที
มีผลหรือจะส่งผลทาํ
ใหก้องทรัสตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นที
เช่าได ้ไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วน 

4. หากมีผลประโยชน์ใดๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายไดรั้บล่วงหน้าอื
นใด (ถา้มี)ซึ
 ง
รวมถึงเงินประกนัที
เกิดขึ(นจากทรัพยสิ์นที
เช่า ซึ
 งเป็นผลประโยชน์ที
ผูเ้ช่าช่วงควรจะไดรั้บ
จากผูพ้กัอาศยั ผูเ้ช่าพื(นที
 และผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ห้เช่าไดรั้บไวล่้วงหนา้ทั(งก่อนและในวนัที

สัญญาฉบับนี( มีผลใช้บังคบั ผูใ้ห้เช่าจะแจ้งให้ผูเ้ช่าช่วงทราบและส่งมอบผลประโยชน์
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วงภายใน 30 วนันบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีที

ผูใ้หเ้ช่าไดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั ผูใ้ห้เช่าจะ
ส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผูเ้ช่าช่วงภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ไดรั้บผลประโยชน์
ดงักล่าว  

ก า ร จั ด ก า ร พืL น ที;
ส่ ว น ก ล า ง ที; ใ ช้
ประโยชน์ร่วมกันกับ
ศู น ย์ ก า ร ค้ า
เทอร์มินอล 21 และ
พืLน ที; ส่ ว น เ ชื; อ ม ต่ อ
ระบบขนส่งมวลชน
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

1. ตลอดระยะเวลาที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั กองทรัสต ์และผูเ้ช่าช่วง สามารถใชป้ระโยชน์
ในพื(นที
   งานระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนกลางที
ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ได ้อาทิเช่น ถนนรอบอาคาร ทางเดินรถ และทางเขา้ออกของ
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 เป็นตน้ เพื
อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ทั(งนี(  หากมีค่าใชจ่้ายที
เกิดขึ(นเกี
ยวกบัการบริหารจดัการการดูแล 
บาํรุงรักษา และซ่อมแซมพื(นที
ส่วนกลางรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบ่อบาํบดันํ( า
เสีย และทรัพยสิ์นต่างๆ ที
ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัทั(งค่าใชจ่้ายที
เกิดขึ(นเป็นปกติและค่าใชจ่้ายที

เกิดจากเหตุการณ์ที
ไม่อาจคาดหมายได ้กองทรัสตต์กลงร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวกบั
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บริเวณรถไฟฟ้า BTS 
สถานีอโศก 

ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ตามสัดส่วนพื(นที
ก่อสร้างระหวา่งโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 โดยที
ผูใ้หเ้ช่าไม่มีหนา้ที
ร่วม
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวกบักองทรัสต ์และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 

2. ผูใ้ห้เช่าตกลงให้กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงสามารถใชพื้(นที
ส่วนเชื
อมต่อระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอโศก เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาตามสัญญา
สมัปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระหวา่งบริษทัระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) และกรุงเทพมหานคร (ซึ
 งสัญญาสัมปทานจะสิ(นสุดลงในวนัที
 4 ธนัวาคม 
2572) 

การประกนัภัย 1. คู่สัญญาทั( งสองฝ่ายตกลงให้ดาํเนินการเกี
ยวกับการประกันภัยตลอดอายุสัญญาเช่าตาม
สญัญาฉบบันี(  ดงัต่อไปนี(  

1.1 การประกันภยัความเสี
ยงภยัในทรัพยสิ์นเพื
อประกันอคัคีภยัและภยัอื
นๆ ที
อาจเกิด
ขึ(นกบัทรัพยสิ์นที
เช่า โดยระบุให้เจา้ของที
ดินซึ
 งเป็นผูใ้ห้เช่าตามสัญญาเช่าหลกัเป็น
ผูรั้บผลประโยชน์ 

1.2 การประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั ซึ
 งไม่ตํ
ากวา่ประมาณการรายไดที้
คาดวา่จะไดรั้บจาก
ทรัพยสิ์นหลกัเป็นระยะเวลา 2 ปี  หกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายผนัแปร เช่น ค่าทาํความสะอาด 
ค่าใชจ่้ายทางดา้นการตลาด ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม ค่าใชจ่้ายทางดา้นภาษี 
ค่าใช้จ่ายทางด้านประกันภัย เป็นตน้โดยระบุให้กองทรัสต์ และผูเ้ช่าช่วงเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมื
อไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั กองทรัสต์
จะหกัค่าเช่าคงที
ที
กองทรัสตค์วรจะไดรั้บตามสัดส่วนระยะเวลาที
บริษทัประกนัภยัได้
ใช้เป็นฐานในการคาํนวณจํานวนค่าสินไหมทดแทนที
ต้องชําระ และจะนําส่งค่า
สินไหมทดแทนส่วนที
เหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วงโดยไม่ชกัชา้ เมื
อผูเ้ช่าช่วงไดน้าํค่าสินไหม
ทดแทนที
ไดรั้บดงักล่าวไปชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจสาํหรับ
ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และมีค่าสินไหมทดแทนส่วนที
คงเหลือ ผูเ้ช่าช่วงจะชาํระคืนค่า
สินไหมทดแทนใหแ้ก่กองทรัสตใ์นสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที
กองทรัสตค์วรจะไดรั้บ 
ทั(งนี(  ตามเงื
อนไขที
กาํหนดในสญัญาเช่าช่วง 

1.3 การประกนัความเสี
ยงภยับุคคลที
สาม เพื
อคุม้ครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต 
และความเสียหายที
อาจเกิดขึ(นต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

1.4 การประกนัภยัสิทธิการเช่า เพื
อประกนัความเสียหายจากการเลิกสัญญาเช่าฉบบันี( ก่อน
สิ(นสุดระยะเวลาการเช่า โดยระบุใหก้องทรัสตเ์ป็นผูรั้บผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว 

ทั(งนี(  กองทรัสตจ์ะดาํเนินการใหผู้เ้ช่าช่วงเป็นผูช้าํระค่าเบี(ยประกนัภยัตามขอ้ 1.1 – ขอ้ 1.3ขา้งตน้
แต่เพียงผูเ้ดียว และกองทรัสตจ์ะเป็นผูช้าํระค่าเบี(ยประกนัภยัตามขอ้ 1.4 แต่เพียงผูเ้ดียว 

ท รั พ ย์ สิ น ที; เ ช่ า ให ้“ค่าสินไหมทดแทนพืLนฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั ซึ
 งไม่รวมถึงค่า
สินไหมทดแทนซึ
งไดรั้บจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ประกนัภยัความเสี
ยงภยัต่อบุคคลที
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เสียหายหรือถูกทาํลาย สาม ประกันภัยสิทธิการเช่า และ/หรือ การประกันภัยอื
นใดที
 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผูเ้อา
ประกนัภยัเพิ
มเติมดว้ยค่าใชจ่้ายของคู่สญัญาฝ่ายนั(นเองทั(งสิ(น(ถา้มี) 

1. เวน้แต่คู่สญัญาทั(งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
นหรือเป็นไปตามขอ้ 6. ของเหตุในการสิ(นสุด
สญัญาที
จะกล่าวต่อไปขา้งล่างนี(  ในกรณีที
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21
ไดรั้บความเสียหายทั(งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ จนไม่อาจใชท้รัพยสิ์นที

เช่าเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้กองทรัสตแ์ละผูใ้ห้เช่าตกลงจะดาํเนินการ
สร้างโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ขึ(นใหม่ ในจาํนวนเงินลงทุนที
ไม่เกิน
กวา่ค่าสินไหมทดแทนพื(นฐานที
ผูใ้ห้เช่าจะไดรั้บจากเจา้ของที
ดินตามสัญญาเช่าหลกั1 โดย
ผูใ้ห้เช่าจะให้ความช่วยเหลือตามความจาํเป็นและสมควรในการก่อสร้างใหม่ภายใตแ้บบ
แปลน แผนงาน และงบประมาณที
คู่สัญญาจะไดต้กลงร่วมกนัและโดยกองทรัสตแ์ละผูใ้ห้
เช่าจะใชค้วามพยายามอย่างดีที
สุดที
จะทาํการก่อสร้างให้แลว้เสร็จภายใน 2 ปีนับแต่เกิด
ความเสียหายดงักล่าว นอกจากนี(  ผูใ้หเ้ช่าจะดาํเนินการประสานงานเพื
อการขอความยินยอม
จากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ที
เกี
ยวขอ้ง (ถา้มี) เพื
อประโยชน์ใน
การดาํเนินการใดๆ อนัเกี
ยวกบัการก่อสร้างทรัพยสิ์นที
เช่าขึ(นใหม่ โดยผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํเงิน
ที
ไดรั้บจากค่าสินไหมทดแทนพื(นฐานตามสญัญาเช่าหลกัมาใชเ้ป็นค่าก่อสร้างและค่าใชจ่้าย
ที
เกี
ยวขอ้งกบัการก่อสร้างดงักล่าว  

โดยให้กรรมสิทธิE ในสิ
งปลูกสร้างใหม่ที
สร้างขึ(นตกเป็นของผูใ้ห้เช่าแต่เพียงผูเ้ดียว และให้
ถือวา่สิทธิและหนา้ที
ของคู่สญัญาตามสัญญาฉบบันี( ยงัคงมีผลต่อไป ทั(งนี(  เมื
อมีการก่อสร้าง
โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21ใหม่ขึ(นมาแทนที
ทรัพยสิ์นที
เช่าตามสัญญา
ฉบบันี(  ใหส้ญัญาฉบบันี(คงมีอายตุ่อไปจนสิ(นกาํหนดระยะเวลาตามที
กาํหนดในสญัญา 

ในกรณีที
ค่าก่อสร้างหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัการก่อสร้าง และ/หรือ 
การซ่อมแซมโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21ดงักล่าวมีจาํนวนเกินกวา่เงิน
ค่าสินไหมทดแทนพื(นฐานที
ผูใ้หเ้ช่าไดรั้บจากเจา้ของที
ดินภายใตส้ัญญาเช่าหลกั ผูใ้ห้เช่าจะ
ให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นและสมควรแก่กองทรัสต์ในการหาแหล่งเงินทุนที

เหมาะสมเพื
อการก่อสร้าง และ/หรือ ซ่อมแซมทรัพยสิ์นที
เช่า 

2. อย่างไรก็ดี ในกรณีที
เกิดความเสียหายดงัต่อไปนี( ในระหว่างระยะเวลาการเช่า 3 ปีสุดทา้ย
ก่อนสิ(นสุดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี(  

(ก)  ทรัพยสิ์นที
เช่าไดรั้บความเสียหายทั(งหมด หรือ  

(ข)  ทรัพยสิ์นที
เช่าไดรั้บความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัถึงขนาดที
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 

                                                                 
1หมายเหตุ เงินค่าสินไหมทดแทนพื(นฐานที
กองทรัสตอ์าจจะไดรั้บจากเจา้ของที
ดินซึ
 งเป็นที
ตั(งของทรัพยสิ์นที
เช่าซึ
 งจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสัญญาเช่าหลกั 
โดยเจา้ของที
ดินอาจส่งมอบค่าสินไหมทดแทนพื(นฐานให้ผูใ้ห้เช่าและผูใ้ห้เช่าจะนาํเงินจาํนวนดงักล่าวส่งให้แก่กองทรัสต ์ในกรณีที
จะมีการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพยสิ์นที

เช่าขึ(นใหม่ 
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พอยต ์เทอร์มินอล 21 ตอ้งหยดุดาํเนินกิจการเป็นเวลาเกินกวา่ 6 เดือน  

 ให้สัญญาฉบับนี( สิ(นสุดลงทันทีและให้เงินค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับหรือจะได้รับจาก
บริษทัประกนัภยัสาํหรับการประกนัภยัความเสี
ยงภยัในทรัพยสิ์น ตกเป็นของเจา้ของที
ดิน
อนัเป็นที
ตั(งของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21ทั(งหมด โดยผูใ้ห้เช่าไม่มี
หนา้ที
ชาํระค่าเช่าที
ไดรั้บชาํระไปแลว้คืนใหแ้ก่กองทรัสต ์ 

3. เวน้แต่คู่สัญญาทั(งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น ในกรณีที
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21ไดรั้บความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ โดยโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ยงัคงดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้กองทรัสตแ์ละผูใ้ห้เช่ามีหนา้ที

ตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ให้มีสภาพคงเดิม
ตามความเสียหายที
เกิดขึ(นจริงด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ หรือเงินค่าสินไหมทดแทน
พื(นฐานที
ผูใ้หเ้ช่าไดรั้บจากเจา้ของที
ดินภายใตส้ญัญาเช่าหลกั 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี(  กองทรัสตไ์ม่สามารถนาํสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นที
เช่านี(
ไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วน ออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรือให้บุคคลใดๆ เขา้มาอยู่แทน หรือ
ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัใดๆ ที
ทาํใหบุ้คคลอื
นมีสิทธิเขา้มาใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นที
เช่า หรือโอน
สิทธิการเช่า ไม่วา่ทั(งหมดหรือแต่บางส่วน ให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากผูใ้ห้เช่า อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์นาํทรัพยสิ์นที
เช่า
ใหผู้เ้ช่าช่วง หรือ บุคคลที
กองทรัสตต์กลงให้เช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าแทนผูเ้ช่าช่วง (ถา้มี)เช่าช่วง
ทรัพยสิ์นที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หเ้ช่าก่อน    

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ
ค่าธรรมเนียม 

1. กองทรัสตต์กลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที
ดิน ภาษีบาํรุงทอ้งที
ในส่วนที
เกี
ยวขอ้ง
กบัทรัพยสิ์นที
เช่า รวมถึงค่าอากรแสตมป์ ภาษีและค่าธรรมเนียมอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกบัการเช่า
ทรัพยสิ์นที
เช่า รวมถึงการต่ออายสุญัญาเช่าตามสญัญาฉบบันี(  (ถา้มี) ทั(งที
ใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลา
นี(หรือในภายหนา้ตลอดระยะเวลาการเช่า  

2. กองทรัสตต์กลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื
นใดอนัเกี
ยวกบัการเช่าทรัพยสิ์น
ที
เช่ารวมถึงการต่ออายสุญัญาเช่า (ถา้มี) 

เ ห ตุ ใ น ก า ร สิL น สุ ด
สัญญา 

สญัญาฉบบันี(อาจถูกบอกเลิกไดโ้ดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งหากเกิดเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
ง 
ดงัต่อไปนี(  

1. เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต ์ 

ในกรณีที
กองทรัสตซึ์
งกระทาํการหรือละเวน้กระทาํการโดยทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสําคญัใดๆ ตามที
ระบุไวใ้นสัญญาฉบบันี(  หรือผิดคาํรับรองที
เป็น
สาระสาํคญัใดๆ ตามที
ให้ไวใ้นสัญญาฉบบันี(  และการดงักล่าวมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อ
การดาํเนินกิจการของทรัพยสิ์นที
เช่า และสิทธิใดๆ ของผูใ้ห้เช่าภายใตส้ัญญาฉบบันี(  และ
กองทรัสตไ์ม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขและปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 90 วนันบัจาก
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วนัที
ไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสัญญานั(น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สัญญา
ไดต้กลงกนั เวน้แต่ในกรณีที
เป็นเหตุสุดวสิยัหรือเหตุการณ์ใดๆ ที
อยูน่อกเหนือความควบคุม
ของกองทรัสต ์ 

2. เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผูใ้หเ้ช่า 

2.1 ในกรณีที
ผูใ้ห้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสาํคญัใดๆ ตามที

ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(  หรือผิดคาํรับรองที
เป็นสาระสาํคญัใดๆ ตามที
ให้ไวใ้นสัญญา
ฉบบันี(  และการดงักล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการใชป้ระโยชน์ของกองทรัสต ์
ในทรัพยสิ์นที
เช่า และสิทธิใดๆ ของกองทรัสต์ ภายใตส้ัญญาฉบบันี(  และผูใ้ห้เช่าไม่
สามารถดาํเนินการแกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายใน 90 วนันบัจากวนัที

ไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั(นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สัญญา
ไดต้กลงกนั เวน้แต่ในกรณีที
เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆ ที
อยูน่อกเหนือความ
ควบคุมของผูใ้หเ้ช่า  

2.2 ในกรณีที
  

(ก)  ผูใ้ห้เช่าถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีหรือถูกศาลสั
งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด หรือถูกศาลสั
ง
ใหล้ม้ละลาย หรืออยูใ่นขั(นตอนการเลิกบริษทั หรือการชาํระบญัชี หรือ  

(ข) มีการร้องขอฟื( นฟูกิจการของผูใ้ห้เช่าต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที
เกี
ยวขอ้ง 
หรือ 

(ค) มีเหตุการณ์อื
นใดซึ
 งมีผลกระทบต่อความสามารถของผูใ้ห้เช่าในการปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงที
เป็นสาระสาํคญัใดๆ ตามที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(   

ทั( งนี(  เฉพาะในกรณีที
เหตุการณ์แต่ละกรณีดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลทาํให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นที
เช่าตามสญัญาฉบบันี(ได ้

3. เมื
อครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าตามที
ระบุไวใ้นสัญญาฉบบันี(  และผูใ้ห้เช่า
หรือกองทรัสต ์มิไดต้กลงในการต่ออายสุญัญาฉบบันี(ออกไปตามขอ้กาํหนดและเงื
อนไขใน
สญัญาเช่าฉบบันี(  

4. เมื
อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัเลิกสญัญาฉบบันี(  

5. ในกรณีที
เกิดความเสียหายดงัต่อไปนี( ในระหวา่งระยะเวลาการเช่า 3 ปีสุดทา้ยก่อนสิ(นสุด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี( ใหส้ญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลงทนัที 

(ก)  ทรัพยสิ์นที
เช่าไดรั้บความเสียหายทั(งหมด หรือ  

(ข)  ทรัพยสิ์นที
เช่าไดรั้บความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัถึงขนาดที
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 ตอ้งหยดุการดาํเนินกิจการเป็นเวลาเกินกวา่ 6 เดือน 

6. ในกรณีเกิดเหตุอคัคีภยั ฟ้าผา่ หรือภยัอื
นที
เอาประกนัภยัไวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิทธิ
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การเช่าแก่ทรัพยสิ์นที
เช่าและทาํให้โครงสร้างส่วนที
ใชรั้บนํ( าหนกัของทรัพยสิ์นที
เช่าไดรั้บ
ความเสียหาย ถึงขนาดไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่าร้อยละ 50 และ/หรือ ถึงขนาดไม่
สามารถใชท้รัพยสิ์นที
เช่าประกอบกิจการใดๆ ไดอี้กต่อไป โดยผลของกฎหมายหรือเทศ
บญัญติัวา่ดว้ยการนั(น และในกรณีที
ไม่มีการสร้างหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นที
เช่าขึ(นใหม่ตาม
ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันี(  ใหส้ญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลง 

7. เมื
อทรัพยสิ์นที
เช่าไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วนที
มีนยัสาํคญั ตกอยูภ่ายใตเ้ขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสาํรวจ เพื
อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี
ยวกบัการเวนคืนหรือ
กฎหมายอื
นๆ ซึ
 งทาํให้โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ไม่สามารถดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้

8. ในกรณีที
มีการเลิกกองทรัสตต์ามรายละเอียดที
กาํหนดในสญัญาก่อตั(งทรัสต ์และกองทรัสต ์
ไดแ้จง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

9. ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน มีคาํสั
งใหเ้ลิกกองทรัสต ์โดยที
กองทรัสต ์มิไดฝ่้าฝืน และ/หรือ ปฏิบติัผิดกฎ
ขอ้บงัคบั กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง และ/หรือ ไม่ใช่ความผิดของผูใ้ห้
เช่า และกองทรัสต์ไดแ้จง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
พลนัเมื
อทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยที
คู่สัญญาทั( งสองฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกนัและได้ใชค้วาม
พยายามอย่างเต็มที
ร่วมกนัเพื
อไม่ให้สัญญาฉบบันี( ระงบัโดยผลจากการเปลี
ยนแปลงของ
กฎหมาย หรือจากคาํสั
งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ เท่าที
ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือคาํสั
งของ
หน่วยงานใดๆ ของรัฐที
มีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั(น เช่น การจดัตั(งหรือจดัหาบุคคลใดๆ มา
รับโอนสิทธิและหนา้ที
ที
กองทรัสตมี์อยูต่ามสญัญาฉบบันี(แลว้ก็ตาม 

10. ในกรณีที
ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าไดภ้ายใน 60 วนั นบัแต่วนัที
สัญญาฉบบันี( มีผล
ใชบ้งัคบั (หรือระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงร่วมกนัให้ขยายออกไป) และกองทรัสตไ์ด้
ใชสิ้ทธิในการบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวล่วงหนา้แก่ผูใ้ห้เช่าไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทั(งนี(  
เวน้แต่ในกรณีที
เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆ ที
อยูน่อกเหนือความควบคุมของผูใ้ห้
เช่าซึ
งกองทรัสตจ์ะไม่สามารถใชสิ้ทธิบอกเลิกได ้

ผลอันเกิดจากเหตุใน
การสิLนสุดสัญญา 

1. ในกรณีที
กองทรัสต์ ผิดนัดผิดสัญญาตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 1 ของเหตุในการสิ(นสุดสัญญา
ขา้งตน้ ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี(  โดยบอกกล่าวใหแ้ก่กองทรัสตท์ราบเป็นลายลกัษณ์
อักษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี(  และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
กองทรัสตไ์ด ้ 

ทั(งนี(  ไม่วา่ผูใ้ห้เช่าจะใชสิ้ทธิในการเลิกสัญญาฉบบันี( หรือไม่ ผูใ้ห้เช่าไม่มีหนา้ที
ตอ้งชาํระ
คืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือใหแ้ก่กองทรัสต ์และกองทรัสตต์กลงชดใชค้่าเสียหาย และ/
หรือ ค่าใชจ่้ายตามจริงอนัเกิดจากเหตุผิดนดัผิดสญัญาในวรรคแรกใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า  

2. ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งตามที
ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 2 ของเหตุในการสิ(นสุด
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สญัญาขา้งตน้ กองทรัสตมี์สิทธิเลิกสญัญาฉบบันี(  โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบติัตามสัญญาฉบบันี(  และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
ผูใ้หเ้ช่าได ้ 

ทั( งนี(  ในกรณีที
กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ้นี( แล้ว ผูใ้ห้เช่าตกลงคืนเงิน
ดงัต่อไปนี(  ใหแ้ก่กองทรัสต ์

(1) ค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู ่

(2) ค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึ
 งทรัพยสิ์นที
เช่าไดต้าม
ระยะเวลาที
กาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี(  

ทั(งนี(  คาํวา่ “ค่าขาดประโยชน์” ในวรรคก่อน หมายถึงผลลพัธ์ที
คาํนวณจากอตัราคิดลด
(ตามที
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นที
เป็นเอกสาร
ประกอบการขอก่อตั(งกองทรัสตที์
ไดย้ื
นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.) ของค่าเฉลี
ยของประมาณ
การรายไดค้่าเช่าคงที
 และค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสตค์วรจะไดรั้บจากผูเ้ช่าช่วงจากการ
ดาํเนินกิจการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 สาํหรับระยะเวลาการเช่า
ที
กองทรัสตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นที
เช่าไดต้ามวตัถุประสงค์ที
กาํหนด
ในสญัญาฉบบันี(ตามที
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น
ที
เป็นเอกสารประกอบการขอก่อตั(งกองทรัสตที์
ไดย้ื
นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หักด้วย  (ก) 
ประมาณการค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานของกองทรัสต ์และค่าเฉลี
ยของประมาณการ
ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนที
เกี
ยวขอ้งกบัโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 สาํหรับ
ระยะเวลาดังกล่าว ตามที
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่า
ทรัพยสิ์นที
เป็นเอกสารประกอบการขอก่อตั(งกองทรัสต์ที
ไดย้ื
นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
และ (ข) ค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู ่ 

(3) เงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
ผูใ้ห้เช่าไดรั้บไวแ้ทนกองทรัสต ์และ/หรือผูเ้ช่าช่วง และ
ชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามจริงอนัเกิดจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาให้แก่
กองทรัสต ์

3. ในระหวา่งระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนดัผิดสัญญาที
กาํหนดไวใ้นขอ้ 1 และ ขอ้ 2.1 ของเหตุ
ในการสิ(นสุดสัญญาขา้งตน้ หากเกิดความเสียหายขึ(นกับคู่สัญญาที
มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา 
คู่สัญญาฝ่ายดงักล่าวมีสิทธิที
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
งที
ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(  

4. เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น ในกรณีที
เกิดเหตุในการสิ(นสุดสญัญาตามขอ้ 3 - ขอ้ 
4 และขอ้ 8 - ขอ้ 9 ของเหตุในการสิ(นสุดสัญญาขา้งตน้ ให้ถือวา่สัญญาฉบบันี( สิ(นสุดลงโดย
ที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใชจ่้าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใด
จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
 งได ้เวน้แต่ค่าเสียหายที
เกิดขึ(นเนื
องจากการปฏิบติัผิดสัญญาก่อน
วนัที
สญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลงโดยผูใ้ห้เช่าไม่ตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือให้แก่
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กองทรัสต ์ 

5. ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 5 ของเหตุในการสิ(นสุดสัญญาขา้งตน้ให้สัญญา
ฉบบันี( สิ(นสุดลง และใหเ้งินค่าสินไหมทดแทนพื(นฐานที
ไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัสาํหรับ
การประกนัภยัทรัพยสิ์น ตกเป็นของเจา้ของที
ดินอนัเป็นที
ตั(งของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21ทั(งหมด โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าที
ไดรั้บชาํระ
ไปแลว้ใหแ้ก่กองทรัสต ์ 

6. ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 6 ของเหตุในการสิ(นสุดสัญญาขา้งตน้ ให้สัญญา
ฉบบันี( สิ(นสุดลง โดยให้เงินค่าสินไหมทดแทนที
กองทรัสตไ์ดรั้บหรือจะไดรั้บจากบริษทั
ประกนัภยัสาํหรับการประกนัภยัสิทธิการเช่า ตกเป็นของกองทรัสตแ์ต่เพียงผูเ้ดียวโดยผูใ้ห้
เช่าไม่ตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือใหแ้ก่กองทรัสต ์ 

7. ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 7 ของเหตุในการสิ(นสุดสัญญาขา้งตน้ ให้สัญญา
ฉบบันี( สิ(นสุดลง โดยผูใ้ห้เช่าจะตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
ผูใ้ห้เช่าไดรั้บไวแ้ทนกองทรัสต์ (ถา้มี) ให้แก่กองทรัสต ์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยูต่ามระยะเวลาที
กาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี(  โดยให้ค่าชดเชย
ตามกฎหมายซึ
งเกิดขึ(นจากการเวนคืนทรัพยสิ์นที
เช่าตกเป็นของเจา้ของที
ดินทั(งจาํนวน และ
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใชจ่้าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
งได ้เวน้แต่ค่าเสียหายที
เกิดขึ(นเนื
องจากการปฏิบติัผิดสัญญาก่อนวนัที

สญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลง 

8. เมื
อสญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายสุญัญา กองทรัสตต์กลงจะดาํเนินการส่งมอบ
ทรัพยสิ์นที
 เช่าตามสัญญาฉบับนี( ให้แก่ผูใ้ห้เช่าหรือบุคคลที
ผูใ้ห้เช่ากําหนดในสภาพที

เหมาะสมและใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคด์งัที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(  รวมถึงการกระทาํการ 
และ/หรือ ให้ความร่วมมือ รวมทั(งจะดาํเนินการให้ผูเ้ช่าช่วงส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ ซึ
 ง
เป็นผลประโยชน์ที
ผูใ้ห้เช่าควรจะไดรั้บ ซึ
 งผูเ้ช่าช่วงไดรั้บไวล่้วงหน้า อาทิเช่น ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าอื
นๆ (ถ้ามี) ซึ
 งรวมทั( งเงินประกันให้แก่ผูใ้ห้เช่า และ
ดาํเนินการใดๆ เพื
อให้ผูใ้ห้เช่าหรือบุคคลที
ผูใ้ห้เช่ากาํหนด สามารถดาํเนินกิจการโรงแรม 
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ได้อย่างต่อเนื
องตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที

หน่วยงานอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที
สัญญาฉบบันี(
สิ(นสุดลง หรือภายในระยะเวลาอื
นใดตามที
คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป ทั( งนี(  โดยไม่
เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากผูใ้หเ้ช่า และ/หรือ บุคคลที
ผูใ้หเ้ช่ากาํหนด  

อนึ
 ง (ก) ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลงัจากวนัที
สัญญาฉบับนี(
สิ(นสุดลง กองทรัสตจ์ะดาํเนินการให้ผูเ้ช่าช่วงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าว ให้แก่ผูใ้ห้เช่า
ตามข้อกําหนดในข้อนี(  และ (ข) ในกรณีที
ผู ้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ใดๆ ซึ
 งเป็น
ผลประโยชน์ที
ผูเ้ช่าช่วงควรจะไดรั้บก่อนวนัที
สัญญาฉบบันี( จะสิ(นสุดลง ผูใ้ห้เช่าตกลงที
จะ
ส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวคืนให้แก่ผูเ้ช่าช่วง โดยทั(งสองกรณีดงักล่าว คู่สัญญาตกลงจะ
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ส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
 งภายใน 30 วนันับจากวนัที
ไดรั้บ
ผลประโยชน์นั(น 

9. ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 10 ของเหตุในการสิ(นสุดสัญญาขา้งตน้เนื
องจาก
ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าตามสัญญาฉบบันี( ไดโ้ดยกองทรัสตเ์ป็น
ฝ่ายผิด ผูใ้หเ้ช่ามีหนา้ที
ตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าคงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าที
เหลืออยู่ให้แก่กองทรัสต์ และกองทรัสต์ตกลงส่งมอบคืนประโยชน์ตอบแทนที

กองทรัสตไ์ดรั้บไวต้ั(งแต่วนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัที
สัญญาฉบบันี( สิ(นผลใช้
บงัคบัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ในกรณีที
ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าตามสญัญาฉบบันี(ได ้โดยผูใ้หเ้ช่า
เป็นฝ่ายผิด ผูใ้ห้เช่ามีหนา้ที
ตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าทั(งหมดให้แก่กองทรัสต ์และ
กองทรัสตไ์ม่มีหนา้ที
ส่งมอบคืนประโยชน์ตอบแทนที
กองทรัสตไ์ดรั้บไวต้ั(งแต่วนัที
สัญญา
ฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัที
สญัญาฉบบันี( สิ(นผลใชบ้งัคบัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที
ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าตามสัญญาฉบบันี(
โดยไม่ได้เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใด ผูใ้ห้เช่าตกลงชาํระคืนค่าเช่าทรัพยสิ์นที
 เช่า
คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ให้แก่กองทรัสต์และกองทรัสต์ไม่มี
หนา้ที
ส่งมอบคืนประโยชน์ตอบแทนที
กองทรัสตไ์ดรั้บไวต้ั(งแต่วนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใช้
บงัคบัจนถึงวนัที
สญัญาฉบบันี( สิ(นผลใชบ้งัคบัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร
ระงบัข้อพพิาท 

1. สญัญาฉบบันี( ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

2. ขอ้พิพาท ขอ้โตแ้ยง้ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที
เกิดจากหรือที
เกี
ยวกับสัญญาฉบบันี( ซึ
 งไม่
สามารถตกลงกนัไดร้ะหวา่งคู่สญัญาใหน้าํเสนอต่อศาลที
มีเขตอาํนาจ 
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4.2.2 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาซืLอขายสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล21  

ผู้ซืLอ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรัสตีของทรัสตเ์พื
อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล(“กองทรัสต์ ”)  

ผู้ขาย บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั (“ผู้ขาย”) 

ทรัพย์สินที;ซืLอขาย เฟอร์นิเจอร์ เครื
องมือ เครื
องใช ้อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั(งอุปกรณ์
อื
นใดที
ใชเ้พื
อวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้พกั และ/
หรือ ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21ซึ
 งตั(ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพื(นที
ของอาคารโรงแรม หรือบนพื(นผิวของตวัอาคารโรงแรม รวมทั(ง
สิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ ซึ
 งตั(งอยูใ่นโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ทั( งนี(  ตามสภาพที
 เป็นอยู่ ณ วนัโอนกรรมสิทธิE   (รวมเรียกว่า 
“ทรัพย์สินที;ซืLอขาย”) ทั(งนี(  ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดชอบในความชาํรุดบกพร่องใดๆของทรัพยสิ์นที

ซื(อขายทั(งสิ(นไม่วา่จะไดป้รากฏอยู่ในวนัโอนกรรมสิทธิE หรือไม่ เวน้แต่ความชาํรุดบกพร่องถึง
ขนาดที
ทาํให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์นดังกล่าวตามวตัถุประสงค์ของ
ประเภททรัพยสิ์นนั(นๆ ได ้

การโอนกรรมสิทธิ@ ใน
ทรัพย์สิน 

คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิE ในทรัพยสิ์นที
ซื(อขายภายใตส้ัญญาฉบบันี( มีผลเป็นการโอนอย่าง
สมบูรณ์ในวันที
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู ้ขาย และกองทรัสต์ (“สัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์”) มีผลใช้บังคับ และเมื
อกองทรัสต์ได้ชําระราคาทรัพย์สินที
ซื(อขายตามที

กาํหนดในสญัญาฉบบันี( ใหแ้ก่ผูข้ายครบถว้นแลว้ (“วนัโอนกรรมสิทธิ@”) 

ก า ร ชํ า ร ะ ร า ค า
ทรัพย์สินที;ซืLอขาย 

กองทรัสต์ตกลงชาํระราคาซื(อขายสําหรับทรัพยสิ์นที
ซื(อขายทั(งจาํนวนตามที
ระบุไวใ้นสัญญา
ฉบบันี( ในวนัโอนกรรมสิทธิE  

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ
ค่าธรรมเนียม 

กองทรัสตต์กลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื
นใดอนัเกี
ยวกบัการซื(อขายทรัพยสิ์นที

ซื(อขาย รวมทั(งภาษีมูลค่าเพิ
มที
เกิดขึ(นหรืออาจเกิดขึ(นเนื
องจากการซื(อขายทรัพยสิ์นที
ซื(อขาย  

 

4.2.3 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 
21 

ผู้เช่าช่วง บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั (“ผู้เช่าช่วง”) 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที;เช่าช่วง (ก)  อาคารรวมทั(งสิ
งปลูกสร้างใดๆ ซึ
งตั(งอยูใ่นโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
ซึ
 งเป็นอาคารสูง 28 ชั(น และมีชั(นใตดิ้น 2 ชั(น ตั(งอยูเ่ลขที
 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นอาคารโรงแรม 
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ประกอบด้วยพื(นที
โรงแรมประมาณ 21,090ตารางเมตร พื(นที
ส่วนกลางประมาณ 21,914 
ตารางเมตร พื(นที
จอดรถประมาณ 4,294 ตารางเมตร รวมพื(นที
ทั( งหมดประมาณ 47,298 
ตารางเมตร (“อาคารโรงแรม”) 

(ข)  ส่วนควบของอาคารโรงแรมที
เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์ลิฟต ์บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม เป็น
ตน้ รวมถึงสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัอาคารโรงแรม รวมทั(งสิทธิใดๆ ที

เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว (“ส่วนควบที;เป็นงานระบบ”) 

ทั(งนี(  ทรัพยสิ์นตาม (ก) – (ข) ดงักล่าวรวมเรียกวา่ “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 
21” หรือ “โรงแรม” หรือ “ทรัพย์สินที;เช่าช่วง” 

ระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(  (“วนัที;สัญญาฉบับนีLมผีลใช้บังคบั”)  

เงื;อนไขในการต่ออายุ
สั ญ ญ า เ ช่ า ช่ ว ง เ มื; อ
สัญญ าเ ช่า ช่ วง คร บ
กาํหนด  

ผูเ้ช่าช่วงตกลงใหค้าํมั
นแก่กองทรัสตว์า่เมื
อสัญญาเช่าช่วงครบกาํหนด และกองทรัสตไ์ดใ้ชสิ้ทธิ
เรียกใหผู้เ้ช่าช่วงต่ออายสุญัญาเช่าช่วงผูเ้ช่าช่วงจะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงจากกองทรัสตต์่อไป
อีก2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี ทั( งนี(  ภายใตเ้งื
อนเวลาที
ระบุในขอ้ 2 โดยในกรณีที
กองทรัสต์ไดใ้ช้
สิทธิเรียกใหผู้เ้ช่าช่วงต่ออายสุญัญาเช่าช่วง 

1. คู่สญัญาตกลงใหเ้งื
อนไขเกี
ยวกบัการเช่า และค่าเช่าทั(งค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนั รวมทั(ง
เงื
อนไขในการต่ออายขุองสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายเุหมือนกนักบัที
กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ช่วงฉบับแรก ทั( งนี(  ในการใช้สิทธิในข้อ 1 นี(  กองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผูเ้ช่าช่วงทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าช่วงหรือระยะเวลาการเช่าที
ไดต้่อออกไป 

2. คู่สัญญาตกลงวา่เงื
อนไขในการต่ออายขุองสัญญาเช่าช่วงตามขอ้1 จะใชไ้ดไ้ม่เกิน 2 คราว 
นบัจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั โดยการต่ออายุครั( งสุดทา้ยจะครบกาํหนดภายใน
วนัที
ครบกาํหนดปีที
 6 นบัจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั และสัญญาเช่าช่วงฉบบัต่อ
อายฉุบบัสุดทา้ยจะสิ(นสุดภายในวนัที
ครบกาํหนดปีที
 9 นบัจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใช้
บงัคบั 

3. นอกจากกรณีที
ระบุไวใ้นขอ้ 1 – ขอ้ 2ขา้งตน้ หากคู่สญัญาทั(งสองฝ่ายยงัคงประสงคที์
จะให้
การเช่าช่วงดาํเนินต่อไป คู่สัญญาตกลงที
จะร่วมกนัพิจารณาขอ้กาํหนดและเงื
อนไขต่างๆ 
ของสญัญาเช่าช่วงใหม่ โดยคู่สญัญาฝ่ายที
ประสงคจ์ะใหก้ารเช่าช่วงดาํเนินต่อไปจะตอ้งแจง้
ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน
ก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงหรือระยะเวลาการเช่าที
ได้ต่อ
ออกไป  

 (1) ในกรณีที
กองทรัสตไ์ดใ้ชสิ้ทธิในการต่ออายสุัญญาตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 1 แต่ผูเ้ช่าช่วงมี
ขอ้จาํกดัทางกฎหมายหรือพน้วสิยัดว้ยเหตุขาดคุณสมบติัตามที
กาํหนดไวซึ้
งเป็นเหตุใน
การเลิกสัญญาของสัญญาฉบับนี(  และ/หรือ เหตุอื
นใดที
มิไดเ้กิดจากความจงใจหรือ
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ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ช่าช่วง อนัทําให้ผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถเช่าช่วง
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
ได ้ใหถื้อวา่ผูเ้ช่าช่วงไม่มีหนา้ที
ที
จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงต่อไป 

 (2) อยา่งไรก็ดี ในกรณีที
กองทรัสตไ์ดใ้ชสิ้ทธิในการต่ออายสุญัญาตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 1 แต่
ผูเ้ช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสัย แต่ผู ้เช่าช่วงยงัคงสามารถเช่าช่วง
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 
ไดช้ั
วคราว ผูเ้ช่าช่วงและกองทรัสตจ์ะร่วมกนัหาผูเ้ช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพยสิ์นที

เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ต่อไปแทน
ผูเ้ช่าช่วง ทั(งนี(ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม     
แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ต่อไปจนกวา่จะสามารถหาผูเ้ช่าช่วงรายอื
นมา
เช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงต่อไปได ้โดยที
กองทรัสต์และผูเ้ช่าช่วงจะร่วมกนักาํหนด
เงื
อนไขของการเช่าช่วงที
ต่อออกไป แต่ทั(งนี(  ระยะเวลาเช่าช่วงที
ต่อออกไปดงักล่าวจะ
ไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัที
ครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผูเ้ช่าช่วงไม่มี
หนา้ที
ที
จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงต่อไปในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว 

 (3) นอกจากกรณีที
ระบุไวใ้น (1) – (2) ขา้งตน้ หากผูเ้ช่าช่วงไม่ประสงคที์
จะต่ออายสุัญญา
เช่าช่วง หรือการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงโดยผูเ้ช่าช่วงมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายหรือพน้วิสัย 
แต่ผูเ้ช่าช่วงยงัคงสามารถเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21 ได้ชั
วคราวหากกองทรัสต์ร้องขอ ผู ้เช่าช่วงและ
กองทรัสตจ์ะร่วมกนัหาผูเ้ช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจ
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยตเ์ทอร์มินอล 21 ต่อไปแทนผูเ้ช่าช่วง ทั(งนี(  ผูเ้ช่าช่วงตก
ลงที
จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 ต่อไปจนกวา่จะสามารถหาผูเ้ช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง
ต่อไปได ้โดยที
กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะร่วมกนักาํหนดเงื
อนไขของการเช่าช่วงที
ต่อ
ออกไป แต่ทั(งนี(  ระยะเวลาเช่าช่วงที
ต่อออกไปดงักล่าวจะไม่เกิน 180 วนันับจากวนัที

ครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือวา่ผูเ้ช่าช่วงไม่มีหนา้ที
ที
จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที

เช่าช่วงต่อไปในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว 

(4) อนึ
 ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากผู ้เช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสัยโดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล21ต่อไปไดเ้ลย คู่สัญญาตกลงว่าผูเ้ช่าช่วงจะไม่เช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง
ต่อไปในระหวา่งระยะเวลาที
กองทรัสตห์าผูเ้ช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง
โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญาของผูเ้ช่าช่วง 

การชําระค่าเช่า เวน้แต่กรณีที
มีการเลื
อนการชาํระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุสุดวิสัยตามที

กาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี(  ตามลาํดบั ผูเ้ช่าช่วงตกลงชาํระค่าเช่าให้แก่กองทรัสตต์ามขอ้กาํหนด
และเงื
อนไขของสัญญาฉบบันี(  โดยค่าเช่าภายใตส้ัญญาฉบบันี(ประกอบดว้ยค่าเช่า 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
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(1) ค่าเช่าคงที
 และ (2) ค่าเช่าแปรผนั โดยใชห้ลกัเกณฑค์าํนวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยใช้
วธีิการคาํนวณ ซึ
งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี(  

1. การคาํนวณค่าเช่าตัLงแต่วนัที;สัญญาฉบับนีLมผีลใช้บังคบัจนถึงสิLนปี 2558 

1.1 ค่าเช่าคงที; (Fixed Rental) 

ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะชาํระค่าเช่าคงที
 โดยใชห้ลกัเกณฑค์าํนวณตามระยะเวลาการเช่าจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบัถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 โดย
แบ่งชาํระเป็นรายไตรมาส จาํนวนไตรมาสละ 50 ลา้นบาทโดยไตรมาสแรกของการเริ
ม
ระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอตัราส่วนของจาํนวนวนั จากค่าเช่าคงที
รายไตรมาส หาร
ดว้ยจาํนวนวนัในไตรมาสนั(นๆ คูณดว้ยจาํนวนวนันับจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใช้
บงัคบัจนถึงวนัที
สิ(นไตรมาส 

1.2 ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 

ผูเ้ช่าช่วงจะชาํระค่าเช่าแปรผนั โดยใชห้ลกัเกณฑ์คาํนวณตามระยะเวลาการเช่าจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบัถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 โดย
ใชว้ธีิการคาํนวณที
กาํหนดในขอ้ 3.2 ดา้นล่างนี(  

2. การคาํนวณค่าเช่าตัLงแต่วนัที; 1 มกราคม 2559 จนถึงวนัที; 31 ธันวาคม 2560 

2.1 ค่าเช่าคงที; (Fixed Rental) 

ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะชาํระค่าเช่าคงที
โดยใชห้ลกัเกณฑ์คาํนวณตามระยะเวลาการเช่าจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนัที
1 มกราคม2559ถึงวนัที
31ธนัวาคม2560 ในอตัรารวม 200 
ลา้นบาทต่อปี โดยแบ่งชาํระเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ50 ลา้นบาท 

2.2 ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental)  
ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะชาํระค่าเช่าแปรผนั โดยใชห้ลกัเกณฑค์าํนวณตามระยะเวลาการเช่า
จริง สาํหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนัที
1 มกราคม2559ถึงวนัที
31ธนัวาคม2560 โดยใชว้ิธีการ
คาํนวณตามที
กาํหนดในขอ้ 3.2ดา้นล่างนี(  

3. การคาํนวณค่าเช่าตัLงแต่วนัที; 1 มกราคม 2561จนถึงวนัที;สิLนสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
ฉบับนีL 

3.1 ค่าเช่าคงที; (Fixed Rental) 

ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะชาํระค่าเช่าคงที
 โดยใชห้ลกัเกณฑค์าํนวณตามระยะเวลาการเช่าจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที
สิ(นสุดระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาฉบบันี( โดยแบ่งชาํระเป็นรายไตรมาส จาํนวนไตรมาสละ 50 ลา้นบาทโดยไตร
มาสสุดทา้ยก่อนวนัที
สิ(นสุดระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอตัราส่วนของจาํนวนวนั จาก
ค่าเช่าคงที
รายไตรมาส หารดว้ยจาํนวนวนัในไตรมาสนั(นๆ คูณดว้ยจาํนวนวนันบัตั(งแต่
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วนัที
เริ
มไตรมาสจนถึงวนัที
สิ(นสุดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี(  

3.2 ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 

 ผูเ้ช่าช่วงจะชาํระค่าเช่าแปรผนั โดยใชห้ลกัเกณฑ์คาํนวณตามระยะเวลาการเช่าจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั(งแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที
สิ(นสุดระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบันี(  โดยคาํนวณไดด้งันี(  

ค่าเช่าแปรผนั = ก x ( ข – ค – ง – จ – ฉ ) 

โดยที
 

ก  = อตัราร้อยละของค่าเช่าแปรผนั ในอตัราร้อยละ 85.0 

ข  =  รายไดร้วมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ใน
รอบไตรมาสนั(น (รายไดค้่าเช่าหอ้งพกั และรายไดจ้ากการดาํเนินงานอื
นๆ) 

ค  =  ตน้ทุนรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ใน
รอบไตรมาสนั(น (ตน้ทุนค่าห้องพกั ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าทาํความสะอาด และ
ตน้ทุนจากการดาํเนินงานอื
นๆ)  

ง  =  ค่าใชจ่้ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 ในรอบไตรมาสนั(นซึ
งรวมถึง  

- ค่าใชจ่้ายทางการขายและการตลาด  

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

- ค่าตอบแทนการจดัหารายไดซึ้
 ง ณ วนัเริ
มตน้การเช่า อตัราค่าตอบแทนอยูที่
ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายไดร้วม 

- ค่าตอบแทนการดาํเนินงานซึ
ง ณ วนัเริ
มตน้การเช่า อตัราค่าตอบแทนอยูที่
ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของรายไดสุ้ทธิที
ไม่รวมภาษีโรงเรือน ค่าเสื
อมราคา ค่าธรรมเนียมประกนัภยั 
และค่าตอบแทนการจดัหารายได ้ตามลาํดบั 

จ  =  ค่าใชจ่้ายรวมการดาํเนินงานอื
นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 ในรอบไตรมาสนั(น (ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมประกนัภยั ค่าใชจ่้าย
ในการบาํรุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการอื
นๆ)  

ฉ  = ค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาส ตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ขอ้ 2.1 และขอ้ 3.1   

        (แลว้แต่กรณี) และค่าเช่าสงัหาริมทรัพยใ์นรอบไตรมาสเดียวกนั 

ทั(งนี(  ในรอบปีบญัชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผนัสะสมรายไตรมาส  ณ วนัที
สิ(นสุดไตรมาสที

แลว้ มีจาํนวนมากกวา่ค่าเช่าแปรผนัสะสมรายไตรมาส  ณ วนัที
สิ(นสุดไตรมาสปัจจุบนัที
ผูเ้ช่าช่วง
ควรจะชาํระตามผลลพัธ์ที
ไดจ้ากการคาํนวณตามสูตรคาํนวณในขอ้ 3.2 โดยใชข้อ้มูลทางการเงิน
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ของผูเ้ช่าช่วงที
ปรากฏในรายงานทางการเงินที
จดัทาํโดยผูเ้ช่าช่วงสาํหรับการคาํนวณค่าเช่าแปร
ผนัรายไตรมาส และในรายงานทางการเงินที
 รับรองโดยผูส้อบบัญชีของผู ้เช่าช่วงสําหรับ
ปรับปรุงค่าเช่าแปรผนัสุทธิประจาํรอบปีบัญชี กองทรัสต์ตกลงจะนาํค่าเช่าแปรผนัในส่วนที

ไดรั้บชาํระเงินเกินดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่าคงที
ของไตรมาสปัจจุบนัที
กองทรัสตมี์สิทธิไดรั้บ
จากผูเ้ช่าช่วง ทั(งนี(  หากค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาสปัจจุบนั มีจาํนวนเงินนอ้ยกวา่ค่าเช่าแปรผนัที

กองทรัสตรั์บชาํระไวเ้กิน กองทรัสตต์กลงจะนาํเงินค่าเช่าแปรผนัที
รับชาํระเกินและคงเหลืออยู่
ภายหลงัจากหักค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาสปัจจุบนัแลว้ไปหักกลบกบัค่าเช่าคงที
ที
กองทรัสต์มี
สิทธิจะไดรั้บในรอบไตรมาสถดัไปจนกระทั
งยอดค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวที
กองทรัสตรั์บชาํระเกิน
คงเหลือเป็นศูนย ์

อย่างไรก็ดี การชาํระค่าเช่าคงที
  และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนัจะต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของ
กฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรัพยที์
เกี
ยวขอ้งทั(งนี(  รวมถึงในกรณีที
สดัส่วนระหวา่งค่าเช่าคงที
และ
ค่าเช่าแปรผนัไม่เป็นไปตามที
กาํหนดในกฎหมายหลกัทรัพยที์
เกี
ยวขอ้งกองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วง
ตกลงจะร่วมกนัแกไ้ขเปลี
ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการชาํระค่าเช่าคงที
 และ/หรือ 
ค่าเช่าแปรผนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรัพยที์
เกี
ยวขอ้งต่อไป 

ทั(งนี(  ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งชาํระค่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจาํนวนที
ได้
ระบุไวข้า้งตน้ภายใน 60 วนันบัจากวนัสิ(นไตรมาส  ดงันั(น ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงไม่มีความสามารถ
ในการชาํระค่าเช่าดงักล่าวไดเ้ตม็จาํนวน ใหถื้อวา่ค่าเช่าในจาํนวนที
กองทรัสตไ์ม่ไดรั้บชาํระเป็น
ค่าเช่าคา้งชาํระ (Accrued Rental Revenue) และใหผู้เ้ช่าช่วงชาํระค่าเช่าคา้งชาํระให้แก่กองทรัสต์
ภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ถึงกาํหนดชาํระ 

อนึ
ง การคา้งชาํระค่าเช่าดงักล่าว ผูเ้ช่าช่วงจะคา้งชาํระไดเ้พียงปีละ 1 ครั( งเท่านั(น หากมากกวา่ 1 
ครั( ง ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งชาํระดอกเบี(ยจากการผิดนดัเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดย
คาํนวณตามจาํนวนเงินที
คา้งชาํระและจาํนวนวนันบัตั(งแต่วนัที
ถึงกาํหนดชาํระจนถึงวนัที
ชาํระ
เสร็จสิ(น 

การเลื;อนการชําระค่า
เช่าอนัเนื;องมาจากเหตุ
สุดวสัิย 

ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งดงัต่อไปนี(ในระหวา่งไตรมาสใด กองทรัสตย์นิยอมให้ผู ้
เช่าช่วงเลื
อนชาํระค่าเช่าในเดือนที
เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนั(นให้แก่ผูเ้ช่าช่วง
โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัผิดสัญญาโดยฝ่ายผูเ้ช่าช่วง และการชาํระค่าเช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพ
คล่องแก่ผูเ้ช่าช่วงและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที
ในการดูแลรักษาทรัพย์สินที
 เช่าช่วง ทั( งนี(  
กองทรัสต์และผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะร่วมกันกําหนดระยะเวลาที
 เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์
ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที
มีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกลเ้คียงกับ
สถานที
ตั(งของทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง เช่น อคัคีภยั นํ( าท่วม แผ่นดินไหว ซึ
 งส่งผลต่อการดาํเนิน
กิจการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 อยา่งมีนยัสาํคญัและทาํให้รายไดค้่า
หอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ตํ
ากวา่รายไดค้่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนสาํหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้
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เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 

2. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยซึ
 งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 อยา่งมีนยัสาํคญัและทาํให ้
(ก)  รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 

พอยต ์เทอร์มินอล 21 ลดลงตํ
ากวา่รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนสาํหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกนัในปีก่อนหนา้ เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 และ 

(ข)  รายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัใน
กรุงเทพมหานคร ลดลงตํ
ากว่ารายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มดงักล่าวในปีก่อนหนา้เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 15 (ถา้มี) 

3. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยซึ
 งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 อยา่งมีนยัสาํคญั และทาํให ้
(ก) รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 

พอยต ์เทอร์มินอล 21 ลดลงตํ
ากวา่รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนสาํหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกนัในปีก่อนหนา้ เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 และ 

(ข) รายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัใน
กรุงเทพมหานครลดลงตํ
ากว่ารายได้เฉลี
ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มดงักล่าวในปีก่อนหนา้ เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 30(ถา้มี) 

ทั(งนี(  ในกรณีที
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนหนา้ดว้ยเช่นกนั ให้นาํรายไดค้่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 หรือ รายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐาน
เดียวกนัในกรุงเทพมหานคร (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบัน เทียบกับ
ค่าเฉลี
ยในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีล่าสุดก่อนหนา้ปีดงักล่าว ซึ
 งเป็นปีที
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ 
เพื
อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ ขา้งตน้แทน 

นอกจากนี(  ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งใชค้วามพยายามโดยสุจริตในการหารายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องของโรงแรม
และ    รีสอร์ตที
อยูใ่นกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในกรุงเทพมหานคร เพื
อประโยชน์
ในการพิจารณาวา่ไดมี้เหตุสุดวสิยัเกิดขึ(นหรือไม่ โดยในกรณีที
ไม่สามารถหารายไดเ้ฉลี
ยต่อห้อง
ของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในกรุงเทพมหานครได ้
หรือไม่สามารถหารายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนที
นาํมาใชใ้นการอา้งอิงได ้กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่า
ช่วงจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มูลที
เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์หรืออตัราส่วนอื
นใดที
สามารถ
หาได้จากธุรกิจโรงแรมทั
วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ
 ง หากคู่สัญญาไม่
สามารถตกลงกนัไดใ้หพิ้จารณาจากรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 เป็นหลกั และในกรณีที
กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงกาํหนดโรงแรมในกลุ่มการ
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แข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในกรุงเทพมหานครมากกวา่หนึ
งแห่ง ใหค้าํนวณรายไดเ้ฉลี
ยต่อหอ้ง
ของกลุ่มการแข่งขนั โดยอาศยัค่าเฉลี
ย (Simple Average) ของรายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องของแต่ละ
โรงแรมและรีสอร์ตในกลุ่มดงักล่าว 

การชําระค่าเช่าที;มีการ
เ ลื; อ น ชํ า ร ะ อ อ ก ไ ป
เนื;องจากเหตุสุดวสัิย 

ในกรณีที
มีการเลื
อนการชาํระค่าเช่าออกไปอนัเนื
องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ
 งเกิดขึ(นในระหวา่งไตร
มาสใดใหผู้เ้ช่าช่วงชาํระเงินใหแ้ก่กองทรัสตต์ามลาํดบัการชาํระหนี(ดงัต่อไปนี(  

1. ค่าเช่าคงที
ในเดือนที
ไม่ไดเ้กิดเหตุสุดวสิยัในรอบไตรมาสนั(นๆ  

2. ค่าเช่าแปรผนัในเดือนที
ไม่ไดเ้กิดเหตุสุดวสิยัในรอบไตรมาสนั(นๆ (ถา้มี) 

3. ค่าเช่าคงที
ที
ไดมี้การเลื
อนชาํระออกไป 

4. ค่าเช่าแปรผนัที
ไดมี้การเลื
อนชาํระออกไป (ถา้มี) 

ในการชาํระหนี( ตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งตน้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะชาํระค่าเช่าที
คา้งชาํระโดยแบ่ง
ชาํระเป็นรายไตรมาสๆ ละเท่ากนัตามระยะเวลาการเช่าจริงจนถึงวนัที
สิ(นสุดระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบันี(  (รวมถึงระยะเวลาเช่าที
ไดต้่อออกไปดว้ย)หรือระยะเวลาใดๆ ที
คู่สัญญาจะได้
ตกลงร่วมกนั อนึ
ง กองทรัสตต์กลงใหผู้เ้ช่าช่วงไม่ตอ้งชาํระดอกเบี(ยจากการผิดนดัชาํระค่าเช่าใน
งวดใดๆ หรือค่าเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการคา้งชาํระค่าเช่าหรือการชาํระค่าเช่าล่าชา้ใดๆ อนั
เกิดขึ(นหรือเป็นผลเกี
ยวเนื
องมาจากการเลื
อนการชาํระค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุสุดวสิยัดงักล่าว 

การยกเว้นค่าเช่าอัน
เ นื; อ ง ม า จ า ก เ ห ตุ
สุดวสัิย 

ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
 งดงัต่อไปนี( ในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ยกเวน้ค่าเช่าในเดือนที
เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวในระหวา่งไตรมาสนั(นให้แก่ผูเ้ช่าช่วง โดยผูเ้ช่าช่วง
ไม่จาํตอ้งชําระค่าเช่าของช่วงระยะเวลานั(น ทั( งนี(  กองทรัสต์และผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะร่วมกัน
กาํหนดระยะเวลาที
เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการคาํนวณค่า
เช่าในเดือนที
ไม่ไดเ้กิดเหตุการณ์ตามขอ้นี( ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณค่าเช่าตามที
ระบุ
ไวใ้นสญัญาฉบบันี(  

1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที
มีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกลเ้คียงกับ
สถานที
ตั(งของทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง เช่น อคัคีภยั นํ( าท่วม แผ่นดินไหว ซึ
 งส่งผลต่อการดาํเนิน
กิจการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 อยา่งมีนยัสาํคญัและทาํให้รายไดค้่า
หอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ตํ
ากวา่รายไดค้่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนสาํหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 

2. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยซึ
 งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 อยา่งมีนยัสาํคญัและทาํให ้

(ก)  รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 ลดลงตํ
ากวา่รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนสาํหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกนัในปีก่อนหนา้ เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 และ 
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(ข) รายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัใน
กรุงเทพมหานคร ลดลงตํ
ากว่ารายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มดงักล่าวในปีก่อนหนา้ เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 30 (ถา้มี) 

ทั(งนี(  ในกรณีที
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนหนา้ดว้ยเช่นกนั ให้นาํรายไดค้่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 หรือ รายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐาน
เดียวกนัในกรุงเทพมหานคร (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบัน เทียบกับ
ค่าเฉลี
ยในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีล่าสุดก่อนหนา้ปีดงักล่าว ซึ
 งเป็นปีที
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ 
เพื
อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ ขา้งตน้แทน 

นอกจากนี(   ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งใชค้วามพยายามโดยสุจริตในการหารายไดเ้ฉลี
ยต่อหอ้งของโรงแรม
และรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุ่มการแขง่ขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในกรุงเทพมหานคร เพื
อประโยชน์ใน
การพิจารณาวา่ไดมี้เหตุสุดวสิยัเกิดขึ(นหรือไม่ โดยในกรณีที
ไม่สามารถหารายไดเ้ฉลี
ยต่อหอ้ง
ของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในกรุงเทพมหานครได ้
หรือไม่สามารถหารายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนที
นาํมาใชใ้นการอา้งอิงได ้กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่า
ช่วงจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มูลที
เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์หรืออตัราส่วนอื
นใดที
สามารถ
หาไดจ้ากธุรกิจโรงแรมทั
วไปมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาแทน อนึ
ง หากคู่สญัญาไม่
สามารถตกลงกนัได ้ใหพิ้จารณาจากรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21เป็นหลกัและในกรณีที
กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงกาํหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในกรุงเทพมหานครมากกวา่หนึ
งแห่ง ใหค้าํนวณรายไดเ้ฉลี
ยต่อหอ้ง
ของกลุ่มการแข่งขนั โดยอาศยัค่าเฉลี
ย (Simple Average) ของรายไดเ้ฉลี
ยต่อหอ้งของแต่ละ
โรงแรมและรีสอร์ตในกลุ่มดงักล่าว 

โรงแรมและรีสอร์ตที; 
อยู่ในกลุ่มการแข่งขัน
ที;มีมาตรฐานเดียวกัน
ในกรุงเทพมหานคร 

ใหห้มายถึง โรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ในกรุงเทพมหานครตามที
กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงอาจกาํหนด
หรือตกลงกนัขึ(นในแต่ละปีภายหลงัจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั โดยอาจพิจารณาจาก
สถานที
และระยะห่างจากโครงการรายละเอียดลกัษณะของทรัพยสิ์นโดยละเอียดหรือหลกัเกณฑ์
อื
นๆ ที
กองทรัสตจ์ะสามารถนาํมาใชใ้นการเทียบเคียงไดใ้นกรณีที
เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ(น อาทิ
เช่น โรงแรมที
ตั(งอยูบ่นถนนสุขุมวิทบริเวณแยกเพลินจิตถึงแยกอโศกรวมถึงแยกใจกลางเมืองที

สาํคญัของกรุงเทพมหานครและมีระดบัราคาใกลเ้คียงกนั เป็นตน้ 

หน้าที;ของกองทรัสต์ 1. กองทรัสตจ์ะดาํเนินการให้ผูใ้ห้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยส่์งมอบทรัพยสิ์นที
เช่า
ช่วงในสภาพที
 เป็นอยู่ ณ วนัเริ
 มระยะเวลาการเช่า โดยกองทรัสต์จะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ ที
เกิดขึ(นจากทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงดงัต่อไปนี(   

(ก)  ค่าใชจ่้ายที
เกี
ยวขอ้งกบัการดาํเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใน
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ส่วนที
เกี
ยวกบัโครงสร้าง หรือส่วนประกอบที
สาํคญัของอาคาร (Structural Repairs) 

(ข)  เมื
อจะตอ้งมีการเปลี
ยนแปลงหรือเพิ
มเติมสังหาริมทรัพยที์
เช่า ผูเ้ช่าช่วงจะดาํเนินการ
เปลี
ยนแปลงหรือเพิ
มเติมสังหาริมทรัพยที์
เช่าโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสต ์และ
ใหถื้อวา่สงัหาริมทรัพยที์
ไดเ้ปลี
ยนใหม่นั(นเป็นทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์

ในการเบิกค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้จากกองทรัสต์ ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งแจง้ให้กองทรัสตท์ราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดที
 เกี
ยวข้องล่วงหน้าตามสมควรเพื
อให้กองทรัสต์
พิจารณาและอนุมติัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายไดท้นักาํหนดชาํระ โดยการอนุมติัค่าใชจ่้ายดงักล่าว
เป็นดุลพินิจของกองทรัสตแ์ต่เพียงผูเ้ดียว ทั(งนี(  กองทรัสตจ์ะไม่ปฏิเสธการอนุมติัค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

อนึ
 ง ในการพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต ์
กองทรัสตต์กลงที
จะคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายตามที
ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และสํารองเงินไวเ้ป็นส่วน
หนึ
งของค่าใชจ่้ายที
กองทรัสตจ์ะตอ้งรับผิดชอบตามที
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1 นี(  

2. กองทรัสตจ์ะดาํเนินการร่วมกบัผูใ้ห้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งัต่อไปนี( โดยจะ
ใชค้วามพยายามดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใช้
บงัคบั หรือระยะเวลาใดที
คู่สัญญาจะไดต้กลงร่วมกนั ทั( งนี(  หากมีเหตุขดัขอ้งประการใด 
กองทรัสตจ์ะแจง้ใหผู้เ้ช่าช่วงทราบโดยพลนั 

(ก)  ดาํเนินการให้มีการแปลงหนี( ใหม่ภายใต้สัญญาเช่าห้องพกั สัญญาเช่าพื(นที
 สัญญา
จดัซื(อจัดจ้าง และสัญญาบริการต่างๆ เพื
อให้ผูเ้ช่าช่วงเขา้เป็นคู่สัญญาภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว โดยใหมี้ผลตั(งแต่วนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั   

(ข)  ดาํเนินการอื
นใดที
จาํเป็นตามสมควรเพื
อให้ผูเ้ช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรม 
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และไดรั้บผลประโยชน์จากธุรกิจดงักล่าวบน
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงไดอ้ยา่งต่อเนื
องนบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั 

3. กองทรัสตจ์ะไม่กระทาํการใดๆใหเ้กิดการรอนสิทธิหรือกระทาํการใดๆ ที
มีผลหรือจะส่งผล
ทาํใหผู้เ้ช่าช่วงไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงได ้ไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วน 

4. หากมีผลประโยชน์ใดๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายไดรั้บล่วงหน้าอื
นใด (ถา้มี) ซึ
 ง
รวมถึงเงินประกนัที
เกิดขึ(นจากทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง ซึ
 งเป็นผลประโยชน์ที
ผูเ้ช่าช่วงควรจะ
ได้รับจากผู ้พักอาศัย  ผู ้เ ช่ าพื( น ที
  และผู ้ใช้บ ริการ และผู ้ให้ เ ช่าภายใต้สัญญาเ ช่า
อสงัหาริมทรัพยไ์ดรั้บไวล่้วงหนา้ทั(งก่อนและในวนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั กองทรัสต์
จะดาํเนินการใหผู้ใ้หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์จง้ให้ผูเ้ช่าช่วงทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผูเ้ช่าช่วงภายใน 30 วนันบัจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั 
หรือในกรณีที
ผูใ้หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงั
จากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั กองทรัสตจ์ะดาํเนินการให้ผูใ้ห้เช่าภายใตส้ัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพยส่์งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผูเ้ช่าช่วงภายใน 30 วนันับจากวนัที
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ไดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าว 

หน้าที;ของผู้เช่าช่วง  1. ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งสูงสุดเยี
ยงผูป้ระกอบกิจการโรงแรมโดยทั
วไปใชใ้น
การดูแลทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงใหอ้ยูใ่นสภาพที
ดีตลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพื
อใหท้รัพยสิ์นที
เช่าช่วงอยูใ่นสภาพที
ดีและเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที

ระบุไวใ้นสัญญาฉบับนี(  ผูเ้ช่าช่วงจะรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม 
(Repairs) หรือการกระทําใดๆ ทั( งปวงบนทรัพยสิ์นที
 เช่าช่วงในกรณีที
จ ําเป็น เพื
อให้
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงมีลกัษณะเป็นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ
 งของ
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานตามงบประมาณที
กองทรัสต์อนุมติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา
ฉบบันี(  

3.  ผูเ้ช่าช่วงตอ้งไม่กระทาํการหรือยนิยอมใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ
งกระทาํการใดๆ บนทรัพยสิ์น
ที
เช่าช่วงซึ
 งเป็นการกระทาํที
ผิดกฎหมาย หรือการกระทาํดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง หรือมีลกัษณะเป็นที
น่ารังเกียจหรือ
ก่อให้เกิดภยนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนรําคาญแก่บุคคลภายนอกและ
กองทรัสต์ และกรณีที
เกิดปัญหาหรือความเสียหายดังกล่าว ผูเ้ช่าช่วงมีหน้าที
ที
จะตอ้งใช้
ความพยายามอยา่งเต็มที
ในการแกไ้ขปัญหาหรือความเสียหายดงักล่าว รวมถึงการทาํความ
ตกลงและเยยีวยาความเสียหายที
เกิดขึ(นจากการกระทาํของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

4. ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะไม่ก่อหนี( หรือภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่การก่อหนี( หรือภาระผูกพนัอัน
เกิดขึ(นในทางการคา้ปกติของผูเ้ช่าช่วง หรือเนื
องจากหรือเพื
อวตัถุประสงคข์องการเช่าช่วงที

ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(และธุรกิจที
เกี
ยวขอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายที
เกิดขึ(นจากการดาํเนินการของ
กิจการโรงแรม หรือการปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี(หรือสญัญาที
เกี
ยวขอ้ง ทั(งนี(  ผูเ้ช่าช่วงตกลง
จะดาํรงสดัส่วนของหนี( สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผูเ้ช่าช่วงไวใ้นอตัราไม่เกิน 2 
ต่อ 1 โดยคาํนวณเฉพาะการก่อหนี( ซึ
 งเป็นการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือการออกตรา
สารหนี(โดยไม่รวมถึงการกูย้มืเงินจากผูถื้อหุน้ 

5. ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะจดัให้มีและจะดาํรงไวซึ้
 งใบอนุญาตต่างๆ ที
สาํคญัต่อการประกอบกิจการ
โรงแรมตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี(  

6. ผูเ้ช่าช่วงจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัใดๆ เหนือทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง 

7. ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งรับผิดชดใช ้และกระทาํการใดๆ อนัเป็นการป้องกนัให้กองทรัสตป์ลอดจาก
การเรียกร้องใดๆ ที
เกิดขึ(นจากการใชท้รัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อการประกอบธุรกิจของผูเ้ช่าช่วง 
และ/หรือ การละเลยไม่ปฏิบติัตามหนา้ที
หรือภาระผกูพนัในส่วนของผูเ้ช่าช่วงตามที
ระบุใน
สญัญานี(  รวมถึงการกระทาํของตวัแทน และ/หรือ บริวารของผูเ้ช่าช่วง ในกรณีที
กองทรัสต์
ถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องให้รับผิด หรือถูกดาํเนินคดีเนื
องจากเหตุดงักล่าว ผูเ้ช่าช่วงจะปลด
เปลื(องความรับผิดใหแ้ก่กองทรัสตโ์ดยทนัที โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าช่วงแต่เพียงฝ่ายเดียว 

8. การกระทาํที
สําคญับางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผูเ้ช่าช่วงทั( งหมดหรือ
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บางส่วนที
สําคญัให้แก่บุคคลอื
น, การก่อหลกัประกนัในทรัพยสิ์นของผูเ้ช่าช่วง ซึ
 งรวมถึง
ทรัพยสิ์นที
ใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 การให้
เช่าช่วงทรัพยสิ์นที
 เช่าช่วงซึ
 งคิดเป็นพื(นที
เกินกว่าร้อยละ 50 ของพื(นที
 เช่าทั( งหมดของ
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ
 งเพียงคนเดียว เป็นตน้ ผูเ้ช่าช่วงจะทาํไดก็้ต่อเมื
อ 
(ก) ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต ์หรือ (ข) เป็นกรณีที
ไดร้ะบุไวใ้น
งบประมาณการดาํเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณค่าใชจ่้ายที
เป็นทุน (Capital 
Expenditure Budget) ประจาํปีของโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ที
ไดรั้บ
อนุมติัจากกองทรัสตแ์ลว้ 

9. หน้าที
 อื
นๆ ที
ระบุภายใต้สัญญาเช่าช่วง เช่น การจัดทําและนําส่งรายงานทางการเงิน 
งบประมาณการดาํเนินการและงบประมาณค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนให้แก่กองทรัสต ์การชาํระภาษี
โรงเรือนและที
ดิน เป็นตน้ 

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ร่ ว ม กั น ใ น พืL น ที;
ส่วนกลาง 

1. ตลอดระยะเวลาที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั ผูเ้ช่าช่วงสามารถใชป้ระโยชน์ในพื(นที
งาน
ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนกลางที
 ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 ได ้อาทิเช่น ถนนรอบอาคาร ทางเดินรถ และทางเขา้ออกของศูนยก์ารคา้
เทอร์มินอล 21 เป็นตน้ เพื
อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 ทั(งนี(  หากมีค่าใชจ่้ายที
เกิดขึ(นเกี
ยวกบัการบริหารจดัการการดูแล บาํรุงรักษา 
และซ่อมแซมพื(นที
ส่วนกลางรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบ่อบาํบดันํ( าเสีย และ
ทรัพยสิ์นต่างๆ ที
ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัทั(งค่าใชจ่้ายที
เกิดขึ(นเป็นปกติและค่าใชจ่้ายที
เกิดจาก
เหตุการณ์ที
ไม่อาจคาดหมายได้ กองทรัสต์ตกลงร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ
ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ตามสัดส่วนพื(นที
ก่อสร้างระหวา่งโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21  

2. ผูเ้ช่าช่วงสามารถใชพื้(นที
ส่วนเชื
อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครบริเวณสถานี
รถไฟฟ้าอโศก เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครระหว่างบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
กรุงเทพมหานคร (ซึ
งสญัญาสมัปทานจะสิ(นสุดลงในวนัที
 4 ธนัวาคม 2572) 

การประกนัภัย 

 

 

 

 

 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะจดัใหมี้การทาํประกนัภยัดงัต่อไปนี(  

1.1 ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ช่าช่วงรับทราบ
และตกลงวา่จาํนวนเงินเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัจะไม่
ตํ
ากวา่ประมาณการรายไดที้
คาดวา่จะไดรั้บจากทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเป็นระยะเวลา 2 ปี 
หักออกด้วยค่าใช้จ่ายผนัแปร เช่น ค่าทาํความสะอาด ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด 
ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม ค่าใชจ่้ายทางดา้นภาษี ค่าใชจ่้ายทางดา้นประกนัภยั 
เป็นต้น และการประกันภัยดังกล่าวจะระบุให้กองทรัสต์และผู ้เ ช่าช่วงเป็นผู ้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมื
อไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั กองทรัสต์
ตกลงจะหักค่าเช่าคงที
 ที
กองทรัสต์ควรจะได้รับตามสัดส่วนระยะเวลาที
บริษัท
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 ประกนัภยัไดใ้ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณจาํนวนค่าสินไหมทดแทนที
ตอ้งชาํระ และจะ
นาํส่งค่าสินไหมทดแทนส่วนที
เหลือใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วงโดยไม่ชกัชา้ เมื
อผูเ้ช่าช่วงไดน้าํค่า
สินไหมทดแทนที
ไดรั้บดงักล่าวไปชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ
สําหรับระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และมีค่าสินไหมทดแทนส่วนที
คงเหลือ ผูเ้ช่าช่วงจะ
ชาํระคืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองทรัสตใ์นสัดส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที
กองทรัสต์
ควรจะไดรั้บ ทั(งนี(ตามเงื
อนไขที
กาํหนดในสญัญาฉบบันี(  

1.2 ประกนัความเสี
ยงภยับุคคลที
สาม (Public Liabilities  Insurance) เพื
อคุม้ครองความ
บาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที
อาจเกิดขึ( นต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 

ทั(งนี(  ภายใตจ้าํนวนทุนประกนั ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัที
กองทรัสต์
และผูเ้ช่าช่วงเห็นชอบร่วมกัน โดยผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูรั้บผิดชอบชําระค่าเบี( ยประกันภัย
สาํหรับการประกนัภยัดงักล่าวทั(งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ทั( งนี(  ภายใต้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์ในฐานะผูเ้ช่าอาคารจะทาํประกันภัย
ทรัพยสิ์นที
เช่า (Property All Risks Insurance) โดยผูเ้ช่าช่วงจะเป็นผูช้าํระเบี(ยประกนัภยั
ทั( งหมดแต่เพียงผูเ้ดียวตลอดอายุการเช่าช่วง โดยระบุให้เจ้าของที
 ดินอนัเป็นที
ตั( งของ
โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

2. ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะใช้ความพยายามอย่างดีที
สุดในการร่วมดาํเนินการใดๆ ที
จาํเป็นเพื
อ
เรียกร้องใหบ้ริษทัประกนัภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนอนัพึงไดรั้บโดยเร็ว 

การโอนสิทธิการเช่า
ช่วงและการให้เช่าช่วง 

1.  ตลอดอายุของสัญญาฉบบันี(  ผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที
ภายใตส้ัญญา
ฉบบันี(  ไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วน ใหแ้ก่บุคคลอื
นใดโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้จาก
กองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที
ดงักล่าวให้แก่
บริษทัในเครือของผูเ้ช่าช่วงซึ
 งมีคุณสมบติัและมีความสามารถที
จะปฏิบติัหนา้ที
ตามสัญญา
ฉบบันี( ได ้ในกรณีที
กองทรัสตย์ินยอมให้ผูเ้ช่าช่วงโอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที
ภายใตส้ัญญา
ฉบบันี(  ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งดาํเนินการใหผู้รั้บโอนยนิยอมเขา้ผกูพนัตามเงื
อนไขต่างๆ ที
กาํหนด
ในสัญญาฉบบันี(  โดยระยะเวลาการเช่าที
โอนไปยงัผูรั้บโอนจะตอ้งมีกาํหนดระยะเวลาการ
เช่าไม่เกินกวา่ระยะเวลาการเช่าของผูเ้ช่าช่วงที
เหลืออยูต่ามสญัญาฉบบันี(  

ทั(งนี(  “บริษัทในเครือ”หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ
 ง (ก) ควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลนั(น 
ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรือนิติบุคคลนั(น ไม่วา่โดยตรง
หรือโดยออ้ม หรือ (ค) อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลนั(น ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยออ้ม และ “ควบคุม” หมายถึง การมีอาํนาจในการควบคุม กาํหนด หรือชี(นาํ
การบริหารจดัการและนโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ไม่วา่จะกระทาํโดยผา่นความเป็นเจา้ของหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกวา่ร้อยละ 50 
ของหุ้นที
ออกและจาํหน่ายแลว้ทั(งหมดของบุคคลหรือนิติบุคคลนั(นๆ โดยสัญญา หรือโดย
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วธีิการอื
นใด2.  กองทรัสตย์นิยอมให้ผูเ้ช่าช่วงสามารถให้เช่าช่วงพื(นที
ในทรัพยสิ์น
ที
เช่าช่วงตามวตัถุประสงคข์องการเช่าช่วงตามที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(  

3.  ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี(  กองทรัสตไ์ม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที
ภายใตส้ัญญา
ฉบบันี(ไม่วา่บางส่วนหรือทั(งหมด ใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้จากผู ้
เช่าช่วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายอื
นใดอนัเกี
ยวกบัการ
เช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงที
เกิดขึ(นตามสัญญาฉบบันี(  (ถา้มี) สําหรับระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญานี(และระยะเวลาการเช่าที
ขยายออกไป  

2. ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที
ดินที
เกี
ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที
เช่าช่วง ตาม
กฎหมายซึ
 งใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลานี(  และภาษีทรัพยสิ์นใดๆ อนัอาจเกิดขึ(นกบัทรัพยสิ์นที
เช่า
ช่วง ตลอดระยะเวลาการเช่า  

เ ห ตุ ใ น ก า ร สิL น สุ ด
สัญญา 

สญัญาฉบบันี(อาจถูกบอกเลิกไดโ้ดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งหากเกิดเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
ง 
ดงัต่อไปนี(  

1. เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผูเ้ช่าช่วง 

(ก)  ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงซึ
งเป็นสาระสาํคญัใด ๆ ตามที
ระบุ
ไวใ้นสญัญาฉบบันี(  หรือผิดคาํรับรองซึ
งเป็นสาระสาํคญัที
ให้ไวใ้นสัญญาฉบบันี(  และผู ้
เช่าช่วงไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายใน 60 วนันบั
จากวนัที
ไดรั้บแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั(น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที

คู่สัญญาไดต้กลงกนัเวน้แต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆ ที
อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของผูเ้ช่าช่วงอนึ
 ง ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงผิดนัดชาํระค่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่าเช่า
แปรผนัจะถือวา่เป็นเหตุผิดนดัผิดสัญญาต่อเมื
อผูเ้ช่าช่วงคา้งชาํระค่าเช่าเป็นระยะเวลา
เกินกวา่ 30 วนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระค่าเช่า เวน้แต่การผิดนดัชาํระค่าเช่าดงักล่าว
จะเกิดจากเหตุการณ์ซึ
 งไม่ถือเป็นความผิดของผูเ้ช่าช่วงซึ
 งกองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงตก
ลงขยายระยะเวลาชาํระค่าเช่าออกไป 

(ข)  เมื
อผูเ้ช่าช่วงถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี หรือมีเหตุการณ์อื
นใด ที
จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินการหรือสถานะทางการเงินของผูเ้ช่าช่วงและ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตามสัญญานี( ของผูเ้ช่าช่วงในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั (เช่น 
ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงผิดนัดชาํระหนี( เงินตามเงื
อนไขของสัญญากูย้ืมเงิน หนี( ค ํ( าประกัน 
และ/หรือ ตราสารหนี(  และ/หรือ ตราสารทางการเงินใดๆ หรือหนี( ใดๆ ก็ตามซึ
งหนี( เงิน
ที
ผิดนดัมีมูลค่ารวมกนัเกินกวา่ 50,000,000 บาท)โดยที
ไม่รวมเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้นและ
ผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถแกไ้ขเหตุผิดนดัดงักล่าวไดภ้ายใน 60วนัหรือภายในระยะเวลาใดๆ 
ตามที
คู่สญัญาไดต้กลงกนัโดยผูเ้ช่าช่วงไม่อาจแสดงให้กองทรัสตเ์ห็นวา่ผูเ้ช่าช่วงมีขอ้
ต่อสู้ที
อาจชนะคดีได ้หรือหากมีการตดัสินคดีให้ผูเ้ช่าช่วงตอ้งชาํระเงินในคดีดงักล่าว 
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จะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของผูเ้ช่าช่วงในการ
ปฏิบติัตามสญัญานี(  

(ค)  เมื
อมีการแกไ้ขเปลี
ยนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนงัสือ
ยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ที
ผูเ้ช่าช่วงไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าที
 บุคคล 
หรือนิติบุคคลใดๆ ซึ
งผูเ้ช่าช่วงจาํเป็นตอ้งมีไว ้หรือใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัของผู ้
เช่าช่วงและเหตุดงักล่าวเป็นเหตุที
ไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที

กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะไดต้กลงร่วมกนั ซึ
 งส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อการดาํเนินกิจการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

(ง)  เมื
อผูเ้ช่าช่วงถูกดาํเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคาํสั
งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื
นใด
อนัมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญา
ฉบบันี(ของผูเ้ช่าช่วง หรืออาํนาจในการดาํเนินการหรือประกอบธุรกิจของผูเ้ช่าช่วงตอ้ง
เปลี
ยนแปลงหรือสะดุดลง หรือทรัพยสิ์นหรือรายไดข้องผูเ้ช่าช่วง ไม่ว่าทั( งหมดหรือ
บางส่วน ตอ้งถูกยดึ อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของรัฐ ซึ
 งกองทรัสตเ์ห็นวา่มีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของผูเ้ช่าช่วงในการปฏิบติัตามสญัญานี(  

(จ)  ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย ์หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขั(นตอนการเลิกบริษทั การชาํระบญัชี หรือมีการร้องขอใหฟื้( นฟูกิจการของผูเ้ช่าช่วงต่อ
ศาลหรือหน่วยงานราชการที
เกี
ยวขอ้ง หรือกระบวนการอื
นใดในทาํนองเดียวกนั ซึ
 งมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของผูเ้ช่าช่วงในการชาํระหนี(  
หรือปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี(  

(ฉ)  ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงได้หยุดประกอบกิจการทั( งหมด หรือบางส่วนที
สําคัญซึ
 งทาํให้
กองทรัสตไ์ม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงไดซึ้
งส่งผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินกิจการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

(ช)  ในกรณีที
ที
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที
ประชุมผูถื้อหุน้ของผูเ้ช่าช่วง มีมติใหข้าย
หรือโอนกิจการทั(งหมดหรือบางส่วนที
สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื
น หรือควบบริษทักบับุคคล
อื
น ซึ
งกองทรัสตเ์ห็นวา่มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการชาํระค่าเช่าหรือ
การปฏิบติัตามสัญญาฉบบันี(  เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
กองทรัสต ์

2. เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายกองทรัสต ์

 ในกรณีที
กองทรัสตฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสาํคญัใดๆ ตามที
ระบุไวใ้น
สัญญาฉบับนี(  หรือผิดคาํรับรองที
 เป็นสาระสําคัญใด ๆ ที
ให้ไวใ้นสัญญาฉบับนี(  และ
กองทรัสตไ์ม่สามารถดาํเนินการแกไ้ข และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสัญญาภายใน 60 วนันับ
จากวนัที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั(น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที

คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรือเหตุการณ์ใดๆ ที
อยูน่อกเหนือความควบคุม
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ของกองทรัสต์หรือการที
บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั ในฐานะผูใ้ห้เช่าใน
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่ปฏิบติัหนา้ที
หรือผิดคาํรับรองที
กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

3. เมื
อกองทรัสต์ไม่สามารถเขา้เป็นผูท้รงสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงภายใตส้ัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพยไ์ดห้รือกองทรัสต์ไม่มีสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นที
เช่าช่วงเนื
องจากการเลิก
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

4. เมื
อครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาฉบบันี(  และ
กองทรัสต์หรือผูเ้ช่าช่วงมิไดต้กลงในการต่ออายสุัญญาฉบบันี( ออกไปตามขอ้กาํหนดและ
เงื
อนไขเกี
ยวกบัการต่ออายสุญัญาตามที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(   

5. เมื
อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาฉบบันี(  

6. เมื
อทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเสียหายหรือถูกเวนคืน ไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วนที
สาํคญั ทาํให้ผูเ้ช่า
ช่วงไม่อาจใชท้รัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจโรงแรม และกิจการอื
นใด
ที
เกี
ยวเนื
องกบักิจการดงักล่าวต่อไปได ้

ผลอันเกิดจากเหตุใน
การสิLนสุดสัญญา  

1.  สญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายสุญัญา ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะดาํเนินการต่อไปนี(   

1.1 ส่งมอบทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงคืนใหแ้ก่กองทรัสต ์หรือบุคคลที
กองทรัสตก์าํหนดในสภาพ
ที
เหมาะสมและใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคด์งัที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี(   

1.2 ชําระค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในสัญญาฉบับนี(  โดย
คาํนวณตามสัดส่วนจากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่กองทรัสต์ภายใน 60 วนันบัจาก
วนัที
มีผลเป็นการเลิกสญัญาฉบบันี(  

1.3  ส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ ซึ
งเป็นผลประโยชน์ที
ผูเ้ช่าช่วงไดรั้บไวล่้วงหนา้ อาทิเช่น ค่า
เช่ารับล่วงหนา้ และรายไดรั้บล่วงหนา้อื
นๆ (ถา้มี) รวมทั(งเงินประกนัให้แก่ กองทรัสต ์
หรือบุคคลที
กองทรัสตก์าํหนด 

อนึ
ง (ก) ในกรณีที
ผูเ้ช่าช่วงไดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัที
สัญญาฉบบันี(
สิ(นสุดลง ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าว ให้แก่ กองทรัสต์ หรือ
บุคคลที
กองทรัสต์กาํหนดตามขอ้กาํหนดในขอ้นี(  และ (ข) ในกรณีที
กองทรัสต์ หรือ
บุคคลอื
นใดไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ ซึ
 งเป็นผลประโยชน์ที
ผูเ้ช่าช่วงควรจะไดรั้บก่อน
วนัที
สัญญาฉบับนี( จะสิ(นสุดลง กองทรัสต์ตกลงที
จะดําเนินการให้มีการส่งมอบ
ผลประโยชน์ดงักล่าวคืนให้แก่ผูเ้ช่าช่วง โดยทั(งสองกรณีดงักล่าว คู่สัญญาตกลงจะส่ง
มอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
งภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ไดรั้บ
ผลประโยชน์นั(น 

1.4 ให้ความร่วมมือตามจําเป็นและสมควรเพื
อให้บุคคลที
กองทรัสต์กาํหนด สามารถ
ดาํเนินกิจการโรงแรมไดอ้ยา่งต่อเนื
องตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที
หน่วยงานอื
นๆ ที

เกี
ยวขอ้งกาํหนด ภายในเวลาอนัสมควรหลงัได้รับคาํร้องขอจากกองทรัสต์เป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษร ทั( งนี(  โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากกองทรัสต์ รวมทั(งให้ความ
ช่วยเหลือกองทรัสต์หรือบุคคลที
กองทรัสต์กําหนดในการโอนหรือการให้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือการโอนสิทธิและหน้าที
ตามสัญญาต่างๆ ทั(งนี(  
ในกรณีที
กองทรัสตไ์ม่สามารถหาผูเ้ช่าช่วงรายใหม่มาเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงแทน
ได ้ผูเ้ช่าช่วงตกลงที
จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม แกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ต่อไปจนกวา่กองทรัสตจ์ะสามารถหาผูเ้ช่าช่วงรายอื
น
มาเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงต่อไปได ้โดยที
ระยะเวลาเช่าช่วงที
ต่อออกไปดงักล่าวจะ
ไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัที
ครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าอยา่งไรก็ดี ให้ถือวา่ผูเ้ช่าช่วง
ไม่มีหนา้ที
ที
จะเช่าช่วงทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงต่อไปในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวหากการ
ต่ออายสุญัญาเช่าช่วงโดยผูเ้ช่าช่วงมีขอ้จาํกดัหรือพน้วสิยั 

2.     ในกรณีที
สญัญานี( เลิกกนั คู่สญัญายอ่มไม่สิ(นสิทธิในการเรียกค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายใดๆ ที

ไดมี้อยู่ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายที
เกิดขึ(นอนัเนื
องจากการเลิกสัญญา 
และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ตามที
กฎหมายกาํหนด 

อนึ
ง ในระหวา่งระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี(และระยะเวลาใดๆ ที
ไดข้ยายออกไป กองทรัสตไ์ม่
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงกบัผูเ้ช่าช่วง หากไม่มีเหตุผิดนดัผิดสัญญาใดๆ ที
เกิดโดยฝ่ายผูเ้ช่า
ช่วง 

ทรัพย์สินเสียหายและ
การถูกเวนคนื 

1. ในกรณีที
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงถูกเวนคืนหรือเสียหายไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วนที
สาํคญัโดย
ไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใด ทาํใหผู้เ้ช่าช่วงไม่อาจใชท้รัพยสิ์นที
เช่าช่วงเพื
อประโยชน์
ในการดาํเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได ้ใหถื้อวา่สญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลงในวนัที
โครงการไดรั้บ
ความเสียหายหรือถูกเวนคืน โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใชจ่้าย เงิน 
หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
 งได้ เวน้แต่ค่าเสียหายที
 เกิดขึ( น
เนื
องจากการปฏิบติัผิดสญัญาก่อนวนัที
สญัญาฉบบันี( สิ(นสุดลง 

2.  ในกรณีที
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วน และกองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงมี
ความเห็นร่วมกนัวา่ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงซึ
 งเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วนยงัสามารถใชเ้พื
อ
ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ให้ถือว่าสัญญานี( ยงัมีผลใช้บังคบัต่อไป
เฉพาะในส่วนของทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงในส่วนที
ไม่เสียหายและยงัอยู่ในสภาพที
สามารถใช้
ประโยชน์ได ้โดยใหถื้อวา่ทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัคงเป็นทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงกนัตามสัญญาฉบบั
นี( ต่อไปโดยคู่สัญญาจะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับอัตราค่าเช่าให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงที
เสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วนตามสมควร 

เหตุสุดวสัิย 

 

1. ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา
ฉบบันี(ได ้คู่สญัญาฝ่ายนั(นจะตอ้งส่งหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
งทราบถึงเหตุสุดวิสัย
ดงักล่าวในทันที และในกรณีดังกล่าวให้คู่สัญญาทั( งสองฝ่ายมีสิทธิเลื
อนการปฏิบัติตาม
สญัญาฉบบันี(ไปไดเ้ท่ากบัระยะเวลาที
เกิดเหตุสุดวิสัย โดยกองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะตกลง
ร่วมกนักาํหนดระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดอยา่งไรก็ดี 
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คู่สญัญาตกลงวา่จะไม่ยกเอาเหตุสุดวสิยันั(นเป็นขอ้อา้งในการไม่ชาํระหนี( เงินใดๆ ในจาํนวน
ที
ตอ้งชาํระตามสัญญาฉบบันี( เวน้แต่ (ก) ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวิสัยอนัเป็นผลให้ทรัพยสิ์นที

เช่าช่วงเสียหายอยา่งมีนัยสําคญัจนถึงขนาดที
ผูเ้ช่าช่วงไม่อาจใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นที

เช่าช่วงตามวตัถุประสงคแ์ห่งการเช่าช่วงไดใ้นช่วงระยะเวลาใด ผูเ้ช่าช่วงไม่มีหนา้ที
ในการ
ชาํระค่าเช่าสาํหรับช่วงระยะเวลาที
ไม่อาจใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงไดด้งักล่าว 
และ/หรือ (ข) ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวิสัยที
ผูเ้ช่าช่วงสามารถขอเลื
อนการชาํระค่าเช่าและการ
ยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุสุดวสิยัตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี(  ตามลาํดบั 

2. หากเหตุสุดวสิยัตามที
ระบุขา้งตน้เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไม่สามารถปฏิบติัตาม
สญัญาฉบบันี(ได ้หรือเป็นเหตุใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไม่ไดรั้บประโยชน์ตามสญัญาฉบบั
นี(  คู่สัญญาทั( งสองฝ่ายตกลงที
จะทบทวนขอ้กาํหนดของสัญญาฉบับนี( โดยสุจริตเพื
อให้
คู่สญัญาทั(งสองฝ่ายสามารถดาํเนินการใดๆ เพื
อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือ กลบัคืนสู่
สถานะเดิม 

ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร
ระงบัข้อพพิาท 

1. สญัญาฉบบันี( ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

2. ขอ้พิพาท ขอ้โตแ้ยง้ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที
เกิดจากหรือที
เกี
ยวกับสัญญาฉบบันี( ซึ
 งไม่
สามารถตกลงกนัไดร้ะหวา่งคู่สญัญาใหน้าํเสนอต่อศาลที
มีเขตอาํนาจ 

 

4.2.4 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21 

ผู้เช่า บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั (“ผู้เช่า”) 

ผู้ให้เช่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์ ”) 

ทรัพย์สินที;เช่า เฟอร์นิเจอร์ เครื
 องมือ เครื
องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั( ง
อุปกรณ์อื
นใดที
ใชเ้พื
อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้พกั 
และ/หรือ ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
 งตั(ง และ/หรือ ติดตรึง
ตราอยูบ่ริเวณภายนอกหรือภายในพื(นที
ของอาคารโรงแรม หรือบนพื(นผิวของตวัอาคารโรงแรม 
รวมทั(งสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ ซึ
 งตั(งอยู่ในโรงแรมแก
รนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ทั(งนี(  ตามสภาพที
เป็นอยู ่ณ วนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั 
(รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที;เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่าและ 
เงื;อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื;อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั และคู่สัญญาตกลงต่ออายสุัญญาเช่า
ฉบบันี( โดยอตัโนมติัเมื
อมีการต่ออายสุัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งผูเ้ช่าและกองทรัสต ์
โดยให้สัญญาเช่าสังหาริมทรัพยที์
ต่อออกไปนั(นมีระยะเวลาการเช่าเท่ากบัระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยที์
ไดต้่อออกไปในแต่ละคราว 
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ก า ร ส่ ง ม อ บ สิ ท ธิ
ครอบครอง 

กองทรัสตต์กลงส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพยสิ์นที
เช่าให้แก่ผูเ้ช่าในวนัที
สัญญาฉบบันี( มีผล
บงัคบัใช ้

การชําระค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงชาํระค่าเช่าสาํหรับทรัพยสิ์นที
เช่าใหแ้ก่กองทรัสตต์ลอดระยะเวลาการเช่าในอตัรารวม 
40 ลา้นบาท ต่อปี โดยแบ่งชาํระเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 10 ลา้นบาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม) 

นอกจากนี(  คู่สัญญาตกลงให้นาํขอ้สัญญาว่าดว้ย ‘การเลื
อนการชาํระค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุ
สุดวิสัย’‘การชาํระค่าเช่าที
มีการเลื
อนชาํระออกไป’ และ ‘การยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุ
สุดวสิยั’ ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยม์าบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

หน้าที;ของผู้เช่า เพื
อใหท้รัพยสิ์นที
เช่าอยูใ่นสภาพที
ดีและเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที
ระบุไวใ้น
สญัญาฉบบันี(  ผูเ้ช่าจะรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระทาํ
ใดๆ ทั(งปวงบนทรัพยสิ์นที
เช่าในกรณีที
จาํเป็น เพื
อให้ทรัพยสิ์นที
เช่าสามารถใชไ้ดป้ระกอบกบั
ทรัพยสิ์นที
เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อมีลกัษณะเป็นโรงแรม โดยให้ค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ
งของค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานตามงบประมาณที
กองทรัสตอ์นุมติัตาม
ขอ้กาํหนดในสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย ์

หน้าที;ของกองทรัสต์ 1. ในวนัที
สญัญาฉบบันี( มีผลใชบ้งัคบั กองทรัสตจ์ะส่งมอบทรัพยสิ์นที
เช่าในสภาพที
เป็นอยู ่ณ 
วนัเริ
 มระยะเวลาการเช่าโดยกองทรัสต์จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื
อจะต้องมีการ
เปลี
ยนแปลงหรือเพิ
มเติมทรัพยสิ์นที
เช่า โดยผูเ้ช่าจะดาํเนินการเปลี
ยนแปลงหรือเพิ
มเติม
ทรัพยสิ์นที
เช่าโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสต์ และให้ถือว่าทรัพยสิ์นที
ไดเ้ปลี
ยนใหม่
นั(นเป็นทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์

2. กองทรัสต์จะไม่กระทาํการใดๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทาํการใดๆ ที
มีผลหรือจะ
ส่งผลทาํใหผู้เ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นที
เช่าไดไ้ม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วน 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี(  ผูเ้ช่าจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สินที
เช่านี( ไม่ว่า
ทั(งหมดหรือบางส่วน ออกใหเ้ช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรือก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัใดๆ ที
ทาํให้บุคคล
อื
นมีสิทธิใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นที
เช่า หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทั( งหมดหรือแต่บางส่วน 
ใหแ้ก่บุคคลใดๆ เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น หรือเป็นการนาํสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นที

เช่าออกให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าให้บริษัทในเครือของผู ้เช่าซึ
 งมีคุณสมบัติและมี
ความสามารถที
จะปฏิบติัหน้าที
ตามสัญญาฉบับนี( ไดพ้ร้อมกบัการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที

ภายใตส้ญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย ์

ทั(งนี(  “บริษัทในเครือ”หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ
 ง (ก) ควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลนั(น 
ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรือนิติบุคคลนั(น ไม่วา่โดยตรงหรือ
โดยออ้ม หรือ (ค) อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับุคคลหรือนิติบุคคลนั(น ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยออ้ม และ “ควบคุม” หมายถึง การมีอาํนาจในการควบคุม กาํหนด หรือชี( นําการบริหาร
จดัการและนโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่จะกระทาํ
โดยผ่านความเป็นเจา้ของหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นที
ออกและ



ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 
 

112 
 

จาํหน่ายแลว้ทั(งหมดของบุคคลหรือนิติบุคคลนั(นๆ โดยสญัญา หรือโดยวธีิการอื
นใด 

เ ห ตุ ใ น ก า ร สิL น สุ ด
สัญญาและผลอันเกิด
จากเหตุในการสิLนสุด
สัญญา 

1. ในกรณีที
สัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยไ์ดสิ้(นสุดลง เวน้แต่คู่สัญญาจะตกลงกนัเป็นอย่าง
อื
น ให้สัญญาฉบับนี( สิ(นสุดลงด้วยทันที โดยให้การเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื
นใดระหวา่งคู่สญัญาเป็นไปตามเหตุในการสิ(นสุดสัญญาที
เกิดขึ(นจริง
ภายใตส้ญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

2. เมื
อสัญญาฉบับนี( สิ(นสุดลง ผูเ้ช่าตกลงจะส่งมอบทรัพยสิ์นที
 เช่าตามสัญญาฉบับนี( หรือ
ทรัพย์สินอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลที

กองทรัสตก์าํหนดในสภาพที
เหมาะสมและใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคด์งัที
ระบุไวใ้นสัญญา
ฉบบันี(  แต่ทั(งนี(  ผูเ้ช่าไม่จาํตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นที
เช่าคืนใหแ้ก่กองทรัสต ์หากทรัพยสิ์นที
เช่า
ดงักล่าวสูญหายหรือเสื
อมสลายไปทั(งหมดหรือไม่สามารถส่งมอบได ้เนื
องจากเหตุสุดวิสัย 
หรือการใชง้านตามปกติหรือตามอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์นที
เช่า 

เหตุสุดวสัิย 

 

1. ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวสิยั อนัเป็นผลใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา
ฉบบันี(ได ้คู่สญัญาฝ่ายนั(นจะตอ้งส่งหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
งทราบถึงเหตุสุดวิสัย
ดงักล่าวในทันที และในกรณีดังกล่าวให้คู่สัญญาทั( งสองฝ่ายมีสิทธิเลื
อนการปฏิบัติตาม
สญัญาฉบบันี(ไปไดเ้ท่ากบัระยะเวลาที
เกิดเหตุสุดวสิยั โดยไม่ถือวา่เป็นความผิดของคู่สัญญา
ฝ่ายใดอยา่งไรก็ดี คู่สญัญาฝ่ายหนึ
งฝ่ายใดตกลงวา่จะไม่ยกเอาเหตุสุดวิสัยนั(นเป็นขอ้อา้งใน
การไม่ชาํระหนี( เงินใดๆ ในจาํนวนที
ตอ้งชาํระตามสัญญาฉบบันี(  เวน้แต่ในกรณีที
เกิดเหตุ
สุดวสิยัอนัเป็นผลใหท้รัพยสิ์นที
เช่าช่วงเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงขนาดที
ผูเ้ช่าไม่อาจใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นที
เช่าตามวตัถุประสงคแ์ห่งการเช่าไดใ้นช่วงระยะเวลาใด ผูเ้ช่าไม่มี
หนา้ที
ในการชาํระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาที
ไม่อาจใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นที
เช่าได้
ดงักล่าวรวมถึงการเลื
อนการชาํระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุสุดวิสัย
ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี(  ตามลาํดบั 

2. หากเหตุสุดวสิยัตามที
ระบุขา้งตน้เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไม่สามารถปฏิบติัตาม
สญัญาฉบบันี(ได ้หรือเป็นเหตุใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไม่ไดรั้บประโยชน์ตามสญัญาฉบบั
นี(  คู่สัญญาทั( งสองฝ่ายตกลงที
จะทบทวนขอ้กาํหนดของสัญญาฉบับนี( โดยสุจริตเพื
อให้
คู่สญัญาทั(งสองฝ่ายสามารถดาํเนินการใดๆ เพื
อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือ กลบัคืนสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายและ 

การระงบัข้อพพิาท 

1. สญัญาฉบบันี( ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  

2. ขอ้พิพาท ขอ้โตแ้ยง้ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที
เกิดจากหรือที
เกี
ยวกับสัญญาฉบบันี( ซึ
 งไม่
สามารถตกลงกนัไดร้ะหวา่งคู่สญัญาใหน้าํเสนอต่อศาลที
มีเขตอาํนาจ 

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ
ค่าธรรมเนียม 

ผูเ้ช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกี
ยวกับการเช่า
ทรัพยสิ์นที
เช่าที
 เกิดขึ(นตามสัญญาฉบับนี(  (ถ้ามี) สําหรับระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี( และ
ระยะเวลาการเช่าที
ขยายออกไป  
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4.3 รายละเอยีดผู้เช่าช่วง 

ในวนัที
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการให้ บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล 
แมเนจเมนท ์จาํกดั เป็นผูเ้ช่าช่วง เพื
อประกอบธุรกิจโครงการโรงแรม   แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 โดย
มีรายละเอียด ดงันี(  
 

 4.3.1  ข้อมูลทั;วไป 
  ชื
อผูเ้ช่าช่วง   : บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 

ที
ตั(ง  : เลขที
 1 อาคารคิว.เฮา้ส์ ลุมพินี ชั(น 15 ถนนสาทรใต ้ 
   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0105555019474 
โทรศพัท ์  : 02 343 8899 
โทรสาร  : 02 343 8890 
ทุนจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้  : 1,000,000 บาท 
 

4.3.2 คุณสมบัตแิละประสบการณ์ผู้เช่าช่วง 
บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จาํกดั เป็นบริษทัย่อยของ บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี(  
จ ํากัด ซึ
 งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  จดทะเบียนจัดตั( งเมื
อวนัที
  7 
กมุภาพนัธ์ 2555   
 

4.3.3 ความสัมพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกี;ยวข้องทางธุรกจิกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั ซึ
งเป็นผูเ้ช่าช่วง และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดัในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความสมัพนัธ์ดงันี(  

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทั แลนด์ แอนด ์
เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนประมาณร้อยละ 33.97 

- บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ทางตรงโดยบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพ
เพอร์ตี(  จาํกดั จาํนวนร้อยละ 99.99 โดยที
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี(  จาํกดั ถือหุ้นทางตรง
โดยบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนร้อยละ 59.99 
หมายเหตุ – ขอ้มูลการถือหุน้ขา้งตน้เป็นขอ้มูล ณ วนัที
23 เมษายน 2558 
 

 4.3.4 ระยะเวลาการดาํเนินการ 
ผูเ้ช่าช่วงจะมีวาระตามที
กาํหนดในสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละตามสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย ์ซึ
 งมี
กาํหนดเวลา 3 ปี 
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4.3.5 กลไกหรือมาตรการที;ใช้ในการกาํกบัดูแลผู้เช่าช่วงเพื;อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่าช่วง
และกองทรัสต์ 

เนื
องจากบริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จาํกดัเป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม
ความสมัพนัธ์เชิงการถือหุน้กบัผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามที
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 4.3.3 ความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือ
ความเกี
ยวขอ้งทางธุรกิจกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ดังนั(น เพื
อเป็นการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหวา่งผูเ้ช่าช่วงและกองทรัสต ์ในกรณีที
จะมีการทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูเ้ช่าช่วง กองทรัสตจ์ะมี
การดาํเนินการตามขอ้ 6 รายการระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์และกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตี 

4.4 รายละเอยีดผู้บริหารโรงแรม 
 
ในวนัที
กองทรัสต์เขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จาํกดั ซึ
 งเป็นผูเ้ช่าช่วง 
เพื
อประกอบธุรกิจโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 จะเขา้ทาํสัญญาแต่งตั(งให้บริษทั    แป
ซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั เป็นผูบ้ริหารโรงแรม โดยมีรายละเอียด ดงันี(  

  
 4.4.1  ข้อมูลทั;วไป 

  ชื
อผูบ้ริหารโรงแรม  : บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 
ที
ตั(ง : เลขที
 1 อาคารคิว.เฮา้ส์ ลุมพินี ชั(น 37 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105529046753 
ทุนจดทะเบียน : 620,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 620,000,000 บาท 
วนัจดทะเบียนบริษทั : 24 ธนัวาคม 2529   
 

 4.4.2  ความสัมพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกี;ยวข้องทางธุรกจิกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ซึ
 งทาํหน้าที
เป็นผูบ้ริหารโรงแรมและบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความสมัพนัธ์ดงันี(  

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทั แลนด์ แอนด ์
เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนประมาณร้อยละ 33.97 

- บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนร้อยละ 99.99 
หมายเหตุ – ขอ้มูลการถือหุน้ขา้งตน้เป็นขอ้มูล ณ วนัที
 24 เมษายน 2558 

 
 4.4.3  ระยะเวลาการดาํเนินการ 

ผูบ้ริหารโรงแรมจะมีวาระตามที
กาํหนดในสญัญาแต่งตั(งผูบ้ริหารโรงแรม ซึ
งมีกาํหนดเวลา 3 ปี 
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4.4.4อสังหาริมทรัพย์อื;นภายใต้การจัดการของผู้บริหารโรงแรมซึ;งผู้เช่าช่วงแต่งตัLงที;อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

ในปัจจุบนั ผูบ้ริหารโรงแรม มีโรงแรมภายใตก้ารจดัการ ดงันี(  
(1) โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เพลินจิต  
(2) โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ  
 

5. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากก่อตัLงกองทรัสต์ 

5.1. งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลา
ประมาณการ วนัที; 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที; 31 ธันวาคม 2559 

รายไดแ้ละเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตที์
แทจ้ริงอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ที

ปรากฏในประมาณการกองทรัสต ์นอกจากนี(ประมาณการกาํไรและเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยของกองทรัสตจ์ะไม่ได้
รับการปรับปรุงสาํหรับเหตุการณ์ใดๆ ที
เกิดขึ(นภายหลงัวนัเริ
มมีผลใชบ้งัคบัของหนงัสือชี(ชวนฉบบันี(  
 

 ล้านบาท 
รายไดค้่าเช่าคงที
 240 
รายไดค้่าเช่าแปรผนั 96 

รายได้จากค่าเช่า(1) 336 
ดอกเบี(ยรับ 1 
รวมรายได้ 337 

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  
ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทรัสต์(2) (15) 
ตน้ทุนทางการเงิน (27) 
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์(3) (9) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ (51) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร  

ประมาณการอตัราการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกาํไร (ร้อยละ) 92.06 
จาํนวนหน่วยทรัสตที์
ออก (ลา้นหน่วย)(4) 328.62 

ประมาณการเงนิสดสุทธิที;สามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิลด
ทุนต่อหน่วย (บาท) 

 

ประมาณการจาํนวนเงินปันส่วนกาํไรต่อหน่วย (บาท) 0.799 
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท) 0.026 

รวมเงนิที;จ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย (บาท) 0.825 
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4.4.4อสังหาริมทรัพย์อื(นภายใต้การจัดการของผู้บริหารโรงแรมซึ(งผู้เช่าช่วงแต่งตั=งที(อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

ในปัจจุบนั ผูบ้ริหารโรงแรม มีโรงแรมภายใตก้ารจดัการ ดงันี)  
(1) โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เพลินจิต  
(2) โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ  
 

5. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากก่อตั=งกองทรัสต์ 

5.1. งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลา

ประมาณการ วนัที( 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที( 31 ธันวาคม 2559 
รายไดแ้ละเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตที์
แทจ้ริงอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ที

ปรากฏในประมาณการกองทรัสต ์นอกจากนี)ประมาณการกาํไรและเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยของกองทรัสตจ์ะไม่ได้
รับการปรับปรุงสาํหรับเหตุการณ์ใดๆ ที
เกิดขึ)นภายหลงัวนัเริ
มมีผลใชบ้งัคบัของหนงัสือชี)ชวนฉบบันี)  
 

 ล้านบาท 

รายไดค้่าเช่าคงที
 240 
รายไดค้่าเช่าแปรผนั 96 

รายได้จากค่าเช่า(1) 336 
ดอกเบี)ยรับ 1 
รวมรายได้ 337 

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทรัสต์(2) (15) 
ตน้ทุนทางการเงิน (27) 
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์(3) (9) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ (51) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร  

ประมาณการอตัราการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกาํไร (ร้อยละ) 92.06 
จาํนวนหน่วยทรัสตที์
ออก (ลา้นหน่วย)(4) 328.62 

ประมาณการเงนิสดสุทธิที(สามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิลด

ทุนต่อหน่วย (บาท) 

 

ประมาณการจาํนวนเงินปันส่วนกาํไรต่อหน่วย (บาท) 0.799 
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท) 0.026 

รวมเงนิที(จ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย (บาท) 0.825 
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หมายเหตุ: 
(1)รายไดค้่าเช่า และรายไดอื้
นในรอบ 12 เดือนขา้งหนา้เป็นไปตามงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและ  
   ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที
 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที
  
   31 ธนัวาคม 2559 (“รายงานประมาณการ”) 
(2)ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทรัสตใ์นรอบ 12 เดือนขา้งหนา้เป็นไปตามรายงานประมาณ

การ 
(3)กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์เช่น อาทิ ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตและ

ค่าธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์
ในการจดทะเบียนหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ค่าที
ปรึกษาดา้นต่างๆ ที
เกี
ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั) งแรก ค่าจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์    (เฉพาะส่วนที
กองทรัสตรั์บผิดชอบ) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึ
 งกองทรัสตจ์ะเป็นผูรั้บผิดชอบ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 47 ลา้น
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม) ภายใตป้ระมาณการขอ้มูลทางการเงิน ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตนี์) จะ
บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสตโ์ดยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(4)จาํนวนหน่วยทรัสตท์ั)งหมด 328.62 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท เป็นจาํนวนตามสมมติฐานเพื
อใชใ้น      
   การประมาณการ ทั)งนี)  จาํนวนหน่วยทรัสตสุ์ดทา้ยอาจจะแตกต่างไปจากนี)  โดยจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เปลี
ยนแปลง 
   ไปจากตารางขา้งตน้จะส่งผลใหก้ารปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยเปลี
ยนไปดว้ย 
 
ทั)งนี)  ประมาณการอตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(อตัราผลประโยชน์ตอบแทน) ดงักล่าวคาํนวณจากราคาเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ณ ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ซึ
 งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี              
ตั)งแต่วนัที
  1 มกราคม 2559  ถึง วนัที
 31 ธันวาคม 2559 และมิอาจรับรองผลได้ ทั) งนี)  โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ
มเติมตามเอกสารแนบ 4งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวด 
12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตั)งแต่วนัที
 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 
 

การประมาณการเงนิลงทุนของกองทรัสต์ด้วยวธีิการแบบเส้นตรง (หลกัความระมดัระวงั) 
มีวตัถุประสงคเ์พื
อใหผู้ล้งทุนทั
วไป สามารถทาํความเขา้ใจเกี
ยวกบัวิธีการแสดงผลการดาํเนินงานเป็นการทั
วไปของ
กองทรัสต ์ซึ
งจะเนน้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่ายขึ)น โดยแสดงให้เห็นถึงเงิน
ลงทุน (เงินตน้) ที
ถูกทยอยคืนในแต่ละปี ในกรณีที
กองทรัสตมี์ Unrealized loss จากการดอ้ยค่าของสิทธิการเช่าแบบ
เสน้ตรง 

การประยกุตใ์ชว้ธีิลดทุนแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบญัชีที
สภาวิชาชีพบญัชีกาํหนด 
กฏระเบียบ และ/หรือ ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย ์ที
ประกาศใชใ้นปัจจุบนัและอนาคตได ้

จากขอ้มูลขา้งตน้ ประมาณการเงินลงทุน (เงินตน้) ที
จะถูกทยอยคืนเฉลี
ยมีค่าประมาณ 0.40 บาท/ปี (คาํนวณจาก
ตน้ทุนของหน่วยทรัสต ์หารดว้ยระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต ์= 10.00 บาท/25 ปี) หรือประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ดงันั)น ประมาณการอตัราเงินส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ หรือประมาณการอตัราผลประโยชน์ตอบแทนสุทธิ (Net Yield)  ที

ไดรั้บในแต่ละปีจะเท่ากบั กระแสเงินสดรับหกัดว้ยประมาณการเงินลงทุน (เงินตน้) ที
จะถูกทยอยคืน 
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ตวัอยา่งการคาํนวณการคืนเงินตน้ของกองทรัสตปี์ พ.ศ. 2559 
 ประมาณการงวดวนัที( 1 มกราคม 2559 ถึง  

วนัที( 31 ธันวาคม 2559 

รวมเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์่อหน่วย (หน่วย: บาท) 0.8250 
ประมาณการราคาเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั) งแรก (บาท) 10.00 
ประมาณอตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ร้อยละ) 8.25 
ประมาณระยะเวลาการเช่า (ปี) 25 
คิดเป็นเงินคืนทุนเฉลี
ยต่อปี (ร้อยละ) 4.00 
 
  อตัรา  

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

คิดเป็นเงินส่วนแบ่งกาํไรสุทธิต่อปี 4.25 0.425 51.52 
คิดเป็นเงินคืนทุนเฉลี
ยต่อปี 4.00 0.400 48.48 
คิดเป็นเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 8.25 0.825 100.00 
หมายเหต:ุ 

ทั)งนี)  การประมาณการเงินลงทุนที
ถูกทยอยคืนดงักล่าว อาจมีความแตกต่างจากการดาํเนินงานจริงโดยที
ค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทรัสต์ยงัไม่ไดร้วมผลกระทบจากมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงตามอายุสัญญาสิทธิการเช่าเนื
องจากราคา
ประเมินของสิทธิการเช่าสิ)นงวดไม่นอ้ยกวา่มูลค่าสิทธิการเช่าตน้งวด ทาํใหก้องทรัสตไ์ม่ตอ้งรับรู้ผลขาดทุนที
ยงัไม่
เกิดขึ)นจากมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงจากราคาประเมินทรัพยสิ์น (Unrealized loss) 

อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทั)งประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติที
แสดงไว้
ในเอกสารแนบ 4และพิจารณาขอ้สมมติฐานดงักล่าวตลอดจนขอ้มูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยใช้
วจิารณญาณของตนเองอยา่งถี
ถว้นเกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรัสต ์

5.2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 

เดอืน ระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559   

เพื
อช่วยใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตแ์ละผูที้
สนใจลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการอตัราเงินจ่ายประจาํงวด 
ตั)งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ของกองทรัสต ์จากการเปลี
ยนแปลงของสมมติฐานที
เกี
ยวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของอสงัหาริมทรัพยที์
กองทรัสตล์งทุนที
สาํคญั เช่น อตัราค่าห้องพกัเฉลี
ย อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย การ
ปรับอตัราค่าห้องพกั ค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบัการจดัการอสังหาริมทรัพย ์ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด ค่าซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษา ค่าเบี) ยประกนั และค่าภาษีโรงเรือน เป็นตน้ ซึ
 งปัจจยัเหล่านี)อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงาน
ของกองทรัสต ์ซึ
งในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินสมมติฐานปี 2559 ของกองทรัสต ์ที
โดยที
ปรึกษาทางการเงินไดท้าํ
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งกาํไรของกองทรัสตเ์พื
อ
ศึกษาผลกระทบจากการแปรผนัของความสามารถในการปรับขึ)นอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ยและอตัราการเขา้พกัเฉลี
ย ที
มี
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ต่อประมาณการปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยสาํหรับงวด 12 เดือน ระหวา่งงวดวนัที
 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 
2559 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยคาํนวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต ์ณ ราคา 10.00 
บาทต่อหน่วย แบ่งไดเ้ป็น 3 กรณีและมีสมมติฐานการเปลี
ยนแปลงอตัราการปรับขึ)นอตัราค่าห้องพกัเฉลี
ยและการ
แปรผนัของอตัราการเขา้พกัเฉลี
ย  

 
 

อตัราการปรับขึ=นอตัราค่า

ห้องพกัเฉลี(ย (ร้อยละ) 

อตัราการเช่าพื=นที(ของผู้เช่า 

(ร้อยละ) 

Worst Case 5.00 85.00 
Base Case 7.50 90.00 
Best Case 10.00 95.00 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการปันส่วนกาํไรสาํหรับงวด 12 
เดือน ประจาํงวด 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 จากสมมติฐานการเปลี
ยนแปลงตวัแปรขา้งตน้ สามารถ
สรุปไดด้งันี)  

กรณี 
อตัราเงินส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ

ต่อปี (ร้อยละ) 
อตัราเงินคืนทุนเฉลี
ยต่อปี 

(ร้อยละ) 
อตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อ

หน่วยทรัสตต์่อปี (ร้อยละ) 

Worst Case 3.27 
4.00 

7.27 
Base Case 4.25 8.25 
Best Case 5.28 9.28 

ทั)งนี)  อตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยในกรณีเลวร้ายที
สุด (Worst Case) คิดเป็นร้อยละ 7.27 ต่อปี ซึ
 งแตกต่างจากอตัรา
เงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยในกรณีฐาน (Base Case) ประมาณร้อยละ 11.88 ในขณะที
อตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยใน
กรณีที
ดีที
สุด (Best Case) คิดเป็นร้อยละ 9.28ต่อปีหรือแตกต่างจากอตัราเงินที
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยในกรณีฐาน (Base 
Case) ประมาณร้อยละ 12.48 ทั)งนี)  ผูส้นใจสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ
มเติมไดจ้ากเอกสารแนบ 5รายงานวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ทั)งนี)  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวนั)นมีวตัถุประสงคเ์พื
อแสดงการคาํนวณถึงผลประกอบการของกองทรัสตที์
อาจ
เกิดขึ)นจากสมมติฐานสาํคญัที
แปรเปลี
ยนไปจากกรณีฐานเท่านั)น ความแตกต่างระหวา่งผลประกอบการที
เกิดขึ)นจริง 
และผลประกอบการที
แสดงในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติอาจแตกต่างไปจากช่วงการเปลี
ยนแปลงที

กาํหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ความอ่อนไหวได้
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6.  รายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลที4เกี4ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์กับทรัสตี

และบุคคลที4เกี4ยวโยงกนักบัทรัสต ี

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตแ์ละบุคคลที
อาจมีความขดัแยง้กบักองทรัสตมี์รายละเอียด ดงันี)   
6.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลที4เกี4ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

6.1.1 การลงทุนโดยการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มนิอล 21  

นิตบุิคคล / บริษัทที4อาจมคีวามขัดแย้ง 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั    ในฐานะ  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี)  จาํกดั     ในฐานะ  เจา้ของทรัพยสิ์น 

 
ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกัด และบริษทัแอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี)  
จาํกดั มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดียวกนั คือ บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ
 งถือหุ้นทางตรงใน
บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี)  จาํกดั จาํนวนร้อยละ 59.99และบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ทางออ้มในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดัจาํนวนประมาณ
ร้อยละ 33.97 

 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

กองทรัสตจ์ะลงทุนโดยการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และซื)อ
สงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง มูลค่าไม่เกิน 4,010 ลา้นบาท จากบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี)  จาํกดั 
ซึ
 งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิA ในอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และ
สังหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง และจะแต่งตั)งให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 
ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 

ที
ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื
อให้ได้มาซึ
 งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต ์และมูลค่าที
กองทรัสตล์งทุนเป็นมูลค่าที
สมเหตุสมผลเนื
องจากเป็นมูลค่าที
อา้งอิงจากราคา
ประเมินที
ไดจ้ากบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 2 ราย กล่าวคือ 3,800 ลา้นบาท และ 3,850 ลา้นบาท ซึ
 ง
ประเมินมูลค่าโดยบริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี
  จาํกัด และบริษทั ทีเอพี แวลูเอชั
น จํากัด 
ตามลาํดบั 
 
 
 
 



ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 
 

120 
 

6.1.2 การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์โดยการให้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพย์สินหลกัแก่ผู้เช่าช่วง 

นิตบุิคคล / บริษัทที4อาจมคีวามขัดแย้ง 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั  ในฐานะ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั ในฐานะ ผูเ้ช่าช่วง 
ความสัมพนัธ์ 
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นทางออ้มในบริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท ์จาํกดัจาํนวนประมาณร้อยละ 59.99 และถือหุน้ทางออ้มในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดัจาํนวนประมาณร้อยละ 33.97 
 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
ภายหลงัจากที
กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัแลว้ กองทรัสตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะนาํทรัพยสิ์น
หลกัของกองทรัสต์ออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่ผูเ้ช่าช่วง ซึ
 งได้แก่ บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล 
แมเนจเมนท ์จาํกดั  
 
ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 
ที
ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่ การนาํทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่ผูเ้ช่าช่วง 
ซึ
งไดแ้ก่ บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั มีความสมเหตุสมผลเนื
องจากบุคคลดงักล่าว
เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยสิ์นประเภทโรงแรม โดยในปัจจุบนัมี โรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต ์เพลินจิต และโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริภายใตก้ารจดัการ  นอกจากนี)ค่าเช่าที

กองทรัสต์จะได้รับอยู่ในระดับที
ใกล้เคียงกับอตัราตลาดและมีความเหมาะสมเมื
อพิจารณาจากผล
ประกอบการของทรัพยสิ์นหลกัในอดีต กล่าวคือ อตัราการเขา้พกัเฉลี
ยและอตัราค่าห้องพกัเฉลี
ยมีผล
ดาํเนินการอยูใ่นระดบัที
เพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่าคงที
 ซึ
 งแสดงให้เห็นวา่ทรัพยสิ์นหลกัมีศกัยภาพการ
ประกอบการที
ดีและหากพิจารณารายงานประมาณการในเอกสารแนบ 4ประมาณการกาํไรก่อนดอกเบี)ย 
ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 ในปี 2559อยูใ่นระดบัที
มากพอที
จะสร้างความมั
นใจให้กบันกัลงทุนวา่ทรัพยสิ์นหลกัที

กองทรัสต์จะเขา้ลงทุนจะมีผลดาํเนินการและกาํไรมากพอในการชาํระค่าเช่าคงที
ให้แก่กองทรัสต ์
ประกอบกบัทาํเลที
ตั)ง ซึ
งจะส่งผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลดาํเนินการในอนาคต รวมถึงมูล
ค่าที
กองทรัสต์ได้ลงทุน ที
ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าค่าเช่าทั) ง 2 ส่วนมีความเหมาะสมในส่วนของ 
ผลตอบแทนการลงทุน และ ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต ์
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แผนภาพรายละเอียดการทาํธุรกรรมของกองทรัสตก์บับุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์

 

ทั)งนี)  การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้เป็นการทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตแ์ละผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที

เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ โดยตามประกาศที
 สร. 26/2555 กาํหนดให้ตอ้งผ่านระบบการอนุมติัตาม
ประกาศดงักล่าว และตอ้งผา่นกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์เวน้
แต่จะไดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชี)ชวนซึ
งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั
เพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายจากกองทรัสต์ให้แก่ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ไม่เกินอตัราที
ไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือชี)ชวนนี)  

ทั)งนี)  ในกรณีที
จะมีการทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์จะมีการดาํเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพยด์งันี)  

1) บุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์
บุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์หห้มายความตามที
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนั 

2) เงื
อนไขและขอ้กาํหนดทั
วไปของกองทรัสตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลที
เกี
ยวโยงกนั ดงัต่อไปนี)  

• ในการทําธุรกรรมของกองทรัสต์กับผู ้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
 เกี
ยวโยงกันกับผู ้จัดการ
กองทรัสต์จะดาํเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั)งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง และเป็นไปเพื
อ
ประโยชน์ที
ดีที
สุดของกองทรัสต ์

• ธุรกรรมที
กองทรัสตท์าํกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะตอ้ง
เป็นธุรกรรมที
มีความสมเหตุสมผลและใชร้าคาเป็นธรรม 

• บุคคลที
มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษกบัการทาํธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรม 
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3) การอนุมติัการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกบัผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์ตอ้งผา่นการดาํเนินการตามขั)นตอนดงัต่อไปนี)  

• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
 เป็นไปตามสัญญาก่อตั) งทรัสต์และกฎหมายที

เกี
ยวขอ้ง 

• ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมูลค่าเกินกวา่หนึ
งลา้นบาท หรือตั)งแต่ร้อยละ 0.03ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทรัสต ์แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

• ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมูลค่าตั)งแต่ยี
สิบลา้นบาทขึ)นไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทรัสต ์แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ตอ้งไดรั้บมติของที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี
ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตที์
มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

ทั)งนี)  ในกรณีที
ธุรกรรมที
กองทรัสตท์าํกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์
เป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นหลกั การคาํนวณมูลค่าจะคาํนวณตามมูลค่าการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ
งสินทรัพยท์ั)งหมดของแต่ละโครงการที
ทาํให้โครงการนั)นๆ พร้อมจะหารายได ้ซึ
 งรวมถึงทรัพยสิ์นที

เกี
ยวเนื
องกบัโครงการนั)นดว้ย 
 

4) นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผูจ้ ัดการ
กองทรัสต ์

• การทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะตอ้งกระทาํภายใตเ้งื
อนไขที
มีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสม และเป็นไป
ตามเงื
อนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย ์ทั)งนี)  ในกรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศกาํหนดบุคคลที
มีลกัษณะเป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนั
เพิ
มเติมในอนาคต การเขา้ทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตแ์ละผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที
เกี
ยวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเงื
อนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย ์

• นอกจากนี) กองทรัสต์จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลเกี
ยวกบัธุรกรรมที
ทาํกบัผูจ้ ัดการกองทรัสต์หรือ
บุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั)งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของกองทรัสตที์
ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและในรายงานประจาํปีของ
กองทรัสตด์ว้ย 
 

6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตแีละบุคคลที4เกี4ยวโยงกนักบัทรัสต ี

6.2.1 การกู้ยมืเงนิ 

นิตบุิคคล / บริษัทที4อาจมคีวามขัดแย้ง 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะ ทรัสตี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   ในฐานะ ผูใ้หกู้ ้
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ความสัมพนัธ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์
จาํกดั จาํนวนร้อยละ 99.99 

 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นครั) งนี)  กองทรัสตจ์ะใชแ้หล่งเงินบางส่วนโดยจะมีการกูย้ืมเงินจากบุคคลที

เกี
ยวโยงกนักบั ทรัสตี กล่าวคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 
ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดส้อบถามอตัราดอกเบี)ย ระยะเวลากูย้มื ระยะเวลาปลอดเงินตน้ ระยะเวลาการชาํระ
คืนเงินตน้ของธุรกรรมการกูย้มืเงินในลกัษณะสินเชื
อโครงการระยะยาว (Project Finance) ของธนาคาร
พาณิชยอื์
นๆ พบวา่รายละเอียดและเงื
อนไขดงักล่าวขา้งตน้ที
กองทรัสตไ์ดรั้บจากผูใ้ห้กูมี้ความใกลเ้คียง
กบัราคาตลาดที
ธนาคารพาณิชยเ์สนอให้แก่ลูกคา้ชั)นดีในธุรกิจประเภทเดียวกนั ทั)งนี)  เงื
อนไขการชาํระ
คืนเงินตน้และดอกเบี)ยที
กองทรัสตไ์ดรั้บจากผูใ้หกู้เ้ป็นเงื
อนไขที
ดีกวา่ผูใ้หกู้ร้ายอื
น 
 

6.2.2 นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที4เกี4ยวโยงกนักบัทรัสต ี
ในกรณีที
จะมีการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคต จะมีการ
ดาํเนินการดงันี)  
1) มีการเปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยห์รือช่องทางอื
นใดที
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลการจะเขา้ทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งทั
วถึง 
2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลที
สมเหตุสมผล ซึ
งตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 
3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัคา้นที
ชดัเจนโดยเวลาดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

14 วนั เวน้แต่ในกรณีที
มีการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื
อเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวให้การคดัคา้น
กระทาํในการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั)น 

อนึ
 ง ในกรณีที
มีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์สดงการคดัคา้นอยา่งชดัเจนตามวิธีการที
มีการเปิดเผยตามขอ้ 3) ใน
จาํนวนที
เกินกวา่ 1 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั)งหมด ทรัสตีจะกระทาํหรือยินยอม
ใหมี้ธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ไม่ได ้
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7.1 ภาพรวมตลาดโรงแรม และตลาดการท่องเที.ยวประเทศไทย 

7.1.1 ดชันีบ่งชี7ภาวะเศรษฐกจิประชาชาต ิ

ตาราง 1: ดชันีบ่งชี7ภาวะเศรษฐกจิ 

 
Units Scale 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 

GDP and Its 

Components 
                          

GDP, real, LCU* Baht 
Billions: 

1988 prices 
4,596 4,600 4,898 5,040 5,076 5,264 5,457 5,649 5,831 6,027 6,230 

Real GDP Growth % NA 7.8% 0.1% 6.5% 2.9% 0.7% 3.7% 3.7% 3.5% 3.2% 3.4% 3.4% 

GDP per capita, 

nominal, US$ 
US$ NA 4,807 5,191 5,476 5,780 5,558 5,655 5,813 6,043 6,284 6,575 6,879 

GDP per capita, PPP 

exchange rate, nominal, 

US$ 

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

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

Current account of 

balance of payments, 

US$ 

US$ Millions 10,024 8,902 -1,499 -3,881 13,129 15,786 12,861 10,245 7,314 5,052 3,284 

Consumption, 

government, real, LCU* 
Baht 

Billions: 

1988 prices 
456 462 496 520 535 563 583 604 624 645 664 

Inflation, consumer 

price index - % year-on-

year 

% year NA 3.3 3.8 3.0 2.2 1.9 0.3 3.4 2.9 2.8 2.6 2.6 

Exports, 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 

Imports, goods, 

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

7.   ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั 
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ที
มา: Oxford Economics เดือนพฤษภาคม 2558 

F: คาดการณ์ 

ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) มีอตัราการเติบโตปรับฤดูกาลเพียง
ร้อยละ 0.3 แมว้า่ภาคการบริการมีการปรับตวัเพิ
มขึjนถึง 14.3% ก็ตาม ทัjงนีj สืบเนื
องจากการส่งออกสุทธิ
ถดถอย  โดยมีอตัราการส่งออกลดลงร้อยละ 2.5 และมีอตัราการนาํเขา้เพิ
มขึjนร้อยละ 4 ภาคการ
ท่องเที
ยวยงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นสดัส่วน 
8.6% ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศตามขอ้มูลจากสภาการท่องเที
ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที
ยว
โลก (WTTC) ส่วนการใชจ่้ายภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัที
เหมาะสม สาํหรับการลงทุนของภาครัฐนัjน
นอ้ยกวา่ที
คาดการณ์ไว ้ อยา่งไรก็ตาม เนื
องจากภาครัฐมีภาระการลงทุนคงที
 (Fixed Investment) ส่งผล
ใหก้ารลงทุนของภาคเอกชนปรับตวัดีขึjน ช่วงปลายเดือนเมษายน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.
ไดป้ระกาศปรับลดอตัราดอกเบีjยครัj งที
 2 เป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี และเตือนภาคเอกชนวา่การส่งออกอาจ
ไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเนื
องจากอุปสงคจ์ากประเทศจีนที
ลดลงและค่าเงินบาทที
แขง็ตวั 

ภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2558 มีแนวโนม้ดีขึjนดว้ยปัจจยัสนบัสนุนจากการผอ่นปรนทางนโยบาย
การเงินราคานํj ามนัที
ถูกลงและการลงทุนตามแผนนโยบายของรัฐบาล ประกอบทัjงอตัราเงินเฟ้อของ
ผูบ้ริโภค (CPI inflation)ที
คาดวา่จะทรงตวั (เนื
องจากราคานํjามนัที
ลดลง) และอตัราการจา้งงานที

เพิ
มขึjน จะส่งผลใหผู้อุ้ปโภคบริโภคมีอาํนาจการซืjอสูงขึjน  

ในเดือนพฤษภาคม 2558 เงินบาทอ่อนค่าอยา่งมีนยัสาํคญั ทาํใหน้กัลงทุนมีความกงัวลในภาวะเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยตามขอ้มูลจาก Oxford Economics ค่าเงินบาทจะยงัคงอ่อนค่าอยา่งต่อเนื
องตลอด พ.ศ.
2558 และพ.ศ. 2559 ทัjงนีj  เป็นการอ่อนค่าที
ไม่รุนแรงนกั 
 

7.1.2 ตลาดการท่องเที.ยวประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นหนึ
งในประเทศที
มีชื
อเสียงดา้นการท่องเที
ยวของภูมิภาค โดยมีชายหาดและสถานที

ทางประวติัศาสตร์ที
ขึjนชื
อติดอนัดบัโลกหลายแห่ง จากขอ้มูลของสภาการท่องเที
ยวและอุตสาหกรรม
การท่องเที
ยวโลก (WTTC)  พบวา่ในปี พ.ศ. 2557 รายไดจ้ากการท่องเที
ยวคิดเป็น 1,037 พนัลา้นบาท
ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) (หรือร้อยละ 8.6 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศทัjงหมด) 

 Units Scale 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 

Interest Rate (%) 
             

Interest rate, lending % NA 5.9 6.9 7.1 7.0 6.8 6.6 7.2 8.4 9.0 9.0 9.0 

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

Unemployment rate % NA 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.6 

Exchange rate, period 

average 

Baht per 

US$ 
NA 31.7 30.5 31.1 30.7 32.5 33.1 34.5 35.2 35.9 36.4 36.8 



 

 

จาํนวนนกัท่องเที
ยวเพิ
มขึjนอยา่งต่อเนื
องจาก 
2557 (อตัราการเติบโตเฉลี


ปัจจัยหลกัที
ทาํให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที
ท่องเที
ยวดังระดับโลกคงไม่พน้สภาวะอากาศที

เอืjออาํนวยในการท่องเที
ยวไดเ้กือบตลอดทัjงปี
ประเทศไทยมีสนามบินหลกัสามแห่ง ไดแ้ก่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภู
นานาชาติดอนเมือง 
สามารถรองรับนกัท่องเที
ยวทัjงในและต่างประประเทศ ไดแ้ก่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบิน
นานาชาติเกาะสมุย และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

 

รูปภาพ 1: สถิตนิักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้าประเทศไทย

F: คาดการณ์โดยการท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย
ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ

 
จากเหตุการณ์ทางการเมืองในปี พ
ประเทศไทยลดลงอยา่งมาก ทัjงนีj
เศรษฐกิจที
ฟืj นตวัและความมั
นใจของผูบ้ริโภคเพิ
มขึjน ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดิน
ทางเขา้ประเทศไทยตัjงแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ
ละ 23.5 กระทรวงการท่องเที
ยวและการกีฬาคาดการณ์วา่ พ
ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศประมาณ 
ผา่นมา 
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จาํนวนนกัท่องเที
ยวเพิ
มขึjนอยา่งต่อเนื
องจาก 10.1 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2546 เป็น 
อตัราการเติบโตเฉลี
ยต่อปีของนกัท่องเที
ยวเท่ากบัร้อยละ 8.5 สาํหรับช่วง 

ปัจจัยหลกัที
ทาํให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที
ท่องเที
ยวดังระดับโลกคงไม่พน้สภาวะอากาศที

เอืjออาํนวยในการท่องเที
ยวไดเ้กือบตลอดทัjงปี 
ประเทศไทยมีสนามบินหลกัสามแห่ง ไดแ้ก่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
นานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพ) และสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยมีสนามบินเลก็ๆ อีกหลายแห่งที

สามารถรองรับนกัท่องเที
ยวทัjงในและต่างประประเทศ ไดแ้ก่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบิน
นานาชาติเกาะสมุย และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

สถิตนิักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้าประเทศไทย 

คาดการณ์โดยการท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย 
การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ JLL 

จากเหตุการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลใหจ้าํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้
ประเทศไทยลดลงอยา่งมาก ทัjงนีj  หลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองที
กลบัคืนสู่ภาวะปกติ ประกอบกบั
เศรษฐกิจที
ฟืj นตวัและความมั
นใจของผูบ้ริโภคเพิ
มขึjน ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดิน
ทางเขา้ประเทศไทยตัjงแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 เพิ
มขึjนเป็น 7.9 

กระทรวงการท่องเที
ยวและการกีฬาคาดการณ์วา่ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะมีนกัท่องเที
ยว
ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศประมาณ 29 ลา้นคน หรือเติบโตถึงร้อยละ 17 
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เป็น 24.8 ลา้นคนในปี พ.ศ.
สาํหรับช่วง 12 ปีที
ผา่นมา) 

ปัจจัยหลกัที
ทาํให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที
ท่องเที
ยวดังระดับโลกคงไม่พน้สภาวะอากาศที


มิ (กรุงเทพ) สนามบิน
และสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยมีสนามบินเลก็ๆ อีกหลายแห่งที


สามารถรองรับนกัท่องเที
ยวทัjงในและต่างประประเทศ ไดแ้ก่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบิน

 

ส่งผลใหจ้าํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้
หลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองที
กลบัคืนสู่ภาวะปกติ ประกอบกบั

เศรษฐกิจที
ฟืj นตวัและความมั
นใจของผูบ้ริโภคเพิ
มขึjน ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดิน
9 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อย

ประเทศไทยจะมีนกัท่องเที
ยว
17 เมื
อเปรียบเทียบกบัปีที




 

 

จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี
ปุ่น และเกาหลี 
ประเทศไทย ตามดว้ยอินเดีย ลาว สหราชอาณาจกัร และสิงคโปร์ การเพิ
มขึjนของจาํนวนนกัท่องเที
ยว
จากประเทศภูมิภาคนัjนเป็นผลสืบเนื
องจากการขยายตวัของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาค

 

รูปภาพ2: 10 อนัดบันักท่องเ

 

 
รูปภาพ3: 10 อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้าประเทศไทยตั7งแต่มกราคมถึงมนีาคม ปี พ

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

7.2 ตลาดการท่องเที.ยวกรุงเทพ 

7.2.1 กรุงเทพ 

กรุงเทพ เป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง และยงัเป็นเขตเมืองที
ใหญ่ที
สุดของ
ประเทศกรุงเทพเป็นหนึ
งในเขตปกครองพิเศษ อีกแห่งคือพทัยา เขตเมืองกรุงเทพ  
บริเวณรวมไปถึงจงัหวดัที
ตัjงอยูโ่ดยรอบ ซึ
งรวมถึงจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดั
ปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรสาคร หรือเรียกกนัวา่เขตกรุงเทพและปริมณฑล

ที
มา:การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย
 

ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย
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จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี
ปุ่น และเกาหลี ยงัคงครองอนัดบัสูงสุดของนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้
ประเทศไทย ตามดว้ยอินเดีย ลาว สหราชอาณาจกัร และสิงคโปร์ การเพิ
มขึjนของจาํนวนนกัท่องเที
ยว
จากประเทศภูมิภาคนัjนเป็นผลสืบเนื
องจากการขยายตวัของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาค

อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้าประเทศไทย ปี พ.ศ

อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้าประเทศไทยตั7งแต่มกราคมถึงมนีาคม ปี พ

 

กรุงเทพ เป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง และยงัเป็นเขตเมืองที
ใหญ่ที
สุดของ
ประเทศกรุงเทพเป็นหนึ
งในเขตปกครองพิเศษ อีกแห่งคือพทัยา เขตเมืองกรุงเทพ  
บริเวณรวมไปถึงจงัหวดัที
ตัjงอยูโ่ดยรอบ ซึ
งรวมถึงจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดั
ปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรสาคร หรือเรียกกนัวา่เขตกรุงเทพและปริมณฑล

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ JLL 

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ JLL 

ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 

ยงัคงครองอนัดบัสูงสุดของนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้
ประเทศไทย ตามดว้ยอินเดีย ลาว สหราชอาณาจกัร และสิงคโปร์ การเพิ
มขึjนของจาํนวนนกัท่องเที
ยว
จากประเทศภูมิภาคนัjนเป็นผลสืบเนื
องจากการขยายตวัของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาค 

ศ. 2557 

 

อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้าประเทศไทยตั7งแต่มกราคมถึงมนีาคม ปี พ.ศ. 2558 

กรุงเทพ เป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง และยงัเป็นเขตเมืองที
ใหญ่ที
สุดของ
ประเทศกรุงเทพเป็นหนึ
งในเขตปกครองพิเศษ อีกแห่งคือพทัยา เขตเมืองกรุงเทพ  นัjนครอบคลุมอาณา
บริเวณรวมไปถึงจงัหวดัที
ตัjงอยูโ่ดยรอบ ซึ
งรวมถึงจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดั
ปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรสาคร หรือเรียกกนัวา่เขตกรุงเทพและปริมณฑล 



ทรัสตเ์พื
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ตาราง 2: ภาพรวมกรุงเทพ  
ภาพรวม รายละเอยีด 

ประชากรศาสตร์ 

1.1  

กรุงเทพ  มีจาํนวนประชากรประมาณ 5,673,000 คน 

กรุงเทพ  และปริมณฑล มีจาํนวนประชากรประมาณ 9,800,000 คน 

ความหนาแน่น: 3,616.3 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

ขนาดพืjนที
 1,568.737 ตารางกิโลเมตร 

เขตการบริหาร 50 อาํเภอ, 169 ตาํบล 

ศาสนา พทุธ92% มุสลิม 6% คริสเตียน 1% และฮินดู/ซิกข ์1%  

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 

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

ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจ ธุรกิจคา้ปลีก/คา้ส่งซ่อมแซมการเงินการโรงแรม และร้านอาหาร 

อาณาเขต แบ่งเขตโดยแม่นํj าเจา้พระยา และติดกบัอ่าวไทย 

แผนการพฒันา � ขยายระบบขนส่งมวลชนรอบกรุงเทพ  ไดแ้ก่ เครือข่ายรถไฟฟ้า (BTS)รถไฟใตดิ้น 
(MRT) รถไฟฟ้าเชื
อมท่าอากาศยาน (Airport Link)รถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) 
และรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 

� แผนพฒันากรุงเทพ  ระยะเวลา 12 ปี (2552-2563) แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  มหภาค 
เมือง และชุมชน 
- ระดบัมหภาค (Gateway):ผลกัดนักรุงเทพ ใหเ้ป็นจุดศูนยก์ลางของภูมิภาค 

- ระดบัเมือง  (Green):พฒันาสิ
งแวดลอ้มใหอ้ยูอ่ยา่งย ั
งยนื 

- ระดมัชุมชน (Good Life): ใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม    

ที
ดีขึjน 
ที
มา: บทวิจยัทุติยภูมิและJLL 

 

7.2.2 ตลาดการท่องเที.ยวกรุงเทพ 

นักท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเข้ากรุงเทพ  

ตัjงแต่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2549 ทาํให้การเดินทางมายงักรุงเทพ มีความ
สะดวกสบายมากขึjนส่งผลให้การท่องเที
ยวกรุงเทพ เติบโตอยา่งต่อเนื
อง ประกอบกบัการขยายตวัของ
สายการบินตน้ทุนตํ
าในเอเชียทาํใหก้รุงเทพ เป็นเมืองท่องเที
ยวที
ไดรั้บความนิยมของทวปีเอเชีย 

การท่องเที
ยวของประเทศไทยและกรุงเทพมีการฟืj นตวัจากภาวะวิกฤตและภยัทางธรรมชาติต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นการระบาดของ SARSในปี พ.ศ. 2546 สึนามิในปี พ.ศ. 2548 รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ปิด
สนามบินในกรุงเทพ ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2551 วิกฤตทางเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ทาง
การเมืองที
ไม่สงบช่วงเมษายน พ.ศ. 2552 และเมษายน พ.ศ. 2553 วิกฤตการณ์นํj าท่วมในปี พ.ศ. 2554 



 

 

หรือแมก้ระทัjงรัฐประ
จาํนวนนกัท่องเที
ยวที
กลบัมาท่องเที
ยวซํj าเป็นจาํนวนมากดว้ยสาเหตุนีj อตัราการเติบโตเฉลี
ยต่อปีของ
นกัท่องเที
ยว (ระหวา่ง พ

 
รูปภาพ 4: สถิตนิักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ 

 
 
จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพมีจาํนวนเพิ
มขึjนอยา่งเนื
องตัjงแต่ปี พ
ประมาณ 9.6 ลา้นคน เป็น 
ทางการเมืองในปีพ.
คน หรือลดลงร้อยละ 
ดว้ยดี การท่องเที
ยวมีแนวโนม้ที
จะ

กรุงเทพ ยงัเป็นศูนยก์ลางการท่องเที
ยวเชิงการแพทยใ์นเอเชียมีสปาและสถานดูแลสุขภาพจาํนวนมาก
นอกจากนีjกรุงเทพ ยงัมีบุคลากรที
มีความชาํนาญเฉพาะทาง อุปกรณ์ทางการแพทยที์
มีคุณภาพสูง 
สาํคญัค่ารักษาพยาบาลที
ประหยดักวา่ประเทศอื
นๆ

ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย
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หรือแมก้ระทัjงรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนื
องเห็นไดจ้าก
จาํนวนนกัท่องเที
ยวที
กลบัมาท่องเที
ยวซํj าเป็นจาํนวนมากดว้ยสาเหตุนีj อตัราการเติบโตเฉลี
ยต่อปีของ

ระหวา่ง พ.ศ. 2546 – 2557)คงอยูใ่นระดบัร้อยละ 5.3 ต่อปี 

สถิตนิักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ  

จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพมีจาํนวนเพิ
มขึjนอยา่งเนื
องตัjงแต่ปี พ
ลา้นคน เป็น 17.5 ลา้นคน ในปี พ.ศ .2556 (ตามรูปภาพ 4) อยา่งไรก็ตามจากสถานการณ์

.ศ.2557 ส่งผลใหน้กัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพ ลดลงเป็น 
คน หรือลดลงร้อยละ 11.3 เมื
อเทียบกบัปีก่อน  อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองเป็นไปได้
ดว้ยดี การท่องเที
ยวมีแนวโนม้ที
จะปรับตวัดีขึjนและสามารถกลบัคืนสู่การเติบโตในอตัราปกติได้

กรุงเทพ ยงัเป็นศูนยก์ลางการท่องเที
ยวเชิงการแพทยใ์นเอเชียมีสปาและสถานดูแลสุขภาพจาํนวนมาก
นอกจากนีjกรุงเทพ ยงัมีบุคลากรที
มีความชาํนาญเฉพาะทาง อุปกรณ์ทางการแพทยที์
มีคุณภาพสูง 
สาํคญัค่ารักษาพยาบาลที
ประหยดักวา่ประเทศอื
นๆ 

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย  และ JLL 

ทรัสตเ์พื
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ประเทศไทยยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนื
องเห็นไดจ้าก
จาํนวนนกัท่องเที
ยวที
กลบัมาท่องเที
ยวซํj าเป็นจาํนวนมากดว้ยสาเหตุนีj อตัราการเติบโตเฉลี
ยต่อปีของ

 

จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพมีจาํนวนเพิ
มขึjนอยา่งเนื
องตัjงแต่ปี พ.ศ. 2552 จาก
อยา่งไรก็ตามจากสถานการณ์

ส่งผลใหน้กัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพ ลดลงเป็น 15.5 ลา้น
เมื
อเทียบกบัปีก่อน  อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองเป็นไปได้

ปรับตวัดีขึjนและสามารถกลบัคืนสู่การเติบโตในอตัราปกติได ้

กรุงเทพ ยงัเป็นศูนยก์ลางการท่องเที
ยวเชิงการแพทยใ์นเอเชียมีสปาและสถานดูแลสุขภาพจาํนวนมาก
นอกจากนีjกรุงเทพ ยงัมีบุคลากรที
มีความชาํนาญเฉพาะทาง อุปกรณ์ทางการแพทยที์
มีคุณภาพสูง และที




 

 

นักท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
สาํคัญ

รูปภาพ5: 10 อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ   ปี พ

 

ในปี พ.ศ. 2557จีนยงัครองสถิติจาํนวนนกัท่องเที
ยวสูงสุดของกรุงเทพ จากขอ้มูลนกัท่องเที
ยวที
เดิน
ทางเขา้ประเทศไทยณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีจาํนวนนกัท่องเที
ยวจากจีนประมาณ
คนคิดเป็นร้อยละ 19

ตาราง 3: 10 อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ  ปีพ

อนัดบั 

1 

2 

3 

4 

5 

6 สหราชอาณาจกัร

7 

8 

9 

10 

   ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทยและ
 

ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย
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นักท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
สาํคัญ 

อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ   ปี พ.ศ. 2557

จีนยงัครองสถิติจาํนวนนกัท่องเที
ยวสูงสุดของกรุงเทพ จากขอ้มูลนกัท่องเที
ยวที
เดิน
ทางเขา้ประเทศไทยณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีจาํนวนนกัท่องเที
ยวจากจีนประมาณ

19.3 ของจาํนวนนกัท่องเที
ยวทัjงหมด 

อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ  ปีพ.ศ.2556 – 2557 (จาก 

ประเทศ 
จาํนวน

นักท่องเที.ยว 

อตัราการ

เปลี.ยนแปลงจาก 

ปีพ.ศ.2556– 2557

จีน 2,989,748 -12.4% 

ญี
ปุ่น 1,172,014 -18.3% 

อินเดีย 862,772 -9.6% 

รัสเซีย
 

857,627 -20.3% 

เกาหลี 774,377 -13.1% 

สหราชอาณาจกัร 695,048 -1.7% 

สหรัฐอเมริกา 607,902 -8.4% 

สิงคโปร์ 569,777 -14.1% 

มาเลเซีย 552,578 -13.6% 

เยอรมนี 550,529 -3.4% 

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทยและJLL 

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ JLL 
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2557 

 

จีนยงัครองสถิติจาํนวนนกัท่องเที
ยวสูงสุดของกรุงเทพ จากขอ้มูลนกัท่องเที
ยวที
เดิน
ทางเขา้ประเทศไทยณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีจาํนวนนกัท่องเที
ยวจากจีนประมาณ2.9 ลา้น

จาก 43 ประเทศ) 

 

7 



 

 

เนื
องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปี พ
10 อนัดบัประเทศหลกัมีจาํนวนลดลง โดยเฉพาะจาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวรัสเซียและชาวญี
ปุ่นที
กระทบ
สูงสุด จากปีก่อนลดลงถึงร้อยละ

 

รูปภาพ 6: 10 อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ  ปี พ

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

จากข่าวประชาสมัพนัธ์ในไตรมาสแรกของปี พ
กรุงเทพ  เพิ
มสูงขึj นเมื
อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที
ผ่านมาจากการทําวิจัยของ 
นักท่องเที
ยวหลกัมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี
ปุ่น และประเทศเกาหลี สําหรับจาํนวน
นกัท่องเที
ยวจากประเทศรัสเซียนัjนยงัคงลดลงต่ออย่างเนื
องดว้ยปัจจยัความผนัผวนของค่าเงินรัสเซีย 
โดยรวมสถานการณ์การท่องเที
ยวกรุงเทพ มีแนวโนม้ที
ดีขึjน และในระยะสัjน 
นกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติจะเพิ
มขึjนอยา่งต่อเนื
องตลอดทัjงปี พ
 

ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ 
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เนื
องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติจาก 
อนัดบัประเทศหลกัมีจาํนวนลดลง โดยเฉพาะจาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวรัสเซียและชาวญี
ปุ่นที
กระทบ

สูงสุด จากปีก่อนลดลงถึงร้อยละ 20.3 และร้อยละ 18.3 ตามลาํดบั 

อนัดบันักท่องเที.ยวชาวต่างชาตทิี.เดนิทางเข้ากรุงเทพ  ปี พ.ศ.2556 – 2557 

จากข่าวประชาสมัพนัธ์ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้
กรุงเทพ  เพิ
มสูงขึj นเมื
อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที
ผ่านมาจากการทําวิจัยของ 
นักท่องเที
ยวหลกัมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี
ปุ่น และประเทศเกาหลี สําหรับจาํนวน
นกัท่องเที
ยวจากประเทศรัสเซียนัjนยงัคงลดลงต่ออย่างเนื
องดว้ยปัจจยัความผนัผวนของค่าเงินรัสเซีย 
โดยรวมสถานการณ์การท่องเที
ยวกรุงเทพ มีแนวโนม้ที
ดีขึjน และในระยะสัjน 
นกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติจะเพิ
มขึjนอยา่งต่อเนื
องตลอดทัjงปี พ.ศ. 2558 

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ JLL 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
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จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติจาก 
อนัดบัประเทศหลกัมีจาํนวนลดลง โดยเฉพาะจาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวรัสเซียและชาวญี
ปุ่นที
กระทบ

 

จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้
กรุงเทพ  เพิ
มสูงขึj นเมื
อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที
ผ่านมาจากการทําวิจัยของ JLL 
นักท่องเที
ยวหลกัมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี
ปุ่น และประเทศเกาหลี สําหรับจาํนวน
นกัท่องเที
ยวจากประเทศรัสเซียนัjนยงัคงลดลงต่ออย่างเนื
องดว้ยปัจจยัความผนัผวนของค่าเงินรัสเซีย 
โดยรวมสถานการณ์การท่องเที
ยวกรุงเทพ มีแนวโนม้ที
ดีขึjน และในระยะสัjน JLL คาดการณ์วา่จาํนวน



 

 

ระยะเวลาการพักเฉลี
ย

  รูปภาพ 7: 

 

จากสถิติล่าสุดในปี พ

ลดลงจาก 6.1 วนั เป็น

ยโุรปเลือกพกัประมาณ 

นกัท่องเที
ยวภายในประเทศเองจะพกัอยูเ่ป็นเวลา 

การขยายตวัของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาคทาํให้นักท่องเที
ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางดว้ย

เที
ยวบินระยะสัjนภายในภูมิภาคไดส้ะดวกยิ
งขึjน

 

ฤดูกาลท่องเที
ยว

  รูปภาพ 8: 

ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ

ที
มา: การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย
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ระยะเวลาการพักเฉลี
ย 

7: ระยะเวลาการพกัเฉลี.ย (วนั) 

จากสถิติล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาการพกัเฉลี
ยของนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพ 

วนั เป็น 4.1 วนั ผลการทาํวิจยัและจากการสัมภาษณ์ของ JLL 

ยโุรปเลือกพกัประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนชาวญี
ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ พกัเฉลี
ยอยู่ที
 

ท่องเที
ยวภายในประเทศเองจะพกัอยูเ่ป็นเวลา 1-2 คืน ระยะเวลาการพกัเฉลี
ยที
สัjนลงอาจมีผลมาจาก

การขยายตวัของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาคทาํให้นักท่องเที
ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางดว้ย

เที
ยวบินระยะสัjนภายในภูมิภาคไดส้ะดวกยิ
งขึjน 

ฤดูกาลท่องเที
ยว 

8: ฤดูกาลท่องเที.ยวของกรุงเทพ  

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย และ JLL 

การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย, JLL 

ทรัสตเ์พื
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ระยะเวลาการพกัเฉลี
ยของนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพ 

JLL พบวา่นักท่องเที
ยวชาว

สัปดาห์ ส่วนชาวญี
ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ พกัเฉลี
ยอยู่ที
 3 - 5 คืน ขณะที


คืน ระยะเวลาการพกัเฉลี
ยที
สัjนลงอาจมีผลมาจาก

การขยายตวัของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาคทาํให้นักท่องเที
ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางดว้ย
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ฤดูกาลท่องเที
ยวของกรุงเทพ อยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมและเดือนธันวาคมส่วนช่วง
รอยต่อระหว่างช่วงท่องเที
ยวอยู่ในช่วงเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือน
พฤศจิกายน ซึ
งจาํนวนนกัท่องเที
ยวจะเริ
มลดลงจากเดือนเมษายนนอกฤดูกาลท่องเที
ยวสาํหรับกรุงเทพ
นัjนอยูช่่วงเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดือนกนัยายนและเดือนตุลาคมรูปแบบฤดูกาลการท่องเที
ยวนีj
เป็นผลจากช่วงสิjนสุดเทศกาลสงกรานต ์(เมษายน) สิjนสุดวนัหยดุเทศกาลอีสเตอร์ (พฤษภาคม) ช่วงตน้
ฤดูฝน (มิถุนายน) และช่วงสิjนสุดการหยดุยาวของชาวยโุรป (กนัยายน) 

จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติที
เดินทางเขา้กรุงเทพ ลดลงระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 เนื
องจากวกิฤตอุทกภยัทัjงนีjจาํนวนนกัท่องเที
ยวเพิ
มขึjนอยา่งรวดเร็วในเดือนธนัวาคมซึ
งตรง
กบัฤดูกาลท่องเที
ยว ในปีถดัมาจาํนวนนักท่องเที
ยวเพิ
มขึjนต่อเนื
องอย่างมีนัยสําคญัเมื
อเปรียบเทียบ
ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 จาํนวนนกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติมีจาํนวนลดลง โดยเริ
มเพิ
มขึjนใน
เดือนมิถุนายนหลงัจากสถานการณ์ความไม่มั
นคงทางการเมืองสงบลงกรุงเทพ  ได้รองรับจาํนวน
นกัท่องเที
ยวเพิ
มขึjนเป็นประวติัการณ์ ในไตรมาสสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2557 
 

7.3 ตลาดโรงแรมกรุงเทพ 

7.3.1 อุปทานปัจจุบันและอนาคต 

จากฐานขอ้มูลล่าสุดของการท่องเที
ยวแห่งประเทศไทยณ เดือนธนัวาคม 2556 กรุงเทพ มีหอ้งพกัรวม
ทัjงหมด 95,132 หอ้งนบัรวมทัjงโรงแรมรีสอร์ตเกสตเ์ฮาส์โมเตล็และเซอร์วสิอพาร์ทเมนทจ์ากผลสาํรวจ
ของ JLL พบวา่ปี2558มีโรงแรมเปิดใหม่เพิ
มอีก 19 แห่งจาํนวน 3,973 หอ้งโดยมีโรงแรม 5 แห่ง จาํนวน 
735 หอ้ง ที
เปิดดาํเนินการแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ
งโรงแรมใหม่เหล่านีj ส่วนใหญ่ตัjงอยูใ่นยา่น
สุขมุวทิ และสาทร/สีลม คิดเป็นร้อยละ 28.9 และร้อยละ23.3 ตามลาํดบัของโรงแรมเปิดใหม่ทัjงหมดใน
ปี 2558 และลว้นจดัอยูใ่นระดบัโรงแรมระดบั Midscale/Economy  

จากงานวจิยัของJLL ชีjวา่ในอนาคตจะมีหอ้งพกัเพิ
มอีกประมาณ7,300หอ้งตัjงแตเ่ดือนมิถุนายน พ.ศ.
2558ถึงพ.ศ.2561หอ้งพกัส่วนใหญ่จะตัjงอยูใ่นยา่นสุขมุวทิและสาทร/สีลมคาดวา่อุปทานของโรงแรม
สร้างใหม่จะมีจาํนวนลดลงในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อุปทานปัจจุบันและอนาคต

รูปภาพ 9: 

 

โรงแรมสาํคญัที
เปิดในปี พ
บางกอก (82 หอ้ง) 
เรดิสนั บลู พลาซ่า 
รีสอร์ท แอนด ์สปา 

โรงแรมสาํคญัที
จะเปิดในปี พ
สุขมุวทิ และโรงแรมอวานี
และยงัมีโรงแรมระดบั 
ไดแ้ก่ โรงแรมโรสวดู 

 

ตาราง 4: อุปทานอนาคตของโรงแรมในกรุงเทพ 

 

Name of the Hotel 

Projects Opening in 2015

Ibis IMPACT 

Baiyoke Si Phraya (Expansion)

Cosi Hotel 

Novotel Sukhumvit 20 

Park Hyatt Central Embassy

Lancaster Bangkok 

Clover Sukhumvit 16 

ที
มา: JLL 
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อุปทานปัจจุบันและอนาคต 

: อุปทานของโรงแรมในแต่ละปี 

โรงแรมสาํคญัที
เปิดในปี พ.ศ. 2557ที
เป็นโรงแรมระดบั Midscale/Economy 
) และฮอลิเดย ์อินน์ เอก็ซ์เพรส สาทร (184 หอ้ง) สาํหรับโรงแรมระดบั

เรดิสนั บลู พลาซ่า (290 หอ้ง) ตัjงอยูที่
ซอยสุขมุวทิ 27 และโรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอลฟ์     
รีสอร์ท แอนด ์สปา (214หอ้ง) ตัjงอยูที่
บางพลี 

โรงแรมสาํคญัที
จะเปิดในปี พ.ศ. 2558 ไดแ้ก่ โรงแรมพาร์คไฮแอทเซ็นทรัลเอม็บาสซี โรงแรมโนโวเทล
สุขมุวทิ และโรงแรมอวานี
และยงัมีโรงแรมระดบั High-end ที
จะเปิดในปีพ.ศ
ไดแ้ก่ โรงแรมโรสวดู (145 หอ้ง) และโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรีย (170 หอ้ง) 

อุปทานอนาคตของโรงแรมในกรุงเทพ  

Location

Projects Opening in 2015   

Muang Thong Thani

Baiyoke Si Phraya (Expansion) Si Phraya  

Ratchadapisek

 Sukhumvit 

Park Hyatt Central Embassy Ploenchit 

Petchaburi 

Sukhumvit 

ทรัสตเ์พื
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Midscale/Economy ไดแ้ก่ ย ู สุขมุวทิ โฮเตล็ 
สาํหรับโรงแรมระดบัUpscaleไดแ้ก่ 

และโรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอลฟ์     

ไดแ้ก่ โรงแรมพาร์คไฮแอทเซ็นทรัลเอม็บาสซี โรงแรมโนโวเทล
ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 
)  

Location  Rooms 

  

Muang Thong Thani       640  

        90  

Ratchadapisek       150  

      240  

      222  

      250  

        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  



 

 

Name of the Hotel 

The 5-star Hotel in WISH Signature Condominium Project

Total Projects Opening in 2018

Total Rooms Opening till 2018

 
รูปภาพ 10

  

7.2 ตลาดโรงแรมกรุงเทพ 

ทาํเลตลาดโรงแรมในกรุงเทพ แบ่งไดท้ัjงหมด
ความโดยบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์

ที
มา
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Location

star Hotel in WISH Signature Condominium Project Asoke 

Total Projects Opening in 2018   

Total Rooms Opening till 2018   

10: อุปทานโรงแรมในอนาคตตามระดบัโรงแรม ปี พ.ศ. 2558

ทาํเลตลาดโรงแรมในกรุงเทพ แบ่งไดท้ัjงหมด7 โซนรายละเอียดและขอบเขตของแต่ละโซนถูกกาํหนดและจาํกดั
ความโดยบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที
มา: JLL 
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Location  Rooms 

n.a. 

      800  

   6,944  

2558– 2561 

 

โซนรายละเอียดและขอบเขตของแต่ละโซนถูกกาํหนดและจาํกดั



 

 

รูปภาพ 11

 

 

 

1. ริมแม่นํ7า:เนน้ให้เกิดประสบการณ์จากการเขา้พกัที
แตกต่างจากบริเวณอื
น ทาํให้ไดรั้บความนิยมจากผูเ้ขา้พกัใน
ระดบั High-end โรงแรมมีชื
อเสียงในบริเวณนีj ไดแ้ก่ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพ โรงแรมแชงกรีลา 
โรงแรมรอยลัออร์คิดเชอราตนั โรงแรมเพนนินซูล่า โรงแรมอนันตราบางกอกริเ
มิลเลนเนียมฮิลตนักรุงเทพ  

2. สีลม:เป็นส่วนหนึ
งของศูนยก์ลางทางธุรกิจ ทาํให้มีสาํนกังานใหญ่ของธนาคารต่างๆ บริษทัขา้มชาติหลายแห่ง
จากทิศเหนือสู่ทิศใตถ้นนสีลมเริ
มจากแม่นํj าเจา้พระยาไปจนถึงถนนพระราม 
นีj ยงัเป็นที
ตัjงของห้างสรรพสินคา้ 
พลาซ่าโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพ โรงแรมพูลแมนจี และโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์สีลม
ค่อนขา้งคบัคั
ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและฤดูฝน นบัจากการเปิด
MRT ช่วยใหก้ารจราจรดีขึjน 

3. สาทร:อีกหนึ
 งเขตของศูนยก์ลางทางธุรกิจและเป็นที
ตัjงของสถานทูตต่างๆ ไดแ้ก่ สถานทูตสิงคโปร์ สถานทูต
มาเลเซีย และสถานทูตออสเตรเลีย อีกทัjงเป็นที
ตัjงของสาํนกังานใหญ่ของสถาบนัการเงินและบริษทัขา้มชาติหล
แห่ง จากทิศใตสู่้ทิศเหนือถนนสาทรเริ
มตน้จากสะพานตากสินบริเวณแม่นํj าเจา้พระยาไปจนถึงถนนวทิย ุเป็นที
ตัjง
ของโรงแรมระดบั Luxuryและเซอร์วสิอพาร์ทเมนทม์ากมาย ไดแ้ก่ โรงแรมสุโขทยั โรงแรมบนัยนัทรี โรงแรมเม
โทรโพลิแทน โรงแรมโซ โรงแรมแอสคอทท ์และโรงแรมดบัเบิลยู

4. ราชดาํริและถนนวทิยุ:เป็นศูนยร์วมแหล่งชอ้ปปิj งที
ตัjงของศาลพระพรหมเอราวณัและโรงแรมระดบั 
แห่ง ไดแ้ก่โรงแรมเซ้นต์รีจิส โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทลัโรงแรมเรอแนส
ซองซ์ โรงแรมคอนราด โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ และโรงแรมหรรษาโดยผูเ้ขา้พั
ระดบั Luxury/High-end และนกัธุรกิจ  

ที
มา: แผนที
กเูกิjล และ
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11: แผนที.แสดงตลาดโรงแรม 

เนน้ให้เกิดประสบการณ์จากการเขา้พกัที
แตกต่างจากบริเวณอื
น ทาํให้ไดรั้บความนิยมจากผูเ้ขา้พกัใน
โรงแรมมีชื
อเสียงในบริเวณนีj ไดแ้ก่ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพ โรงแรมแชงกรีลา 

โรงแรมรอยลัออร์คิดเชอราตนั โรงแรมเพนนินซูล่า โรงแรมอนันตราบางกอกริเวอไซด์รีสอร์ท และโรงแรม       

เป็นส่วนหนึ
งของศูนยก์ลางทางธุรกิจ ทาํให้มีสาํนกังานใหญ่ของธนาคารต่างๆ บริษทัขา้มชาติหลายแห่ง
จากทิศเหนือสู่ทิศใตถ้นนสีลมเริ
มจากแม่นํj าเจา้พระยาไปจนถึงถนนพระราม 4 (เชื
อมต่อถึงถนนองัรีดูนงัต์

ยงัเป็นที
ตัjงของห้างสรรพสินคา้ (เซ็นทรัลและโรบินสัน) และโรงแรมต่างๆ(โรงแรมดุสิตธานีโรงแรมคราวน์
พลาซ่าโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพ โรงแรมพูลแมนจี และโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์สีลม
ค่อนขา้งคบัคั
ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและฤดูฝน นบัจากการเปิดใชบ้ริการรถไฟฟ้า

 

อีกหนึ
 งเขตของศูนยก์ลางทางธุรกิจและเป็นที
ตัjงของสถานทูตต่างๆ ไดแ้ก่ สถานทูตสิงคโปร์ สถานทูต
มาเลเซีย และสถานทูตออสเตรเลีย อีกทัjงเป็นที
ตัjงของสาํนกังานใหญ่ของสถาบนัการเงินและบริษทัขา้มชาติหล
แห่ง จากทิศใตสู่้ทิศเหนือถนนสาทรเริ
มตน้จากสะพานตากสินบริเวณแม่นํj าเจา้พระยาไปจนถึงถนนวทิย ุเป็นที
ตัjง

และเซอร์วสิอพาร์ทเมนทม์ากมาย ไดแ้ก่ โรงแรมสุโขทยั โรงแรมบนัยนัทรี โรงแรมเม
โทรโพลิแทน โรงแรมโซ โรงแรมแอสคอทท ์และโรงแรมดบัเบิลย ู

เป็นศูนยร์วมแหล่งชอ้ปปิj งที
ตัjงของศาลพระพรหมเอราวณัและโรงแรมระดบั 
แห่ง ไดแ้ก่โรงแรมเซ้นต์รีจิส โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทลัโรงแรมเรอแนส
ซองซ์ โรงแรมคอนราด โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ และโรงแรมหรรษาโดยผูเ้ขา้พั

และนกัธุรกิจ   

แผนที
กเูกิjล และ JLL 
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เนน้ให้เกิดประสบการณ์จากการเขา้พกัที
แตกต่างจากบริเวณอื
น ทาํให้ไดรั้บความนิยมจากผูเ้ขา้พกัใน
โรงแรมมีชื
อเสียงในบริเวณนีj ไดแ้ก่ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพ โรงแรมแชงกรีลา 

วอไซด์รีสอร์ท และโรงแรม       

เป็นส่วนหนึ
งของศูนยก์ลางทางธุรกิจ ทาํให้มีสาํนกังานใหญ่ของธนาคารต่างๆ บริษทัขา้มชาติหลายแห่ง
เชื
อมต่อถึงถนนองัรีดูนงัต)์ ถนน
โรงแรมดุสิตธานีโรงแรมคราวน์

พลาซ่าโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพ โรงแรมพูลแมนจี และโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์สีลม) การจราจรในบริเวณนีj
ใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใตดิ้น 

อีกหนึ
 งเขตของศูนยก์ลางทางธุรกิจและเป็นที
ตัjงของสถานทูตต่างๆ ไดแ้ก่ สถานทูตสิงคโปร์ สถานทูต
มาเลเซีย และสถานทูตออสเตรเลีย อีกทัjงเป็นที
ตัjงของสาํนกังานใหญ่ของสถาบนัการเงินและบริษทัขา้มชาติหลาย
แห่ง จากทิศใตสู่้ทิศเหนือถนนสาทรเริ
มตน้จากสะพานตากสินบริเวณแม่นํj าเจา้พระยาไปจนถึงถนนวทิย ุเป็นที
ตัjง

และเซอร์วสิอพาร์ทเมนทม์ากมาย ไดแ้ก่ โรงแรมสุโขทยั โรงแรมบนัยนัทรี โรงแรมเม

เป็นศูนยร์วมแหล่งชอ้ปปิj งที
ตัjงของศาลพระพรหมเอราวณัและโรงแรมระดบั luxury หลาย
แห่ง ไดแ้ก่โรงแรมเซ้นต์รีจิส โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทลัโรงแรมเรอแนส
ซองซ์ โรงแรมคอนราด โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ และโรงแรมหรรษาโดยผูเ้ขา้พกัจะเป็นนักท่องเที
ยว
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นอกจากนีjยงัมีหา้งสรรพสินคา้ระดบั High-end และร้านคา้ต่างๆ อีกมากมายให้เลือกสรรจึงเป็นจุดดึงดูดสาํคญัที

ทาํใหน้กัท่องเที
ยวชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติที
พาํนกัในไทย และคนไทยมาจบัจ่ายใชส้อยบริเวณนีjค่อนขา้งมาก  

สถานทูตที
ตัjงอยูบ่ริเวณถนนวิทย ุไดแ้ก่ สถานทูตอเมริกา สถานทูตองักฤษ สถานทูตญี
ปุ่น สถานทูตสวิสฯและ
สถานทูตดตัซ์ 

5. ปทุมวันและสยามสแควร์:เป็นศูนยร์วมห้างสรรพสินคา้และแหล่งช้อปปิj งอีกแห่งหนึ
 ง โดยมีทัj งมาบุญครอง
ร้านคา้บริเวณสยามสแควร์ห้างสรรพสินคา้สยามพารากอนและห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด์เป็นจุดดึงดูดที

สําคญั บริเวณนีj ยงัจดัว่าเป็นแห่งใหม่ของการจดัการประชุมและนิทรรศการ (MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions))โดยมีสถานที
รองรับการบริการดงักล่าว ไดแ้ก่ รอยลัพารากอนฮอลล์ ภายใน
หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน และ บางกอกคอนเวนชั
นเซ็นเตอร์ ภายในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด์สาํหรับ
โรงแรมที
มีชื
อเสียงในบริเวณนีj  ได้แก่ โรงแรมสยามเคมปินสกีj โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมโนโวเทลแพลทินมัโรงแรมอมารีวอเตอร์เกทโรงแรมสยาม@สยาม และโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์เอก็ซ์เพรส 

6. เพชรบุรีและรัชดาภิเษก: ตัjงอยูท่างตอนเหนือของกรุงเทพ  ถือวา่เป็นศูนยร์วมทางธุรกิจ และสถานบนัเทิงยามคํ
า
คืนบริเวณนีjยงัเป็นที
ตัjงของสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิjงคมี์รถไฟฟ้าใตติ้น MRT ที
วิ
งตามแนวถนนรัชดาภิเษก และ
สามารถเชื
อมต่อกบัรถไฟฟ้า BTS ที
บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษกวิ
งขนานคู่กบัถนนวิภาวดีรังสิต โดย
ถนนรัชดาภิเษกเริ
มตน้จากถนนลาดพร้าวและสิjนสุดที
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตามแนวถนนจะประกอบไปดว้ย 
แหล่งชอ้ปปิj ง ร้านอาหาร (โดยเฉพาะอาหารทะเล) และสถานบนัเทิง ห้างเอสพลานาดและสาํนกังานใหญ่ของ
สถาบนัทางการเงินบางแห่งก็ตัjงอยู่ในบริเวณนีj ดว้ยสําหรับดา้นโรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั Midscale 
หรือ Lower Upscale 

7. สุขุมวทิ: บริเวณนีj เริ
มตน้จากซอยสุขมุวทิซอย 1ไปจนถึงถนนเอกมยัโดยดา้นทิศเหนือจะติดกบัถนนเพชรบุรีและ
ดา้นทิศใตจ้ะติดกบัถนนพระรามที
 4    ในอดีตพืjนที
บริเวณนีj จะเนน้เพื
อที
พกัอาศยั แต่ในช่วงเวลาต่อมาไดมี้การ
พฒันาปรับเป็นพืjนที
เชิงพาณิชยจ์นเป็นที
ตัjงของห้างสรรพสินคา้หลายแห่ง (เทอร์มินอล 21 และเอ็มควอเทีย) 
คอนโดมิเนียม สาํนกังานใหเ้ช่า เซอร์วสิอพาร์ทเมนท ์และโรงแรมระดบั Luxury และ Upscale โรงแรมชื
อดงับน
พืjนที
สุขุวิท ไดแ้ก่ โรงแรมเจดบับลิวแมริออท โรงแรมเวสทิน โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม โรงแรมโซฟิเทล
สุขมุวทิ โรงแรมอลอฟท ์โรงแรมฮิลตนัสุขมุวทิ และโรงแรมเชอราตนั แกรนดสุ์ขมุวทิรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท
ใหบ้ริการตามแนวเสน้ถนนสุขมุวทิและไปตดักบัรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ที
สี
แยกอโศก ถนนสุขมุวทิยงัเป็นที
ตัjงของ
อาคารสาํนกังาน และบริษทัขา้มชาติอีกหลายแห่งรวมถึงศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ� ที
ตัjงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง
จากแยกอโศก เนื
องจากปัจจุบนัสุขมุวทิเป็นศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหารที
ทนัสมยั และสถานบนัเทิงอื
นๆ 
ทาํใหบ้ริเวณดงักล่าวไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมากจากนกัท่องเที
ยว 

 
7.3 ผลประกอบการโรงแรม 

7.3.1 โรงแรมระดบั Luxury 

โรงแรมระดบั Luxury มีบริการและสิ
งอาํนวยความสะดวกแบบเตม็รูปแบบ รวมถึงร้านอาหาร บาร์ 
(มากกวา่ 1 แห่ง) การใหบ้ริการระดบัสูง และสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ สระวา่ยนํj า  สปา ฟิต



 

 

เนส หอ้งประชุม และ
เรียกวา่โรงแรมระดบั 
ละสถาบนั) ตวัอยา่งแบรนดโ์รงแรมระดบั
ติเนนตลั ริช คาร์ลตนั ปาร์คไฮแอท แมนดารินออเรียนทลั และโซฟิเทล

หลงัจากที
ผลประกอบการของโรงแรมระดบั 
มีการปรับเพิ
มขึjนอยา่งต่อเนื
องจนกระทั
งปี พ
อตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 
เพิ
มขึjนร้อยละ32.2เมื
อเทียบกบัปีก่อนในระยะเวลา 
(Average Daily Rates) 
โรงแรมใหม่ที
เพิ
มขึjน

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั 
พกัเฉลี
ย (Occupancy Rate) 
(RevPAR) เพิ
มขึjนร้อยละ 
ต่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 
(ADR) เพิ
มขึjนเพียงร้อยละ 

อตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 

ละ 59.2 เมื
อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที
แลว้จาก 

จากอตัราการเขา้พกัเฉลี
ยที
เพิ
มขึjนสูงขึjนร้อยละ 

หอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั 
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เนส หอ้งประชุม และ/หรือพืjนที
จดังานประชุม ปกติโรงแรมระดบั Luxury 
เรียกวา่โรงแรมระดบั 5  ดาว (ทัjงนีjการวดัระดบัโรงแรมอาจจะแตกต่างขึjนอยูก่บัแต่ละประเทศและแต่

ตวัอยา่งแบรนดโ์รงแรมระดบัLuxuryไดแ้ก่ คอนราด เซน้ตรี์จิส โฟร์ซีซนั อินเตอร์คอน
ติเนนตลั ริช คาร์ลตนั ปาร์คไฮแอท แมนดารินออเรียนทลั และโซฟิเทล 

หลงัจากที
ผลประกอบการของโรงแรมระดบั Luxury อยูใ่นระดบัตํ
าสุดในปี พ
มีการปรับเพิ
มขึjนอยา่งต่อเนื
องจนกระทั
งปี พ.ศ. 2556 ตามขอ้มูลสถิติจาก STR Global
อตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (Revenue Per Available Room) ของโรงแรมระดบั 

เมื
อเทียบกบัปีก่อนในระยะเวลา 3 ปีที
ผา่นมา อตัราราคาหอ้งพกัเฉลี
ยตอ่วนั 
Average Daily Rates) มีการปรับเพิ
มขึjนเพียงเลก็นอ้ย สืบเนื
องจากอุปทานที
ลน้ตลาดและจาํนวน

โรงแรมใหม่ที
เพิ
มขึjน 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั (ADR) ในปีพ.ศ.2556 เพิ
มขึjนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 
Occupancy Rate) เพิ
มขึjนร้อยละ 2.4 ส่งผลใหอ้ตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 
เพิ
มขึjนร้อยละ 9 ทัjงนีj ปี พ.ศ.2557 อตัราการเขา้พกัเฉลี
ยตกลงร้อยละ 

ต่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (RevPAR) ปรับลดลงถึงร้อยละ 18.9 ในขณะที
อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั 
เพิ
มขึjนเพียงร้อยละ 0.5 

อตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (RevPAR) ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนพ

เมื
อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที
แลว้จาก 2,865 บาทเป็น 4

จากอตัราการเขา้พกัเฉลี
ยที
เพิ
มขึjนสูงขึjนร้อยละ 28.4 หรือเท่ากบัร้อยละ 74.9 

หอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั (ADR)  ลดลงร้อยละ 1.2 มาอยูที่
 6,095 บาท 

ผลประกอบการโรงแรงแรมระดบั Luxury ในกรุงเทพ  

Service Charge  

ทรัสตเ์พื
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Luxury จะถูกเขา้ใจโดยง่ายและ
ทัjงนีjการวดัระดบัโรงแรมอาจจะแตกต่างขึjนอยูก่บัแต่ละประเทศและแต่

ราด เซน้ตรี์จิส โฟร์ซีซนั อินเตอร์คอน

อยูใ่นระดบัตํ
าสุดในปี พ.ศ. 2553 ผลประกอบการ
STR Global ในปีพ.ศ.2555 
ของโรงแรมระดบั Luxury

ปีที
ผา่นมา อตัราราคาหอ้งพกัเฉลี
ยตอ่วนั 
อย สืบเนื
องจากอุปทานที
ลน้ตลาดและจาํนวน

เพิ
มขึjนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 2.3 และอตัราการเขา้
ส่งผลใหอ้ตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ยตกลงร้อยละ 13.1 ทาํใหอ้ตัรารายได้
ในขณะที
อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั 

ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนพ.ศ.2558 เพิ
มขึjนถึงร้อย

,562 บาทเป็นผลโดยตรง

9 ในขณะเดียวกนัอตัราค่า

 



 

 

7.3.2       โรงแรมระดบัUpscale 
โรงแรมระดบั Upscale
สะดวกต่างๆ ไดแ้ก่สระวา่ยนํj า ฟิตเนส พืjนที
จดังาน และอื
นๆ ทัjงนีj ขนาดของห้องพกัจะมีขนาดเล็กกวา่
ขนาดหอ้งพกัของโรงแรมระดบั
4ดาว (ทัjงนีjการวดัระดบัโรงแรมอาจจะแตกต่างขึjนอยูก่บัแต่ละประเทศและแต่ละสถาบนั
รนดโ์รงแรมระดบั Upscale

ที
ผ่านมาอุปทานของโรงแรมสร้างใหม่ในระดบั
อตัราค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อวนั 
ประกอบการฟืj นตวัในปีถดัมาจนกระทั
งไปถึงปลายปี พ
ถือวา่อยูใ่นเกณฑที์
ดีมาก ซึ
 งอตัรารายไดต่้อห้องพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 
2,257 บาท ผลจากการเพิ
มขึjนของอตัราการเขา้พกัเฉลี
ยที
ร้อยละ 
หอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั 

ในปี พ.ศ. 2557 อตัรารายไดต้่อห้องพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 
เนื
องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองซึ
งกระทบไปถึงธุรกิจดา้นอื
นๆ อีกดว้ย

ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ
ดีอตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 
จากการอตัราการเขา้พกัเฉลี
ยที
เพิ
มขึjนถึงร้อยละ 
ต่อวนั (ADR) ที
เพิ
มขึjนร้อยละ 
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Upscale  
Upscale มีบริการแบบเต็มรูปแบบ มีร้านอาหารมากกวา่ 1 แห่ง และมีสิ
งอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ ไดแ้ก่สระวา่ยนํj า ฟิตเนส พืjนที
จดังาน และอื
นๆ ทัjงนีj ขนาดของห้องพกัจะมีขนาดเล็กกวา่
ขนาดหอ้งพกัของโรงแรมระดบัLuxury ปกติโรงแรมระดบันีj ถูกเขา้ใจโดยง่ายและเรียกวา่โรงแรมระดบั 

ทัjงนีjการวดัระดบัโรงแรมอาจจะแตกต่างขึjนอยูก่บัแต่ละประเทศและแต่ละสถาบนั
Upscale ไดแ้ก่ มาริออทพลูแมน คราวน์ พลาซ่า เวสติน และแกรนดเ์ซนเตอร์พอยต์

ที
ผ่านมาอุปทานของโรงแรมสร้างใหม่ในระดบั Upscale มีจาํนวนเพิ
มขึjนอย่างมีนยัสาํคั
อตัราค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อวนั (ADR) ลดลงระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 
ประกอบการฟืj นตวัในปีถดัมาจนกระทั
งไปถึงปลายปี พ.ศ. 2556 ผลประกอบการของโรงแรมระดบันีj
ถือวา่อยูใ่นเกณฑที์
ดีมาก ซึ
 งอตัรารายไดต่้อห้องพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (RevPAR)

บาท ผลจากการเพิ
มขึjนของอตัราการเขา้พกัเฉลี
ยที
ร้อยละ 5.1 ซึ
งเท่ากบัร้อยละ 
หอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั (ADR) ปรับสูงขึjน ร้อยละ 7.9 เป็น 2,982 บาท 

อตัรารายไดต้่อห้องพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (RevPAR) ลดลงร้อย
เนื
องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองซึ
งกระทบไปถึงธุรกิจดา้นอื
นๆ อีกดว้ย

ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ.2558 ผลประกอบการของโรงแรมระดบั Upscale 
ดีอตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (RevPAR) เพิ
มขึjนร้อยละ 59.1 เป็น 2,
จากการอตัราการเขา้พกัเฉลี
ยที
เพิ
มขึjนถึงร้อยละ 52.1 ซึ
 งเท่ากบัร้อยละ 79.6 และอตัราค่าห้องพกัเฉลี
ย

ที
เพิ
มขึjนร้อยละ 4.6 มาอยูที่
 3,175 บาท 

ผลประกอบการโรงแรงแรมระดบั Upscale ในกรุงเทพ  

Service Charge  
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แห่ง และมีสิ
งอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ไดแ้ก่สระวา่ยนํj า ฟิตเนส พืjนที
จดังาน และอื
นๆ ทัjงนีj ขนาดของห้องพกัจะมีขนาดเล็กกวา่

ปกติโรงแรมระดบันีj ถูกเขา้ใจโดยง่ายและเรียกวา่โรงแรมระดบั 
ทัjงนีjการวดัระดบัโรงแรมอาจจะแตกต่างขึjนอยูก่บัแต่ละประเทศและแต่ละสถาบนั) ตวัอยา่ง   แบ

ไดแ้ก่ มาริออทพลูแมน คราวน์ พลาซ่า เวสติน และแกรนดเ์ซนเตอร์พอยต ์

มีจาํนวนเพิ
มขึjนอย่างมีนยัสาํคญั ส่งผลให้
. 2554 อย่างไรก็ตาม ผล

ผลประกอบการของโรงแรมระดบันีj
RevPAR) เติบโตร้อยละ 15.6 เป็น 
ซึ
งเท่ากบัร้อยละ 75.7 และอตัราค่า

ลดลงร้อยละ 19.5 เป็น 1,817 บาท
เนื
องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองซึ
งกระทบไปถึงธุรกิจดา้นอื
นๆ อีกดว้ย 

Upscale ถือวา่อยูใ่นเกณฑที์

,528 บาทเป็นผลโดยตรง
และอตัราค่าห้องพกัเฉลี
ย

 



 

 

7.3.3 โรงแรมระดบั Midscale 
โรงแรมระดบั  Midscale / Economic
แค่บางอยา่ง อาทิ ไม่มี สระวา่ยนํj า  ฟิตเนส ห้องประชุม หรือพืjนที
จดังาน และมีร้านอาหารเพียง 
ปกติโรงแรมระดบันีj ถูกเขา้ใจโดยง่ายและเรียกวา่โรงแรมระดบั
อาจจะแตกต่างขึjนอยูก่บัแต่ละประเทศและแต่ละสถาบนั
Economic ไดแ้ก่ ไอบิสฮิลตนัการ์เดน้อินน์ปาร์คอินน์บายเรดิสนั และฮอลิเดย์
ผลประกอบการไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยัในช่วงหลายปีที
ผ่าน ส่งผลให้ผลประกอบการโรงแรม
ระดบั  Midscale / Economic
ในช่วง 2 ถึง 3 ปีที
ผา่นมา
การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาคและการเพิ
มขึjนของจาํนวนนักท่องเที
ยว
แบบอิสระ(FIT) โดยเฉพาะนักท่องเที
ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี
ปุ่น ประเทศเกาหลี 
และประเทศอินเดีย

    

รูปภาพ 14: 

 
หลงัจากช่วงตํ
าสุดเมื
อปี พ
อีกครัj งระหวา่งปีพ.ศ
ให้อตัรารายไดต้่อห้องพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 
บาทในปี พ.ศ .2555 

จากสถานการณ์ไม่มั

ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 
16.1 มาอยูที่
 1,141 บาท 

ที
มา: STR GLOBAL, JLL 
หมายเหตุ: มูลค่ารวม Service Charge 
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Midscale  
Midscale / Economic มีบริการและสิ
งอาํนวยความสะดวกที
ค่อนขา้งจาํกดั หรือบริการ

แค่บางอยา่ง อาทิ ไม่มี สระวา่ยนํj า  ฟิตเนส ห้องประชุม หรือพืjนที
จดังาน และมีร้านอาหารเพียง 
ปกติโรงแรมระดบันีj ถูกเขา้ใจโดยง่ายและเรียกวา่โรงแรมระดบั2 ดาวถึง 3 (ทัjงนีj การวดัระดบัโรงแรม
อาจจะแตกต่างขึjนอยูก่บัแต่ละประเทศและแต่ละสถาบนั) ตวัอยา่งแบรนด์โรงแรมระดบั 

ไดแ้ก่ ไอบิสฮิลตนัการ์เดน้อินน์ปาร์คอินน์บายเรดิสนั และฮอลิเดยอิ์นน์เอก็ซ์เพรส
ผลประกอบการไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยัในช่วงหลายปีที
ผ่าน ส่งผลให้ผลประกอบการโรงแรม

Midscale / Economic ปรับลดลงสู่จุดตํ
าสุดในปี พ.ศ. 2553  
ปีที
ผา่นมา(ยกเวน้ปี พ.ศ. 2557) ตลาดโรงแรมระดบันีj เติบโตอยา่งต่อเนื
องเป็นผลมาจ

การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาคและการเพิ
มขึjนของจาํนวนนักท่องเที
ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที
ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี
ปุ่น ประเทศเกาหลี 

 

: ผลประกอบการโรงแรงแรมระดบั Midscaleในกรุงเทพ 

หลงัจากช่วงตํ
าสุดเมื
อปี พ.ศ. 2553 ผลประกอบการโรงแรมระดบั  Midscale / Economic
ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 สืบเนื
องจากจาํนวนนกัท่องเที
ยวที
เขา้มากรุงเทพเพิ
มขึjน ทาํ

อตัรารายไดต้่อห้องพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (RevPAR) เพิ
มขึjนร้อยละ 15.5  จาก 
2555 สาํหรับปี พ.ศ. 2556 เพิ
มขึjนอีกร้อยละ 32.5 มาอยูที่
 1,359

จากสถานการณ์ไม่มั
นคงทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัเฉลี
ยเท่ากบัร้อยละ 
ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 13.2  ทาํใหอ้ตัรารายไดต้อ่หอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย 

บาท  

Service Charge  
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มีบริการและสิ
งอาํนวยความสะดวกที
ค่อนขา้งจาํกดั หรือบริการ
แค่บางอยา่ง อาทิ ไม่มี สระวา่ยนํj า  ฟิตเนส ห้องประชุม หรือพืjนที
จดังาน และมีร้านอาหารเพียง 1 แห่ง 

ทัjงนีj การวดัระดบัโรงแรม
ตวัอยา่งแบรนด์โรงแรมระดบั Midscale / 

อินน์เอก็ซ์เพรส 
ผลประกอบการไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยัในช่วงหลายปีที
ผ่าน ส่งผลให้ผลประกอบการโรงแรม

ตลาดโรงแรมระดบันีj เติบโตอยา่งต่อเนื
องเป็นผลมาจาก
การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของสายการบินตน้ทุนตํ
าในภูมิภาคและการเพิ
มขึjนของจาํนวนนักท่องเที
ยว

โดยเฉพาะนักท่องเที
ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี
ปุ่น ประเทศเกาหลี 

 

Midscale / Economic กลบัมาฟืj นตวั
สืบเนื
องจากจาํนวนนกัท่องเที
ยวที
เขา้มากรุงเทพเพิ
มขึjน ทาํ

จาก 888 บาท มาอยูที่
 1,025  
1,359 บาท 

ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัเฉลี
ยเท่ากบัร้อยละ 63.2 
อตัรารายไดต้อ่หอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย (RevPAR) ลดลงร้อยละ 
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ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2558อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั (ADR) เพิ
มขึjนร้อยละ 7.2 จากปี
ก่อนหนา้เมื
อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัโดยเพิ
มจาก 1,808 บาท เป็น 1,937 บาท อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย
เท่ากบัร้อยละ 78.3 หรือสูงขึjนร้อยละ 22.5 และอตัรารายไดต้่อหอ้งพกัที
มีไวจ้าํหน่าย(RevPAR) เพิ
มขึjน
ร้อยละ 50.5 มาอยูที่
 1,517 บาท 
 

7.4 แนวโน้มตลาดโรงแรมกรุงเทพ 
จากขอ้มูลของการท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยยงัคงมีเสถียรภาพดา้นการท่องเที
ยว 
เห็นไดช้ดัจากสถิติจาํนวนนักท่องเที
ยวที
กลบัมาเที
ยวซํj ายงัถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที
ดี โดยในปี พ.ศ. 2556 จาํนวน
นักท่องเที
ยวที
กลบัมาเที
ยวซํj าคิดเป็นร้อยละ 60 ของจาํนวนนักท่องเที
ยวทัjงหมดอีกทัjงมีปัจจยัเสริมจากการ
ปรับปรุงท่าอากาศยานเพื
อรองรับนักท่องเที
ยวที
เพิ
มขึjนการขยายตวัอย่างรวดเร็วของสายการบินตน้ทุนตํ
าใน
เอเชีย และการขยายตวัของโครงข่ายธุรกิจการบิน จากจาํนวนนักท่องเที
ยวชาวจีนที
เดินทางเขา้ประเทศไทยที

เพิ
มขึjนตลอดช่วงหลายปีที
ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นสถานที
ท่องเที
ยวที
สามารถรองรับปริมาณ
นกัท่องเที
ยวจาํนวนมากได ้

กรุงเทพ  ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัสามของ Euromonitor International’s 100 Top City Destinations(พ.ศ.
2556) อีกทัjงไดรั้บรางวลั “The most popular tourist destination in Asia” จาก German travel industry group Go 
Asia โดยในปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพ ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัสองของ “Top Global Destination Cities” จาก
การจดัลาํดบัของ  MasterCard Global Destination Cities Indexล่าสุดปี พ.ศ. 2558 การท่องเที
ยวแห่งประเทศไทย
จดัตัjงแคมเปญ ท่องเที
ยววถีิไทย 2558 เพื
อเป็นการนาํเสนอประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาติในเรื
องของธรรมชาติ 
และวฒันธรรมโดยมีนกัท่องเที
ยวที
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนกัท่องเที
ยวจากยโุรป และละตินอเมริการะดบัHigh-
end ที
ชอบจบัจ่ายใชส้อย 

จากขอ้มูลข่าวล่าสุดชีjไดร้ายงานวา่นกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติมีจาํนวนเพิ
มขึjนในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 
และมีแนวโนม้วา่ความตอ้งการที
พกัแรมมากขึjนในระยะสัjน ซึ
งส่งผลดีต่อผลประกอบการโรงแรมใหมี้การฟืj นตวั
จากผลกระทบในปี พ.ศ. 2557 ในระยะกลางคาดวา่จาํนวนนกัท่องเที
ยวจะเพิ
มขึjนอยา่งต่อเนื
องหากเศรษฐกิจยงัคง
เติบโตที
ระดบัทรงตวั และสถานการณ์บา้นเมืองสงบ 

 
หมายเหตุ : 

คาํชี7แจง 

รายงานฉบบันีjจดัทาํขึjนตามขอ้เสนอของ บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ฉบบัวนัที
 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ให้กบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (“ลูกคา้”)  เพื
อนาํเสนอภาพรวมตลาดธุรกิจโรงแรม 
(“งานวิจยั” หรือ “รายงาน”) ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย (“โครงการ”) เนื
องจากการจดัตัjงกองทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(REIT)  ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ รับทราบว่า
รายงานฉบบันีj ใชส้าํหรับการบริหารงานภายในองค์กร และสําหรับประกอบหนังสือชีjชวนเพื
อการเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่แก่ประชาชนทั
วไปเป็นครัj งแรก (IPO Prospectus) 
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ขอบเขตงานวจิยั 

ในงานวจิยัชิjนนีj  บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์ศึกษาและประเมินภาวะปัจจุบนัและการเปลี
ยนแปลงของตลาดธุรกิจโรงแรม 
ในกรุงเทพฯ  งานวจิยัของเราครอบคลุมถึง 

• การช่วยใหลู้กคา้เขา้ใจภาวะเศรษฐกิจของประเทศระดบัประเทศและทอ้งที
รวมถึงขอ้บงัคบัต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบั
การลงทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

• การจดัทาํขอ้มูลเกี
ยวกบัตลาดธุรกิจโรงแรม เพื
อใชพิ้จารณาโอกาสและอุปสรรคที
มีอยูใ่นปัจจุบนัและในอนาคต
ของธุรกิจโรงแรมในมุมมองของนกัลงทุน 

การวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ เป็นไปตามหวัเรื
องต่อไปนีj  

• อุปทานของโรงแรม (Supply)–การจาํแนกประเภทตามทาํเลที
ตัj งและระดับโรงแรม ทัj งในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต  และขอ้มูลของโครงการที
สาํคญั 

• อุปสงคข์องโรงแรม (Demand) – นาํเสนอขอ้มูลตลาดการท่องเที
ยว ทัjงในอดีตและปัจจุบนั แหล่งที
มาของอุปสงค ์
และขอ้มูลเกี
ยวกบัจาํนวนนกัท่องเที
ยวที
เดินทางเขา้มา 

• อตัราการเช่าพืjนที
และอตัราพืjนที
วา่ง (Occupancy rates)– การประเมินอตัราการเขา้พกั ทัjงในอดีต ปัจจุบนั และใน
อนาคต 

• อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี
ยต่อวนั (ADR)– ปัจจยัสาํคญัที
มีผลต่อระดบัอตัราค่าหอ้งพกัและอตัราค่าห้องพกัของโรงแรม
ที
มีลกัษณะใกลเ้คียง ทัjงรวมถึงอตัราที
สามารถทาํไดท้ัjงในอดีตและปัจจุบนั 

คาํแถลงเกี.ยวกบัผลประโยชน์ทางการเงนิ 

บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์ยนืยนัวา่ มิไดมี้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดในโครงการที
ขดัแยง้ซึ
 งทาํให้
ไม่สามารถประเมินตลาดธุรกิจโรงแรม ได้อย่างเหมาะสม หรือที
อาจส่งผลต่อความสามารถในการให้ความเห็นโดย
ปราศจากอคติ  สถานะดงักล่าวนีjจะคงอยูจ่นกวา่บทความของงานวจิยันีjสาํเร็จลุล่วงตามจุดประสงค ์

การรักษาความลบั 

รายงานฉบบันีj เป็นความลบั จดัทาํใหลู้กคา้ผูม้อบอาํนาจเท่านัjน  โดยมีเงื
อนไขวา่จะตอ้งไม่มีการคดัลอกหรือเปิดเผยเนืjอหา
และขอ้สรุปในรายงานแก่บุคคลที
สามโดยปราจากความยนิยอมจาก บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์และลูกคา้ผูม้อบอาํนวจ 

การไม่ปฏิบัติตามเงื
อนไขดงักล่าวถือเป็นการละเมิดขอ้ตกลงการรักษาความลบั (Confidentiality Agreement) ระหว่าง 
บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์ ลูกคา้ผูม้อบอาํนาจ  และบุคคลอื
นผูใ้หข้อ้มูลอนัเป็นความลบัเพื
อการทาํวิจยัไม่วา่จะมีขอ้ตกลง
เป็นทางการหรือไม่ก็ตาม 
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เงื.อนไขของรายงาน 

รายงานฉบบันีjจดัทาํให ้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว  เพื
อใชป้ระกอบหนงัสือ  
ชีjชวนเพื
อการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่แก่ประชาชนทั
วไปเป็นครัj งแรก (IPO Prospectus) สําหรับโรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์ไม่มีพนัธะผูกพนัที
ตอ้งส่งมอบรายงานฉบบันีj  หรือส่วนหนึ
 ง
ส่วนใดของรายงานฉบบันีjต่อบุคคลอื
น 

บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์ไม่ขดัขอ้งหากมีการอา้งอิงขอ้มูลหรือผลวจิยัในรายงานฉบบันีj   ตราบใดที
มีการอา้งอิงถึง บริษทั 
โจนส์ แลง ลาซาลล ์อยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 

รายงานฉบบันีjรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงสิ
งพิมพเ์ผยแพร่ทัjงหลายและแหล่งขอ้มูลอื
นๆ ที
บริษทัพิจารณาแลว้วา่
เหมาะสม  ขอ้มูลที
ปรากฏในรายงานฉบบันีj จดัทาํขึjนดว้ยความสุจริตและความระมดัระวงั  อยา่งไรก็ดี บริษทั โจนส์ แลง  
ลาซาลล ์มิไดเ้ป็นผูพิ้สูจน์ยนืยนัขอ้มูลทัjงหมดดว้ยตนเอง 

เราเชื
อมั
นวา่เนืjอหาในรายงานฉบบันีj ถูกตอ้งและชดัเจน  อยา่งไรก็ดีบริษทัไม่รับประกนัความถูกตอ้งและความชดัเจนของ
ขอ้มูล และไม่รับผดิชอบต่อขอ้เรียกร้องใดๆ ในการใชข้อ้มูลดงักล่าว  บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์ไม่มีพนัธะที
จะตอ้ง
ปรับเปลี
ยนขอ้มูลเพื
อแสดงใหเ้ห็นความเปลี
ยนแปลงที
เกิดขึjนหลงัจากการส่งมอบรายงาน
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8. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

8.1 การก่อตั2งกองทรัสต์ 

8.1.1 ข้อมูลทั5วไปของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล ใชชื้
อภาษาองักฤษว่า LH Hotel 
Leasehold  Real Estate Investment Trust หรือ LHHOTEL เป็นกองทรัสตต์ามพ.ร.บ. ทรัสตฯ์  ที
ก่อตั@งขึ@น
ดว้ยผลของสัญญาก่อตั@งทรัสตแ์ละสมบูรณ์เมื
อผูก่้อตั@งทรัสต์โอนเงินที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์
ดว้ยความไวว้างใจใหท้รัสตีจดัการทรัพยสิ์นเพื
อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

ในเบื@องตน้เมื
อมีการก่อตั@งทรัสตต์ามสญัญาก่อตั@งทรัสต ์ทรัพยสิ์นเริ
มตน้ที
จะใหเ้ป็นกองทรัสตไ์ดแ้ก่เงินที

ผูก่้อตั@งทรัสต์ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสตใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั@ งแรก จาํนวนไม่เกิน4,010
ลา้นบาทโดยผูก่้อตั@งทรัสตมี์หน้าที
ดาํเนินการให้ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที
ไดจ้ากการจาํหน่าย
หน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื
อให้การก่อตั@งกองทรัสต์แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนัทาํการนับแต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื
นเอกสารหลกัฐานที
แสดงไดว้่ามีการโอนเงินดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
พร้อมกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

8.1.2 วตัถุประสงค์ของทรัสต์เพื5อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 

กองทรัสตก่์อตั@งขึ@นเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกหลักทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์(REIT) เพื
อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที
 ทจ. 49/2555 และมีวตัถุประสงคใ์นการ
นาํหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

เมื
อกองทรัสต์นาํเงินที
ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์แลว้ 
กองทรัสต ์โดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะนาํทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวออกใหเ้ช่าช่วงและให้เช่าแก่ผูเ้ช่าช่วง โดย
กองทรัสตจ์ะไดรั้บ ค่าเช่าคงที
 และค่าเช่าแปรผนั จากผูเ้ช่าช่วง ทั@งนี@  การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรัสต์
จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและกาํกบัดูแลโดยทรัสตี เพื
อใหก้ารดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื
อนไขแห่งสัญญาก่อตั@ งทรัสต์ สัญญาแต่งตั@ งผู ้จัดการกองทรัสต์ และหลักเกณฑ์ที
 
พ.ร.บ.ทรัสตฯ์ รวมทั@งประกาศอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ทั@งนี@  
กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการในลักษณะใดที
 เป็นการใช้กองทรัสต์เพื
อประกอบธุรกิจอื
น เช่น ธุรกิจ
โรงพยาบาล อีกทั@ง กองทรัสตจ์ะไม่นาํทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที
มีเหตุอนัควร
สงสยัวา่จะนาํทรัพยสิ์นหลกันั@นไปใชป้ระกอบธุรกิจที
ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 



 

 

แผนภาพกระบวนการในการก่อตั2งกองทรัสต์

ทั@งนี@กองทรัสตจ์ะก่อตั@งในวนัที
ทาํสญัญาก่อตั@งทรัสตแ์ละจะมีผลสมบูรณ์เมื
อผูก่้อตั@งทรัสตไ์ดโ้อนเงินที

ไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยทรัสตที์
เสนอขายครั@ งแรกทั@งหมดใหแ้ก่ทรัสตี
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ทั@งนี@กองทรัสตจ์ะก่อตั@งในวนัที
ทาํสญัญาก่อตั@งทรัสตแ์ละจะมีผลสมบูรณ์เมื
อผูก่้อตั@งทรัสตไ์ดโ้อนเงินที

ไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยทรัสตที์
เสนอขายครั@ งแรกทั@งหมดใหแ้ก่ทรัสตี 

ทรัสตเ์พื
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ทั@งนี@กองทรัสตจ์ะก่อตั@งในวนัที
ทาํสญัญาก่อตั@งทรัสตแ์ละจะมีผลสมบูรณ์เมื
อผูก่้อตั@งทรัสตไ์ดโ้อนเงินที
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อนึ
งภายหลงัจากการก่อตั@งกองทรัสตแ์ลว้โครงสร้างของกองทรัสตส์ามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี@  

 

8.2 สรุปสาระสําคญัของสัญญาก่อตั2งทรัสต์ 

คู่สัญญา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (“ผู้ก่อตั2งทรัสต์” หรือ “ผู้จัดการ

กองทรัสต์”) กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  (“ทรัสต”ี) 

ลกัษณะของกองทรัสต์

แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร

บริหาร 

ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีตอ้งมอบหมายให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์บริหารจัดการ
กองทรัสต์ โดยมีขอบเขตอาํนาจหน้าที
และความรับผิดชอบตามที
ปรากฏในรายการเกี
ยวกบั
อาํนาจหนา้ที
ของทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามที
ระบุในสัญญาก่อตั@งทรัสต ์และสัญญาอื
น
ใดที
เกี
ยวขอ้ง ทั@งนี@  ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์อาํนาจหนา้ที
และความรับผิดชอบหลกัที
เกี
ยวขอ้งกบั
การดูแลจัดการกองทรัสต์โดยนําเงินที
ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัและ
ทรัพยสิ์นอื
นของกองทรัสต์ ซึ
 งรวมถึงการตดัสินใจเกี
ยวกบัการลงทุน การจาํหน่าย และการ
จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอาํนาจหน้าที
และความ
รับผิดชอบหลกัในการกาํกบัดูแลการปฏิบติัหนา้ที
ของผูจ้ดัการกองทรัสต์ และผูรั้บมอบหมาย
รายอื
น (ถา้มี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั@งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง และการเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตอ์นึ
 ง ในกรณีที
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นที
มิใช่
ทรัพยสิ์นหลกั การจัดการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นดงักล่าว อาจดาํเนินการโดยทรัสตี ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต ์หรือบุคคลอื
นที
ผูจ้ดัการกองทรัสตม์อบหมายโดยจะเป็นไปตามที
ระบุไวใ้นสัญญา
ก่อตั@งทรัสต ์และสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง 
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ทรัพย์สินที5จะให้เป็น

กองทรัสต์ 

 

(1) ทรัพยสิ์นเริ
มตน้ของกองทรัสตเ์ป็นเงินที
ผูก่้อตั@งทรัสตห์รือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ดจ้าก
การจาํหน่ายหน่วยทรัสตใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั@ งแรก ซึ
 งจะตอ้งดาํเนินการโอน
ให้แก่ทรัสตี เพื
อให้การก่อตั@งทรัสตแ์ลว้เสร็จภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงทรัพยสิ์นใดๆ ที
กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลกัเกณฑ์ที

กฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด ซึ
งสาํหรับทรัพยสิ์นหลกักองทรัสตจ์ะตอ้งไดม้าภายใน 60 วนั
นบัแต่วนัที
ก่อตั@งกองทรัสตแ์ลว้เสร็จ  

(2) ทรัพยสิ์นหลกัซึ
งกองทรัสตจ์ะลงทุนในครั@ งแรก ไดแ้ก่ สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 พร้อมพื@นที
จอดรถและส่วนควบของอาคารโรงแรมที
เป็น
งานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางรวมถึงสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกับ
โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 รวมถึงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
อง
กับทรัพย์สินดังกล่าวและกรรมสิทธิa ในสังหาริมทรัพย์ซึ
 งเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื
 องมือ 
เครื
องใช ้อุปกรณ์ตกแต่งที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั@งอุปกรณ์อื
นใดที
ใชเ้พื
อ
วตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู ้พักอาศัย และ
ผูใ้ชบ้ริการในโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 ซึ
งตั@ง และ/หรือ ติดตรึงตรา
อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื@นที
ของอาคารโรงแรม หรือบนพื@นผิวของตัวอาคาร
โรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ซึ
 งตั@งอยูใ่น
โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

วนัก่อตั2งกองทรัสต์ วนัที
ผูก่้อตั@งทรัสต์โอนเงินที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ ดว้ยความไวว้างใจให้ทรัสตีเพื
อ
เก็บรักษาในนามทรัสตีและจดัการทรัพยสิ์นเพื
อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และคู่สญัญาได้
ลงนามในสญัญาก่อตั@งทรัสตแ์ลว้ 

ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ 

(1)   ผูจ้ดัการกองทรัสตส์ามารถขอมติจากผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์
เท่านั@น 

(2)   เหตุในการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตามที
กาํหนดไวด้งัต่อไปนี@  
และผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกรณีดงัต่อไปนี@  

(ก)   การประชุมสามญัประจาํปี ซึ
 งตอ้งจดัให้มีขึ@นภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ@นรอบปีบญัชี
ของกองทรัสต ์

(ข)   การประชุมวสิามญัในกรณีดงัต่อไปนี@  

1.   เมื
อผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรใหเ้รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื
อประโยชน์
ในการจดัการกองทรัสต ์

2.   เมื
อผูถื้อหน่วยทรัสตซึ์
งถือหน่วยทรัสตร์วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวน
หน่วยทรัสต์ที
จ ําหน่ายได้แล้วทั@ งหมด เข้าชื
อกันทําหนังสือขอให้ผู ้จัดการ
กองทรัสตเ์รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้
อยา่งชดัเจนในหนงัสือนั@น ทั@งนี@  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะตอ้งดาํเนินการจดัให้มีการ
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ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตภ์ายใน 1 เดือนนบัแต่ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

อนึ
ง หากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่ไดด้าํเนินการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์
ภายในระยะเวลาดงักล่าวในวรรคหนึ
ง ทรัสตีจะดาํเนินการจดัให้มีการประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสตเ์องก็ได ้

(3)   การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

 ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตจ์ดัทาํหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยระบุสถานที
 วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื
องที
จะเสนอต่อที
ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
และระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื
องที
จะเสนอเพื
อทราบ เพื
ออนุมติั หรือเพื
อพิจารณา แลว้แต่
กรณี รวมทั@งความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเรื
องดงักล่าว ซึ
 งรวมถึงผลกระทบที
ผูถื้อ
หน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติในเรื
องนั@น และจดัส่งให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  ทั@ งนี@  ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวนัแห่ง
ทอ้งถิ
นอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

(4)  การมอบฉนัทะ 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจมอบฉันทะให้บุคคลอื
นเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที
และลายมือชื
อ
ของผูถื้อหน่วยทรัสตที์
มอบฉนัทะ 

หนังสือมอบฉันทะนี@ จะต้องมอบให้แก่ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ หรือผูที้
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์
กาํหนด ณ ที
ประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(5)  องคป์ระชุม  

(ก) การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรัสต์และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ
 งหนึ
 งของจาํนวนผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ทั@งหมด และตอ้งมีหน่วยทรัสตน์ับรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของจาํนวน
หน่วยทรัสตที์
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั@งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

(ข) ในกรณีที
ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตค์รั@ งใด เมื
อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 
ชั
วโมงและจาํนวนผูถื้อหน่วยทรัสตซึ์
 งมาเขา้ร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม 
หากวา่การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั@นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหน่วยทรัสตร้์องขอ ให้
การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั@นมิไดถู้กเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหน่วยทรัสต์ร้องขอ ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์รียกนัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมครั@ งหลงันี@ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

(6) ประธานที
ประชุม 

 ให้ผู ้จัดการกองทรัสต์แต่งตั@ งกรรมการรายใดรายหนึ
 งซึ
 งเป็นตัวแทนของผู ้จัดการ
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กองทรัสตท์าํหนา้ที
เป็นประธานในที
ประชุม ประธานในที
ประชุมมีอาํนาจและหนา้ที
ใน
การดาํเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกตอ้งอย่างไรก็ดี ในกรณีที
ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์มีส่วนไดเ้สียในเรื
องที
พิจารณา ให้ทรัสตีหรือตวัแทนของทรัสตีแต่งตั@งบุคคล
หนึ
งเพื
อใหท้าํหนา้ที
เป็นประธานในที
ประชุมสาํหรับวาระนั@นๆ แทน 

(7)  วธีิการนบัคะแนนเสียง  

 ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตมี์คะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสตที์
ตนถือ โดยผูถื้อหน่วยทรัสต์
ที
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูที้
มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื
องที
พิจารณา  

มตขิองผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ 

(1)   ในกรณีทั
วไป ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรัสตที์
มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(2)   ในกรณีดงัต่อไปนี@  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4 ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อ
หน่วยทรัสตที์
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
 งทรัพยสิ์นหลักที
มีมูลค่าตั@ งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์

(ข) การเพิ
มทุนหรือการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตที์
มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ใน
สญัญาก่อตั@งทรัสต ์

(ค) การเพิ
มทุนแบบมอบอาํนาจทั
วไปของกองทรัสต ์

(ง) การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ซึ
 งมีขนาดรายการตั@งแต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทรัสต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ 

(จ) การเปลี
ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์

(ฉ) การถอดถอนหรือการแต่งตั@งทรัสตีตามขอ้กาํหนดที
เกี
ยวขอ้งกบัการเปลี
ยนแปลงทรัส
ตี ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั@งทรัสต ์

(ช) การถอดถอนหรือการแต่งตั@ งผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตามข้อกาํหนดที
เกี
ยวขอ้งกับการ
เปลี
ยนแปลงผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั@งทรัสต์ และสัญญา
แต่งตั@งผูจ้ดัการกองทรัสต ์

(ซ) การแกไ้ขเพิ
มเติมสญัญาก่อตั@งทรัสตใ์นเรื
องที
กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่ง
มีนยัสาํคญั 

(ฌ) การเลิกกองทรัสต ์

(3)   มติของผูถื้อหน่วยทรัสตที์
จะเป็นผลใหก้องทรัสตห์รือการจดัการกองทรัสตมี์ลกัษณะที
ขดั
หรือแยง้กับสัญญาก่อตั@งทรัสต์ หรือหลกัเกณฑ์อื
นตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ หรือพ.ร.บ. 
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ทรัสตฯ์ ใหถื้อวา่มตินั@นไม่มีผลบงัคบั 

การคาํนวณและ

เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะเป็นผูจ้ดัทาํและส่งรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตแ์ละมูลค่า
หน่วยทรัสต์ณวันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสซึ
 งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อ
สาํนกังานก.ล.ต. ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนั@น 

นอกจากนี@ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจดัทาํและส่งรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์และ
มูลค่าหน่วยทรัสตณ์วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือนใหท้รัสตีตรวจสอบภายใน 30 วนันบัแต่วนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั@ งนี@ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ประกาศเป็นการคาํนวณโดยใชร้ายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั@ งล่าสุดเป็นฐานในการกาํหนดมูลค่า
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตซึ์
 งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที
จะซื@อขายไดจ้ริงของทรัพยสิ์น
หลกัดงักล่าว 

การรายงาน ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีหนา้ที
และความรับผิดชอบในการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต์
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทรัสตี และผูถื้อหน่วยทรัสต์ซึ
 งรวมถึงการจัดส่ง
รายงานประจาํปีของกองทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตีและผูถื้อหน่วยทรัสต ์พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม
สามญัประจาํปี 

ก า ร แ ก้ ไ ข สั ญ ญ า

ก่อตั2งทรัสต์ 

(1) ทรัสตีมีหนา้ที
ในการแกไ้ขสญัญาก่อตั@งทรัสตต์ามคาํสั
งของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(2)   การแก้ไขเพิ
มเติมสัญญาก่อตั@ งทรัสต์ต้องไม่ขัดหรือแยง้กับเจตนารมณ์ในการก่อตั@ ง
กองทรัสต ์และบทบญัญติัแห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ พ.ร.บ. ทรัสตฯ์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคาํสั
งที
ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิ
มเติมสัญญาก่อตั@งทรัสตฉ์บบันี@ ในเรื
องที
จะกระทบต่อสิทธิที
มิใช่สาระสาํคญั
ของผู ้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเรื
 องที
 เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์หรือผู ้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยชดัแจ้ง หรือในส่วนซึ
 งไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต์ด้อยลง หรือ
เพื
อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ พ.ร.บ. ทรัสตฯ์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําสั
งที
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ต้องได้รับมติของผู ้ถือ
หน่วยทรัสต ์หากไดแ้จง้ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ช่องทางอื
นใดที
ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทั
วถึง และสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ทราบแลว้ 

(4)   การแกไ้ขเพิ
มเติมสญัญาก่อตั@งทรัสตใ์นเรื
องที
กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งไดรั้บ
มติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิ
มเติมตามคาํสั
งของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสตฯ์   

การได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึ5งทรัพย์สินหลกั 

การได้มาซึ5งทรัพย์สินหลกั 

(1) กองทรัสตอ์าจไดม้าซึ
งทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ โดยอาจเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือ



ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 
 

152 
 

เป็นการลงทุนโดยทางออ้ม  

การลงทุนโดยทางตรง 

การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัซึ
งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี@  

1. กองทรัสตจ์ะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อไดม้าซึ
งกรรมสิทธิa หรือสิทธิครอบครอง  

 ทั@งนี@  ในกรณีที
เป็นการไดม้าซึ
งสิทธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึ
งดงัต่อไปนี@  

1.1 เป็นการไดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยที์
มีการออก น.ส. 3 ก. 

1.2 เป็นการได้มาซึ
 งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที
 มีการออกตราสารแสดง
กรรมสิทธิa หรือสิทธิครอบครองประเภท  น.ส. 3 ก.อนึ
 ง ในกรณีที
กองทรัสต์
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที
 มีลักษณะเป็นการเช่าช่วง ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี
 ยงหรือการเยียวยาความ
เสียหายที
อาจเกิดขึ@นจากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิใน
สญัญาเช่า 

2. อสงัหาริมทรัพยที์
ไดม้าตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใดๆ เวน้แต่
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีไดพิ้จารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การ
อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั@นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์
จา ก อ สัง ห า ริม ท รั พ ย์ดัง ก ล่า วอ ย่าง มี นัยสํา คัญ  แ ล ะ เ งื
 อ น ไ ขก า ร ได้ม า ซึ
 ง
อสงัหาริมทรัพยน์ั@นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม   

3. การทาํสัญญาเพื
อให้ไดม้าซึ
 งอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือขอ้ผูกพนัใดๆ ที

อาจมีผลใหก้องทรัสตไ์ม่สามารถจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยใ์นราคายติุธรรม (ในขณะที

มีการจาํหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงที
ให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการซื@ออสังหาริมทรัพยข์อง
กองทรัสตไ์ดก่้อนบุคคลอื
น โดยมีการกาํหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหนา้ เป็นตน้ หรือ
อาจมีผลใหก้องทรัสตมี์หนา้ที
มากกวา่หนา้ที
ปกติที
ผูเ้ช่าพึงมีเมื
อสญัญาเช่าสิ@นสุดลง 

4. อสังหาริมทรัพยที์
ไดม้าตอ้งพร้อมจะนาํไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสตที์
ขออนุญาตเสนอขายรวมทั@งจาํนวนเงิน
กูย้มื (ถา้มี)   

ทั@ งนี@  กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที
ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จได ้โดยมูลค่าของ
เงินลงทุนที
จะทาํให้ไดม้าและใชพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้แลว้เสร็จเพื
อนาํไปจดัหา
ประโยชน์ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์(ภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์) และตอ้งแสดงไดว้่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื
อการ
พฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ย 

5. ผูจ้ ดัการกองทรัสต์ตอ้งดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยที์
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ประสงค์จะลงทุนตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี@  

5.1 เป็นการประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบที
มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไป
เพื
อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัยื
นคาํขอ โดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ย 2 ราย 

5.2 บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที
ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. อสังหาริมทรัพยที์
ไดม้าตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท   

ทั@ งนี@  ในกรณีที
จาํนวนเงินที
จะไดจ้ากการระดมทุนผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตน์อ้ย
กวา่มูลค่าอสังหาริมทรัพยที์
ประสงคจ์ะลงทุน ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่ามีแหล่ง
เงินทุนอื
นเพียงพอที
จะทาํให้ไดม้าซึ
 งอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

การลงทุนโดยทางออ้ม  

การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นในบริษทัที
จดัตั@งขึ@นโดยมี
วตัถุประสงค์เพื 
อดําเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสต์ตามประกาศที
 ทจ. 
49/2555 โดยการลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี@   

1. กองทรัสต์ตอ้งถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั@งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง
ทั@งหมดของบริษทันั@น 

2. แสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกที
จะทาํให้ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต์สามารถ
ดูแลและควบคุมให้บริษทัดงักล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตั@ง 
ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 และประกาศอื
นที
เกี
ยวขอ้ง ใน
ทาํนองเดียวกบักรณีที
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั@นโดยตรง  

(2) กองทรัสตอ์าจไดม้าซึ
งทรัพยสิ์นอื
นนอกจากทรัพยสิ์นหลกั โดยการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
น
ที
กองทรัสตส์ามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ดต้ามหลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั@งทรัสต์
การจาํหน่ายไปซึ5งทรัพย์สินหลกั 

(1)   ก่อนการจาํหน่ายไปซึ
 งทรัพยสิ์นหลกั ผูจ้ดัการกองทรัสต์ตอ้งจดัให้มีการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นหลกั โดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ย 1 ราย 

(2)   การจาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีสาระสาํคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี@  

(ก)   การจาํหน่ายไปจะกระทาํโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการระบบในการอนุมติั และ
มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์
ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั@งทรัสต ์  

(ข)   การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที
เขา้ลักษณะดังต่อไปนี@  นอกจากจะตอ้งเป็นไปตามที
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กาํหนดในขอ้ (ก) แลว้ จะตอ้งเป็นกรณีที
เป็นเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

1. การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแต่วนัที
กองทรัสตไ์ดม้าซึ
 งทรัพยสิ์น
หลกันั@น   

2.   การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตไ์ดม้าซึ
งกรรมสิทธิa  ใหแ้ก่เจา้ของเดิม 

ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม

ระหว่างกองทรัสต์กับ

ผู้จดัการกองทรัสต์และ

บุคคลที5เกี5ยวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

(1)   ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที
เขา้ลกัษณะตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั@งทรัสต ์

(2)   ในดา้นระบบในการอนุมติั ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี@  

(ก)  ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
 เป็นไปตามสัญญาก่อตั@ งทรัสต์และ
กฎหมายที
เกี
ยวขอ้งแลว้  

(ข)   ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมูลค่าเกินกวา่ 1,000,000 บาท หรือตั@งแต่ร้อยละ 0.03 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตขึ์@นไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

(ค)   ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมูลค่าตั@งแต่ 20,000,000 บาทขึ@นไป หรือเกินร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ตอ้งได้รับมติของที

ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3/4 ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของ
ผูถื้อหน่วยทรัสตที์
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีที
 ธุรกรรมตามวรรคหนึ
 งเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
 งทรัพยสิ์นหลัก การ
คาํนวณมูลค่าจะคาํนวณตามมูลค่าการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นทั@งหมดของแต่ละ
โครงการที
ทาํให้โครงการนั@นๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ
 งรวมถึงทรัพยสิ์นที
เกี
ยวเนื
องกับ
โครงการนั@นดว้ย 

(3)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ ตอ้ง
เป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั@งทรัสต์ และในกรณีที
เป็นการขอมติที
ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมตอ้งมีความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินหรือที
ปรึกษา
การเงินอิสระ (แลว้แต่กรณี) เพื
อประกอบการขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ย 

การอนุมติัตามวรรคหนึ
 ง (2) และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที

ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหนึ
ง (3) จะกาํหนดขอ้ยกเวน้สาํหรับการทาํธุรกรรมระหวา่ง
กองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตที์
ไดแ้สดงขอ้มูล
ไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละหนงัสือชี@ชวนก็ได ้

เ งื5 อ น ไ ข ใ น ก า ร เ ลิ ก

กองทรัสต์ 

เมื
อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนี@  ทรัสตีจะดาํเนินการเลิกกองทรัสต ์ 

(1)   เมื
อจาํนวนผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย 

(2)   เมื
อมีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลัก และผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพื
อให้
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อนึ
ง การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดในสญัญาก่อตั@งทรัสต ์ 
 

8.3 ช่องทางที5ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตั2งทรัสต์ 

ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสาํเนาสัญญาก่อตั@งทรัสตไ์ดที้
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี ไดใ้นช่วงเวลาทาํการ
ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี 

กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท 
หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที

จาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าว  

(3) เมื
อที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติใหเ้ลิกกองทรัสต ์

(4) กรณีที
มีเหตุตอ้งเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผูที้
มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาที
สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดนับแต่วนัที
การปฏิบัติหน้าที
ของผู ้จัดการกองทรัสต์รายเดิมสิ@นสุด 
และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื
อ
แต่งตั@งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่แลว้แต่ยงัไม่สามารถแต่งตั@งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่
ได ้ในกรณีดงักล่าวนี@  ใหท้รัสตีขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นการเลิกกองทรัสต ์

(5) เมื
อศาลมีคาํพิพากษาหรือมีคาํสั
งให้เลิกกองทรัสต ์ในกรณีที
มีเหตุตอ้งเปลี
ยนแปลงทรัสตี
แต่มิอาจแต่งตั@งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนัมิอาจหลีกเลี
ยงได ้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้้อง
ขอต่อศาลใหมี้การแต่งตั@งทรัสตีรายใหม่แลว้ แต่มิอาจแต่งตั@งได ้
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9. ผู้จดัการกองทรัสต์ 

9.1 ข้อมูลทั-วไป 
  ชื
อผูจ้ดัการกองทรัสต ์ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

ที
ตั+ง : เลขที
 11 อาคารคิว.เฮา้ส์ สาทร ชั+น 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษทั : 0105551006645 
โทรศพัท ์ : 02 286 3484 และ 02 679 2155 
โทรสาร : 02 286 3585 และ 02 679 2150 
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 300,000,000 บาท 
 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน และกิจการอื
นตามที
คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.อนุญาต โดยมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่จาํนวนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นที
จาํหน่ายแลว้ทั+งหมดของบริษทั ทั+ งนี+  ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีคุณสมบัติครบถว้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.ใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์เมื
อวนัที
 7 พฤษภาคม 2557 

9.2 ผู้ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

 ผูถื้อหุน้ของผูจ้ดัการกองทรัสตณ์ วนัที
 30 มิถุนายน 2558 มีดงันี+  

รายชื-อ จาํนวนหุ้นที-ถือ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 2,999,995 99.99 

 
บริษทั แอล เอช  ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเป็นผูถื้อหุน้
ของ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ
 งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั ซึ
งเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตามรายละเอียดขา้งตน้  ซึ
 งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ
มเติมไดจ้าก
ขอ้มูลสารสนเทศที
เปิดเผยใน Website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th) 

 
9.3 โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที
 30 มิถุนายน 2558  การจดัโครงสร้างองค์กร  ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ยึดหลกัการในการแบ่งหน้าที
  ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ  เป็นระบบ สอดคลอ้งต่อหลกัความ
ไวว้างใจและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี คาํนึงถึงการควบคุมความเสี
ยงที
จะเกิดขึ+นของการทุจริต ฉ้อฉล ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื
อให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผูล้งทุนด้วยความซื
อสัตย ์สุจริต 
ระมดัระวงั คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ก่อนประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์อง และเพื
อป้องกนัการรั
วไหลของ
ขอ้มูล หรือการกระทาํที
ผิดกฎหมาย และความสอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการทาํธุรกิจของ
บริษทั 
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โครงสร้างองคก์รของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ประกอบดว้ยสายงานหลกั  3  สายงาน และ 1 ฝ่ายงาน ประกอบดว้ย สาย
งานการลงทุน สายงานการตลาด  สายงานปฏิบติัการ และฝ่ายเทคโนโลย ีดงันี+  

 

 

 

โครงสร้างกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์ระหนกัวา่ มีหนา้ที
สาํคญัในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต ์ซึ
 งเป็นผู ้
ลงทุนรายย่อย ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จึงกําหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั+ ง
คณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 5คณะ ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์คณะทาํงานทั+งหมด รวม 6 คณะ ดงันี+  

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง 
4. คณะกรรมการจดัการ 
5. คณะกรรมการการลงทุน 
6. คณะกรรมการการลงทุนอสงัหาริมทรัพย ์
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1. คณะกรรมการบริษัท 

• รายชื-อคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 6 คน ดงันีE 

ชื-อ ตาํแหน่ง ประวตักิารศึกษา การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

นายรัตน์             

พานิชพนัธ์ 

ประธาน

กรรมการ 

 

• ปริญญาโท/M.S.in Business Ad., Fort 

Hays Kansas State University, U.S.A. 

• ปริญญาบตัร, วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วป

รอ.388) 

• ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP 

และ DCP 

• ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการ ธนาคาร แลนด ์

แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

•  ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

นายอดิศร  

ธนนนัทน์ราพลู 

กรรมการ 

 

• ปริญญาโท/พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต

(บริหารธุรกิจ), 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP 

และ DCP 

• ประกาศนียบตัร  หลกัสูตรผูบ้ริหาร

ระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) 

• กรรมการและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ บริษทั แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั ควอลิตี+เฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์ จาํกดั 

นางสาวจุฑามาศ 

สมบุณยะวโิรจน ์

กรรมการ 

 

• ปริญญาโท/พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต

(บริหารธุรกิจ), 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส

สายงานการธนาคาร ธนาคาร 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั

(มหาชน) 

• กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์
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ชื-อ ตาํแหน่ง ประวตักิารศึกษา การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

เฮา้ส์ จาํกดั 

นายหรั
ง  คงพลงั กรรมการ 

 

• ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ, สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP 

• ผูช่้วยสายงานบริหารความ

เสี
ยง ธนาคาร แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  

• กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์ จาํกดั 

นางจนัทนา  

กาญจนาคม 

กรรมการ 

 

• ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ, Campbell 

University North Carolina, US 

• กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

นางสาวเพียงดาว  

วฒันายากร 

กรรมการ 

 

• ปริญญาตรี/เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

ปริมาณวเิคราะห์ เกียรตินิยมอนัดบั 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาตรี/นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

• CISA ระดบั III สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรัพย ์

• กรรมการผูจ้ดัการ สายการ

ลงทุนอสงัหาริมทรัพยแ์ละงาน

ปฏิบติัการ บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์ จาํกดั 

 

 

 

นายมนรัฐ   

ผดุงสิทธิu  

กรรมการ • ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 

institute 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต , จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

• CISA ระดบั II สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรัพยแ์ละประกาศนียบตัร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย DCP รุ่น 154/2554 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
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• ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหนา้ที
และความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการของบริษทั ดว้ยความซื
อสัตย ์
สุจริตระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวมโดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
กลุ่มใดหรือรายใดโดยมีหนา้ที
และความรับผิดชอบดงันี+  
1.  ปฏิบติัหนา้ที
ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ขอ้บงัคบัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และของหน่วยงาน

ภายนอกที
เกี
ยวขอ้งตลอดจนมติที
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซื
อสัตยสุ์จริตและระวงัรักษาประโยชน์ของ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

2.  กาํหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของผูจ้ดัการกองทรัสตร์วมทั+งพิจารณาอนุมติันโยบาย
และทิศทางการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตามที
ฝ่ายจดัการเสนอและกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่าย
จดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที
ไดรั้บการอนุมติัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื
อ
ระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุน 

3.  อนุมติัการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. พิจารณาและอนุมติัแผนงานการตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติังาน  สอบ
ทานรายงานการตรวจสอบภายในอยา่งสมํ
าเสมอ  

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั+ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ และพิจารณาอตัรากาํลงั
ของฝ่ายตรวจสอบ เพื
อความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ 

3. สอบทานและอนุมติักฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน และให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครั+ ง 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั และการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบติัตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 

1. กลั
นกรองและเสนอ  ระบบการกาํกบัดูแลการบริหารและการจดัการความเสี
ยง  โดยกาํหนดนโยบายและ
หลกัปฏิบติัในการบริหารความเสี
ยงต่อคณะกรรมการของบริษทั  เพื
อพิจารณาในเรื
องการบริหารความ
เสี
ยงในการประกอบธุรกิจ  ทั+ งนี+   ตอ้งครอบคลุมความเสี
ยงในเรื
องต่างๆ เช่น  ความเสี
ยงดา้นกลยุทธ์  
ความเสี
ยงดา้นการปฏิบติัการ  หรือความเสี
ยงอื
นๆ  ที
มีนยัสาํคญัต่อบริษทัและกองทรัสต ์

2. กาํหนดกลยทุธ์  โครงสร้างองคก์รและทรัพยากรที
ใชใ้นการบริหารความเสี
ยงให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเสี
ยงของผูจ้ ัดการกองทรัสต์  โดยสามารถวิเคราะห์  ประเมิน  วดัผลและติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี
ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
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3. ติดตามผลการประเมินความเสี
ยงของผูจ้ดัการกองทรัสต์อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั+ ง  หรือเมื
อมีเหตุการณ์ที
มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั 

4. คณะกรรมการจดัการ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการจดัการ 

1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานด้านต่างๆ ของบริษัท  ตามที
ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาและอนุมติัอตัราค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวขอ้งในการจัดการกองทรัสต์ กองทุนส่วนบุคคล  และ
ผลิตภณัฑ ์ หรือบริการอื
นๆ ของบริษทั  รวมทั+งค่าใชจ่้ายต่างๆ ที
เกี
ยวกบัการก่อตั+งกองทรัสตแ์ละบริหาร
กิจการทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ และ/หรือ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ที
เกี
ยวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์
และการตลาด 

 
5. คณะกรรมการการลงทุน 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการการลงทุน 

1. มีหนา้ที
ในการวางกรอบ หรือ กลยุทธ์ในการจดัการลงทุน นโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนของ
กองทรัสต์กาํหนดอาํนาจอนุมติัหลกัทรัพยที์
อยู่ในเกณฑ์ลงทุนได ้ (Securities Universe) หรือลงทุน
ไม่ได ้และอนุมติัการจดัสรรนํ+ าหนกัการลงทุนตามระดบัของความน่าลงทุน  

2. กาํกบั ดูแล และติดตามผลการลงทุนใหเ้ป็นไปตามกรอบ นโยบาย จรรยาบรรณการจดัการลงทุน กฎและ
ระเบียบที
ไดก้าํหนดไว ้

3. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์
4. พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์และ/หรือ ขอ้กาํหนดอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการจดัการลงทุน 

 

6. คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 

1. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์
2. พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์และ/หรือ ขอ้กาํหนดอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการจดัการลงทุน 
3. พิจารณาอนุมติัการคดัเลือกอสงัหาริมทรัพยที์
ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยจ์ะลงทุน 
4. พิจารณาอนุมติัการคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
5. พิจารณาอนุมติัการคดัเลือก Service Provider ต่างๆ ของทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
6. พิจารณาอนุมติัประเภทและวงเงินประกนัภยัของทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
7. พิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงินของทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
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8. พิจารณาอนุมติัผูรั้บประกนัรายไดข้องทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
 

การ Outsource หน้าที-งาน 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ได ้Outsource งานฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติังาน ให้แก่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน)  โดยงานฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติังาน จะอยู่ในลกัษณะที
ธนาคารส่งพนักงานมาอยู่
ประจาํที
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ และงานดา้นการบริหารอสังหาริมทรัพยซึ์
 งผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดม้อบหมายให้แก่
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยที์
ไดผ้า่นการพิจารณาตามเกณฑที์
กาํหนดเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที
 

กรณี Outsource งานฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติังาน พนกังานของธนาคารจะปฏบติัหนา้ที
 ณ ที
ทาํการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยระบบงานต่างๆ จะเป็นของผูจ้ดัการกองทรัสตท์ั+งหมด   

กรณี Outsource งานด้านการบริหารอสังหาริมทรัพยผ์ูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะปฎิบติัหน้าที
  ณ โครงการที

กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน  โดยผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ะตอ้งจดัใหมี้ระบบงานที
สาํคญัในการบริหารจดัการโครงการ 
เช่น 

 
1. ระบบการจดัเก็บรายได ้เช่น การจดัทาํ Invoice และ ใบเสร็จรับเงิน 
2. ระบบการจดัทาํค่าใชจ่้ายและการสั
งซื+อสินคา้ 
3. ระบบการจดัการพื+นที
เช่าและการจดัทาํสญัญาเช่า  

งานดา้นบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้การมอบหมายให้กบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยบ์ริหารและ
ดูแลรักษาอสังหาริมทรัพยใ์ห้อยู่ในสภาพที
ดีและพร้อมที
จะสร้างรายได ้ ยกเวน้ในกรณีที
กองทรัสต์ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม ซึ
งกองทรัสตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 
9.4 หน้าที-และความรับผดิชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ที
และความรับผิดชอบหลกัในการดูแลจดัการกองทรัสต ์ซึ
งรวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์น
ของกองทรัสตแ์ละดูแลการปฏิบติังานของผูเ้ช่าช่วง โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะปฏิบติัหนา้ที
ภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ของทรัสตีโดยมีหนา้ที
และความรับผิดชอบดงันี+  

1.  หน้าที-ต่อกองทรัสต์ 

1.1 ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการดาํเนินธุรกิจดงัต่อไปนี+  
 (1) ปฏิบัติหน้าที
โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี
ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซื
อสัตยสุ์จริต โดยตอ้งปฏิบัติต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื
อ
ประโยชน์ที
ดีที
สุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั+งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั+ง 
ทรัสต์ สัญญาแต่งตั+ งผูจ้ ัดการกองทรัสต์ วตัถุประสงค์ในการก่อตั+ งกองทรัสต์ มติของผูถื้อ
หน่วยทรัสตแ์ละตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
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(2) ดาํรงเงินทุนให้เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึ+นจากการปฏิบัติ
หนา้ที
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งต่อเนื
อง 

(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้มูลที
มีความสําคญัและเกี
ยวขอ้งอย่างเพียงพอในการตดัสินใจ
ลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งสื
อสารไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทาํให้สาํคญั
ผิด 

(4) ไม่นาํขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ที
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ปใชป้ระโยชน์อยา่งไม่เหมาะสมเพื
อตนเอง 
หรือทาํใหเ้กิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต ์

(5) ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในกรณีที
มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ+น ตอ้งดาํเนินการใหม้ั
นใจไดว้า่ผูล้งทุนไดรั้บการปฏิบติัที
เป็นธรรม
และเหมาะสม 

(6) ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยแ์ละกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งกับการดาํเนินการของกองทรัสต ์
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที
กาํหนดโดยสมาคมที
เกี
ยวเนื
องกบั
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือองค์กรที
เกี
ยวขอ้งกับธุรกิจหลกัทรัพยที์
สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดย
อนุโลม และไม่สนบัสนุน สั
งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(7) ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ที
ของทรัสตี หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึ
งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ที
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทรัสตอ์ยา่งมีนยัสาํคญั หรือขอ้มูลอื
นที
ควรแจง้ให้
ทราบ 

1.2 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตอ้งจัดให้มีระบบงานที
มีคุณภาพ มีงานตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที
มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบไดอ้ยา่งครบถว้น โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุม
เรื
 องดังต่อไปนี+ เพื
อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
(1) การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การ

ตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการจดัหาประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย ์เพื
อให้การจดัการลงทุนตามที
ไดรั้บมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั+งทรัสต์ และเป็นไปตามที
กฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรัสต์กาํหนด ตลอดจนเพื
อ
รักษาประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

(2) การบริหารและจดัการความเสี
ยงที
เกี
ยวขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรัสตต์ามที
ไดรั้บมอบหมาย 
เพื
อใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเสี
ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที
เกี
ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ
งระหว่างกองทรัสต์กับ
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์และบุคคลที
 เกี
ยวโยงกันกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ซึ
 งรวมถึงมาตรการหรือ
แนวทางดาํเนินการเพื
อรักษาประโยชน์ที
ดีที
สุดของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม เมื
อ
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึ+น 
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(4) การคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ัดการกองทรัสต์และผู ้รับมอบหมายในงานที
 เกี
ยวข้องกับการ
ดาํเนินการของกองทรัสต ์(ถา้มี) เพื
อให้มีผูที้
มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัที
เหมาะสม
กบังานที
จะปฏิบติั 

(5) การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสต ์รวมทั+ง
การตรวจสอบดูแลผูรั้บมอบหมายในงานที
เกี
ยวกบัการจดัการกองทรัสต์เพื
อให้เป็นไปตามที

กฎหมายหลกัทรัพย ์กฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง และสญัญาก่อตั+งทรัสตก์าํหนด  

(6) การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต์ที
ครบถว้นถูกตอ้งและเพียงพอเพื
อให้เป็นไปตามที
กาํหนดใน
สญัญาก่อตั+งทรัสต ์และกฎหมายหลกัทรัพย ์ 

(7) การปฏิบติัการดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 
(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
(9) การติดต่อสื
อสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูล้งทุน  
(10) การจดัการกับขอ้พิพาททางกฎหมาย ผูจ้ดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื
นเป็นผูรั้บ

ดาํเนินการในเรื
องที
เกี
ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ได ้โดยตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดในขอ้ 1.3 

1.3 ผูจ้ดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื
นเป็นผูรั้บดาํเนินการในเรื
องที
เกี
ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดเ้ท่าที
จาํเป็น เพื
อส่งเสริมใหก้ารประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพมากยิ
งขึ+น ทั+งนี+  ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี+  
(1)   การมอบหมายตอ้งไม่มีลกัษณะที
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าที
ของ

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
(2)   มีมาตรการรองรับใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื
องในกรณีที
ผูรั้บดาํเนินการไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปได ้
(3)   ในกรณีที
มีการมอบหมายงานเกี
ยวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นของกองทรัสต์ ตอ้งมอบหมาย

ใหก้บัผูที้
สามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  
ทั+งนี+  การมอบหมายใหบุ้คคลอื
นเป็นผูรั้บดาํเนินการตามขอ้นี+  ตอ้งมิใช่การมอบหมายระบบและงานตาม
ขอ้ 1.2(1) (2) (3) (4) และ (9) 

1.4 ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตจ์ดัทาํงบการเงินของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที
กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ย
วชิาชีพบญัชีและส่งงบการเงินดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนบัแต่วนัสิ+นรอบปีบญัชี 

1.5 ไม่ดาํเนินการใดๆ ที
จะส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยที์
มีบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตีเป็นผูท้รงกรรมสิทธิu หรือสิทธิครอบครอง 

1.6 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตอ้งจัดให้มีการประกันภยัความรับผิดที
อาจเกิดขึ+นจากการดาํเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบติังานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตลอดจนการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที
เป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์นี+  ซึ
 งเป็นไปตามระบบงานของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต ์
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1.7 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื
อพิจารณาลงมติในกรณีต่างๆ ตามที

กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั+งทรัสต์ เช่น การแกไ้ขเพิ
มเติมสัญญาก่อตั+งทรัสต์ การเพิ
มทุนของกองทรัสต ์
การเปลี
ยนแปลงทรัสตี เป็นตน้ 

1.8  ในกรณีที
มีการแต่งตั+งที
ปรึกษาเพื
อใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํเกี
ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
การจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี+  
(1) ดาํเนินการใหที้
ปรึกษาแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเรื
องที
พิจารณา 
(2) มิใหที้
ปรึกษาผูที้
มีส่วนไดเ้สียในเรื
องที
พิจารณาไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เขา้ร่วมพิจารณา

ในเรื
องนั+น 
1.9 ในการทาํธุรกรรมเกี
ยวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื
อกองทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี+ดว้ย 
(1) ดาํเนินการเพื
อให้มั
นใจได้ว่าการจาํหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย ์หรือการเขา้ทาํสัญญาที


เกี
ยวเนื
องกับอสังหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตาม
กฎหมาย 

(2) ดาํเนินการเพื
อให้มั
นใจไดว้า่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตเ์ป็นไปอยา่งเหมาะสม 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการดาํเนินการดงัต่อไปนี+  

(ก) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั+นๆ 
ก่อนรับเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ
มเติมในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว
เพื
อกองทรัสต ์แลว้แต่กรณี 

(ข) การวเิคราะห์และศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย ์ตลอดจนการประเมินความเสี
ยงดา้นต่างๆ ที
อาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั+นๆ พร้อมทั+งจดัให้มีแนวทางการบริหารความเสี
ยง
ดว้ย ทั+งนี+  ความเสี
ยงดงักล่าวใหห้มายความรวมถึงความเสี
ยงที
เกี
ยวขอ้งกบัการพฒันา
หรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) เช่น ความเสี
ยงที
อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าชา้ 
และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยไ์ด ้เป็นตน้ 

1.10 จดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตล์งทุนตามระยะเวลาที
กฎหมายกาํหนด โดยบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ภายใต้
หลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั+งทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง เช่น ก่อนการไดม้าหรือจาํหน่ายไป
ซึ
งทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์การสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ เป็นตน้ 

1.11 อสงัหาริมทรัพยที์
กองทรัสตจ์ะลงทุน นอกจากตอ้งจดัใหมี้การประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑที์
กฎหมายที

เกี
ยวขอ้งกาํหนด และจดัใหมี้การตรวจสอบและสอบทานแลว้ผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัตอ้งดาํเนินการต่างๆ 
ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพยที์
จะลงทุนเยี
ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ เช่น สภาพของอสังหาริมทรัพย ์
ความสามารถของคู่สัญญา ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้านอื
นๆ เป็นต้น เพื
อ
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูล ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูจ้ดัการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ที
ได ้ให้ระบุวา่ทรัสตีจะจดัการกองทรัสตต์ามความจาํเป็นเพื
อป้องกนั ยบัย ั+ง หรือจาํกดัมิให้
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เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั+งปวง โดยทรัสตีอาจ
มอบหมายใหบุ้คคลอื
นจดัการกองทรัสตแ์ทนในระหวา่งนี+ได ้

1.12 ดาํเนินการใดๆ เพื
อใหไ้ดม้าซึ
งทรัพยสิ์นหลกัหรืออสงัหาริมทรัพยที์
กองทรัสตจ์ะลงทุนเพิ
มเติม ในกรณี
การเพิ
มทุนของกองทรัสตเ์พื
อลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์พิ
มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที
ก่อตั+ง
กองทรัสต์แล้วเสร็จสําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั+ งแรกหรือนับแต่วนัที
 ปิดการเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์นกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื
อการเพิ
มทุนของกองทรัสต ์

1.13 ในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์อ้งเป็นการไดม้าซึ
งกรรมสิทธิu หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
เท่านั+นเฉพาะกรณีการไดม้าซึ
งสิทธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีการไดม้าซึ
 งเอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก.หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยที์
มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิu หรือสิทธิครอบครองประเภทน.ส.3 ก. เท่านั+น 

1.14 อสงัหาริมทรัพยที์
ไดม้าตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใดๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสต์
และทรัสตีไดพิ้จารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีขอ้พิพาทนั+นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวอย่างมีนัยสําคญั และ
เงื
อนไขการไดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยน์ั+นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

1.15 การทําสัญญาเพื
อให้ได้มาซึ
 งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพนัใดๆ ที
อาจมีผลให้
กองทรัสตไ์ม่สามารถจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยใ์นราคายติุธรรม (ในขณะที
มีการจาํหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงที

ใหสิ้ทธิแก่คู่สญัญาในการซื+ออสงัหาริมทรัพยข์องกองทรัสตไ์ดก่้อนบุคคลอื
น โดยมีการกาํหนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหนา้ เป็นตน้ หรืออาจมีผลใหก้องทรัสตมี์หนา้ที
มากกวา่หนา้ที
ปกติที
ผูเ้ช่าพึงมีเมื
อสญัญาเช่า
สิ+นสุดลง 

1.16 จดัใหมี้การประกนัวนิาศภยัหรือการประกนัภยัที
มีลกัษณะความคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์
เสมือนหรือทดแทนการประกนัวินาศภยัที
อาจเกิดขึ+นกบัทรัพยสิ์นหลกัตามที
คู่สัญญาตกลงร่วมกนัและ
ไม่ขดักบักฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที
อาจไดรั้บความเสียหายจาก
ทรัพยสิ์นหลกัหรือจากการดาํเนินการในทรัพยสิ์นหลกั  กับผูรั้บประกนัภยัที
เป็นที
ยอมรับในวงเงิน
คุม้ครองความเสียหายที
เพียงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นหลกัเป็นอยา่งนอ้ย 

1.17 ดาํเนินการใหค้วามเห็นเกี
ยวกบัลกัษณะธุรกรรม พร้อมทั+งเหตุผลและขอ้มูลประกอบที
ชดัเจนที
เกี
ยวขอ้ง
กับการได้มาซึ
 งทรัพยสิ์นหลกัเพิ
มเติมของกองทรัสต์ในเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์เพื
อพิจารณาการเพิ
มทุนเพื
อลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพิ
มเติมของกองทรัสต ์

1.18 การจําหน่ายไปซึ
 งทรัพย์สินหลักต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การขออนุมัติจากผู ้ถือ
หน่วยทรัสต์ การขอความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ที
กาํหนดไวใ้น
สญัญาก่อตั+งทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

1.19 ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งดาํเนินการให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์รายใหม่ที
ตนได้
เสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัแต่งตั+ง ตกลงที
จะปฏิบติัหนา้ที
ให้เป็นไปตามสัญญา
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ก่อตั+งทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งทั+งนี+  ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิมตอ้งดาํเนินการและให้ความร่วมมือ
ตามที
จาํเป็น เพื
อใหก้ารส่งมอบงานแก่บุคคลที
จะเขา้มาปฏิบติัหนา้ที
แทนตนเองสาํเร็จลุล่วงไป 

1.20 ในกรณีที
มีการแก้ไขเพิ
มเติมสัญญาก่อตั+ งทรัสต์ ต้องดูแลให้การแก้ไขเพิ
มเติมดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื
อนไขและวธีิการตามที
กาํหนดในสญัญาก่อตั+งทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง เมื
อดาํเนินการแกไ้ขแลว้
เสร็จ ให้ดาํเนินการจัดส่งสําเนาสัญญาก่อตั+งทรัสต์ฉบับที
ได้แก้ไขเพิ
มเติมแลว้ให้สํานักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที
ลงนามหรือวนัที
มีการแกไ้ขเพิ
มเติม (แลว้แต่กรณี) 

1.21 ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตี ให้ดาํเนินการแจง้การเปลี
ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที
กาํหนดในสญัญาก่อตั+งทรัสต ์

1.22 ยื
นคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตพ์ร้อมทั+งเอกสารหลกัฐานใดๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ในกรณีที
มีการเพิ
มทุน
ของกองทรัสต ์พร้อมทั+งลงนามรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในส่วนที
เกี
ยวขอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ที
ของตน 

1.23 ให้ความเห็นเกี
ยวกับความสามารถของผูรั้บประกนัรายได้ในการปฏิบติัตามสัญญารับประกนัรายได ้   
(ถา้มี) 

1.24 ดาํเนินการให้หน่วยทรัสต์ที
 เสนอขายแลว้หรือที
ออกใหม่ (กรณีเพิ
มทุนกองทรัสต์) สามารถเขา้เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 45 (สี
 สิบห้า) วนันับแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์

1.25 ดาํเนินการใดๆ เพื
อให้การจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใดๆ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัให้เป็นไปตาม
อตัราและหลกัเกณฑที์
กาํหนดโดยกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

2. หน้าที-ในการบริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

2.1 ใหค้วามเห็นต่อเจา้พนกังานที
เกี
ยวขอ้งเกี
ยวกบัคุณสมบติัหรือลกัษณะของอสังหาริมทรัพยที์
กองทรัสต์
ลงทุนตามที
ไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง 

2.2 ดูแล และติดตามให้ผูเ้ช่าช่วงบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก ซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาให้
ทรัพยสิ์นหลกัอยูใ่นสภาพที
ดีและพร้อมที
จะใชห้าผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลาตามที
กาํหนดในแผนการ
ดาํเนินงานประจาํปี สญัญาก่อตั+งทรัสต ์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

2.3 จดัใหมี้การเปลี
ยนแปลง ฟื+ นฟู และดดัแปลงทรัพยสิ์นหลกัตามความจาํเป็นและสมควรเท่าที
ไม่ขดัหรือ
แยง้กบัสัญญาก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง รวมทั+งสัญญาเช่าที
ดินกบัเจา้ของที
ดินอนัเป็นที
ตั+ง
ของทรัพยสิ์นหลกั และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม(สัญญาเช่าหลกั)และสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้งกบัผูเ้ช่าช่วงโดยจะตอ้งแจง้ใหท้รัสตีทราบก่อน 
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2.4 ควบคุมและดูแลการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกั และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั รวม
ตลอดถึงการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยต์ามที
จาํเป็น กรณีการ
ซ่อมแซมใหญ่จะตอ้งแจง้ใหท้รัสตีทราบก่อน 

2.5 บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื
นๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลัก รวมทั+ ง
ดาํเนินการอื
นใดที
จาํเป็นเพื
อใหก้ารบริหารทรัพยสิ์นอื
นๆ ของกองทรัสตน์อกจากทรัพยสิ์นหลกัเป็นไป
ตามแผนการดาํเนินงานประจาํปี สญัญาก่อตั+งทรัสต ์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

2.6 ควบคุม ดูแล และติดตามผูเ้ช่าช่วง รวมทั+งดาํเนินการใดๆ ร่วมกับทรัสตี และ/หรือ ผูเ้ช่าช่วง เพื
อทาํ
ใหท้รัสตี และ/หรือ ผูเ้ช่าช่วงไดม้าซึ
งใบอนุญาต หนงัสืออนุญาต หนงัสือผ่อนผนั และ/หรือ เอกสารอื
น
ใดที
เกี
ยวขอ้งและจาํเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั 

2.7 อาํนวยความสะดวกให้กบักองทรัสตห์รือบุคคลที
ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตราทรัพยสิ์น
หลกั ภายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ รวมทั+ งให้ขอ้มูล ถอ้ยคาํ และ/หรือ ส่งมอบ
เอกสารใดๆ (ยกเวน้ขอ้มูล ถอ้ยคาํ และ/หรือ เอกสารอื
นใดอนัเกี
ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ หรือของบริษทัในเครือของผูจ้ดัการกองทรัสต)์ ตามที
ทรัสตีร้องขอในกรณีที
มีความจาํเป็น
และเหมาะสม 

2.8 อาํนวยความสะดวกให้กบับริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ หรือบุคคลที
ไดรั้บมอบหมายจาก
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวในการสํารวจทรัพยสิ์นหลกัเพื
อการประเมินค่า รวมทั+งให้ขอ้มูล 
ถอ้ยคาํ และ/หรือ ส่งมอบเอกสารใดๆ (ยกเวน้ขอ้มูล ถ้อยคาํ และ/หรือ เอกสารอื
นใดอันเกี
ยวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือของบริษทัในเครือของผูจ้ดัการกองทรัสต)์ ตามที
บริษทั
ประเมินค่าทรัพยสิ์นร้องขอในกรณีที
มีความจาํเป็นและเหมาะสม 

2.9 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ ที
อยู่ในความครอบครองของผู ้จัดการกองทรัสต์อันเกี
ยวกับหรือ
เกี
ยวเนื
องกบัทรัพยสิ์นหลกั และ/หรือ ไดค้รอบครองไวใ้นนามของกองทรัสต ์รวมทั+งเอกสารหลกัฐาน
ทางการบญัชีที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบักองทรัสตเ์พื
อใหท้รัสตีหรือบุคคลที
ไดรั้บมอบหมายจาก  ทรัส
ตี และ/หรือ ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และหาก
ได้รับการร้องขอจากทรัสตี หรือบุคคลที
ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผูส้อบบัญชี ผูจ้ ัดการ
กองทรัสตต์อ้งดาํเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบักองทรัสตต์ามที
ไดรั้บ
การร้องขอใหแ้ก่ทรัสตี และ/หรือ ผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี) ภายใน 15 (สิบหา้) วนัทาํการนบัแต่วนัที
ได้
ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดงักล่าว เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็นอยา่งอื
น 

2.10 ควบคุม ดูแล และติดตามผูเ้ช่าช่วง รวมทั+งดาํเนินการใดๆ ร่วมกบัทรัสตี และ/หรือ ผูเ้ช่าช่วงเพื
อให ้  ทรัส
ตี และ/หรือ ผูเ้ช่าช่วงนาํส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที
ดินอนัเกิดจากทรัพยสิ์นหลกั รวมถึง
ติดต่อ ประสานงาน ให้ขอ้มูล ยื
นเอกสาร และนาํส่งภาษีหัก ณ ที
จ่าย และ/หรือภาษีอื
นใดอนัเนื
องจาก
การบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ต่อพนกังานเจา้หนา้ที
ของหน่วยงานราชการที

เกี
ยวขอ้ง 
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2.11 ควบคุม ดูแล และติดตามผูเ้ช่าช่วง ให้ปฏิบติัหนา้ที
ตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
และสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้ง สญัญาก่อตั+งทรัสต ์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

2.12 แจง้ให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึง (ก) ความชาํรุดบกพร่องของทรัพยสิ์นหลกั รวมถึง
อุปกรณ์และสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ หรือเมื
อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที
จะทาํให้มูลค่าของทรัพยสิ์นหลกั
ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั และ (ข) กรณีที
มีการผิดสญัญาใดๆ ในสาระสาํคญั โดยผูเ้ช่าช่วง 

2.13 ดาํเนินการอื
นใดตามที
กองทรัสตจ์ะพิจารณาเห็นวา่จาํเป็นและสมควร เพื
อให้ทรัพยสิ์นหลกัอยูใ่นสภาพ
ที
ดีและพร้อมในการใชเ้พื
อการจดัหาผลประโยชน์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแต่งตั+งผูจ้ดัการ
กองทรัสตทุ์กประการ รวมทั+งใหค้าํแนะนาํเกี
ยวกบัสภาวะตลาดในกรณีที
กองทรัสตป์ระสงคจ์ะขาย หรือ
โอนสิทธิการเช่าหรือเช่าช่วงทรัพยสิ์นหลกั 

3. การจดัทาํบัญชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

3.1 จัดทาํและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต์ตามที
สัญญาก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพยก์าํหนดต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย ์ทรัสตี และผูถื้อหน่วยทรัสตซึ์
งรวมถึงการจดัส่งรายงานประจาํปีของ
กองทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตีและผูถื้อหน่วยทรัสต ์พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี  

3.2 จดัใหมี้บญัชีและรายงานต่างๆ ตามที
ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีหรือตามที
เห็นวา่จาํเป็นและสมควรใน
การบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลกั เพื
อจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้แก่
สาํนักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย ์ทรัสตี และผูถื้อหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที
ทรัสตีกาํหนด 
เพื
อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื
น ที
เกี
ยวขอ้ง รวมถึงคาํสั
งของเจา้หนา้ที
ของทาง
ราชการใดๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

ทั+ งนี+  ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดังกล่าวตามหลักการบัญชีที
 เป็นที
 รับรองโดยทั
วไป โดยจะ
แบ่งแยกทรัพยสิ์น และ/หรือ ดอกผลใดๆ ที
เกิดจากทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตล์งทุน และ/หรือ ทรัพยสิ์น
ใดๆ ที
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดรั้บไว ้และ/หรือ พึงรับไวใ้นนามกองทรัสตอ์อกจากทรัพยสิ์นของตน และ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะดาํเนินการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานประกอบการบญัชี และการบนัทึกบญัชีเป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 (หนึ
ง) ปี ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ ครบถว้น และพร้อมใหท้รัสตีเขา้ตรวจสอบ 

3.3 ส่งมอบเอกสารดงัต่อไปนี+ ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที
ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีเพื
อให้สอดคลอ้ง
กบักฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง รวมถึงคาํสั
งของเจา้หน้าที
ของทางราชการใดๆ ที

เกี
ยวขอ้ง 

(1) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยฉ์บับเต็มโดยจดัส่งให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั 
ล่วงหนา้ก่อนวนัครบกาํหนดวนัประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตต์่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์

(2) รายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตแ์ละมูลค่าหน่วยทรัสต ์ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละ
ไตรมาสโดยจดัส่งใหแ้ก่ทรัสตีเพื
อพิจารณารับรอง แลว้นาํส่งสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี
สิบ
หา้) วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนั+น   
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(3) ขอ้มูลปัจจุบนัเกี
ยวกบัรายชื
อบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์และสาระของรายการที

เป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
 เกี
ยวโยงกันกับผูจ้ ัดการ
กองทรัสต ์โดยจดัส่งให้แก่ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที
 30 มิถุนายน และวนัที
 31 
ธนัวาคม และจดัส่งใหท้รัสตีเพื
อพิจารณาก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(4) ขอ้มูลเกี
ยวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชีก่อนและรอบปีบญัชีปัจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงาน
ประจาํปีและงบการเงินของกองทรัสต ์

(5) ขอ้มูลเกี
ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตล์งทุนและ
กองทรัสต์ ตลอดจนมาตรการที
ใช้ในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย
ดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ผูล้งทุนทราบโดยชัดแจ้งตั+ งแต่วนัเริ
 มการเสนอขายหน่วยทรัสต์
กองทรัสตต์่อประชาชนเป็นครั+ งแรกและทุกครั+ งเมื
อเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) ขอ้มูลเกี
ยวกบัส่วนไดเ้สียหรือการไดรั้บประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์จากบริษทัหรือบุคคลที
เป็นคู่คา้กบักองทรัสต์โดยดาํเนินการเปิดเผย
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล สัญญาก่อตั+ งทรัสต์ หรือในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื
อขออนุมัติทํารายการต่างๆ และรายงานประจําปีของกองทรัสต์เพื
อผู ้ถือ
หน่วยทรัสต์และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู ้จัดการ
กองทรัสตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆเพื
อกองทรัสตแ์ละความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั+น 

ส่วนไดเ้สียหรือการได้รับประโยชน์ที
ตอ้งพิจารณาเปิดเผยเช่นเจ้าหนี+ ลูกหนี+ ผูค้ ํ+ าประกันหรือ
ไดรั้บการคํ+าประกนัการถือหุ้นระหวา่งกนัหรือมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกนั
การใหห้รือรับบริการการซื+อขายระหวา่งกนัและการออกค่าใชจ่้ายต่างๆใหแ้ก่กนัเป็นตน้ 

(7) ขอ้มูลเกี
ยวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์โดยดาํเนินการเปิดเผยต่อประชาชน
อยา่งนอ้ยทุก 6 (หก) เดือนหรือโดยพลนักรณีมีการเปลี
ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั และดาํเนินการ
จดัส่งใหแ้ก่ทรัสตีเมื
อทรัสตีประสงคจ์ะขอตรวจสอบการจดัการลงทุน 

(8) ขอ้มูลปัจจุบันเกี
ยวกับรายการที
เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ
 งทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต์โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีและผู ้ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม และดาํเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปของทรัพยสิ์นหลกั 

(9) ขอ้มูลเกี
ยวกบัธุรกรรมการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสตใ์น
รอบปีบญัชีก่อนและรอบปีบญัชีปัจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจาํปีและงบการเงิน
ของกองทรัสต ์

 (10) ขอ้มูลปัจจุบนัเกี
ยวกบัรายการที
เป็นการกูย้มืเงินและก่อภาระผกูพนัของกองทรัสตโ์ดยดาํเนินการ
จดัส่งใหแ้ก่ทรัสตีเพื
อรับทราบ ก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรมพร้อมกบัสญัญากูย้มื 

(11) ขอ้มูลเกี
ยวกบัธุรกรรมการกูย้มืเงินและก่อภาระผกูพนัของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชีก่อนและรอบ
ปีบญัชีปัจจุบนัโดยดาํเนินการเปิดเผยในรายงานประจาํปีและงบการเงินของกองทรัสต ์
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(12) ขอ้มูลเกี
ยวกบัธุรกรรมที
ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อทรัพยสิ์นของกองทรัสต์
โดยไดรั้บการร้องขอจากทรัสตี โดยดาํเนินการจดัส่งให้แก่ทรัสตีเพื
อพิจารณาล่วงหนา้ไม่น้อย
กวา่ 14 (สิบสี
) วนัก่อนวนัเขา้ทาํธุรกรรม 

(13) งบการเงินของผูจ้ดัการกองทรัสต์และขอ้มูลที
เกี
ยวขอ้งกบัการจดัทาํงบการเงินโดยดาํเนินการ
จัดส่งให้แก่ทรัสตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3(สาม)วนัก่อนวนัครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

อนึ
ง รายงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพียงรูปแบบ และตวัอยา่งของรายงานที
ตอ้งใชใ้นเบื+องตน้ อาจจะมีการ
ปรับปรุง เพิ
มหรือลด จาํนวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี
ยนแปลงรูปแบบของรายงานได ้เพื
อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง รวมถึงคาํสั
งของเจา้หนา้ที
ของทางราชการ
ใดๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 
 

4. หน้าที-ในการทาํสัญญาในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลกัที-เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
4.1 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกัที
เป็นอสังหาริมทรัพยจ์ะกระทาํไดโ้ดยการให้เช่าและ/หรือให้

เช่าช่วงอสังหาริมทรัพยเ์ท่านั+น ซึ
 งตอ้งมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่า
หน่วยทรัสตที์
เสนอขายทั+งหมดรวมทั+งจาํนวนเงินกูย้มื (ถา้มี) 

4.2 ควบคุม ดูแล รวมทั+งสร้างมาตรการในการควบคุมดูแล และดาํเนินการใดๆ ที
จาํเป็นและเหมาะสมใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื
อใหผู้เ้ช่า และ/หรือผูเ้ช่าช่วง ปฏิบติัตามหนา้ที
 เงื
อนไข และ/หรือ ขอ้ตกลงที

กาํหนดไวใ้น สัญญาเช่าและ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัหรือ
ขอ้กาํหนดอื
นใดของทรัพยสิ์นหลกั หรือนโยบายที
เกี
ยวกบัทรัพยสิ์นหลกั  
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9.5  การบริหารจดัการ 

กรรมการบริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ ประกอบดว้ยบุคคลซึ
งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี+   

 

ชื-อ 

 

ประวตักิารศึกษา 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

นางจนัทนา  กาญจนาคม • ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ, Campbell 

University, North Carolina, US 

• กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

 

นางสาวเพียงดาว วฒันายากร • ปริญญาตรี/เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

ปริมาณวเิคราะห์ เกียรตินิยมอนัดบั 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาตรี/นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

• CISA ระดบั III สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรัพย ์

• กรรมการผูจ้ดัการ สายงานการ

ลงทุนอสงัหาริมทรัพยแ์ละงาน

ปฏิบติัการ บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์ จาํกดั 

 

 
 ณ วนัที
 30 มิถุนายน 2558 การบริหารจัดการกองทรัสต์โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้กาํหนดให้มีหน่วยงานที

รับผิดชอบงานดา้นต่างๆ ดงันี+  

1. ฝ่ายการลงทุนอสงัหาริมทรัพย ์
 รับผิดชอบเกี
ยวกบัการจดัตั+ง การลงทุน งานบริหารและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสต์เพื
อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามที
กาํหนดในหนงัสือชี+ชวนฉบบันี+และสัญญาก่อตั+งทรัสต ์ตั+งแต่
การคดัเลือกอสังหาริมทรัพย ์การตรวจสอบเอกสารสิทธิ การอนุมติังบประมาณประจาํปี การติดตามผลการ
ดําเนินงาน การตรวจสภาพทรัพย์สิน การควบคุมดูแลการประเมินค่าทรัพย์สินและการทําประกันภัย
ทรัพยสิ์นตามงวดเวลารวมถึงไดมี้การมอบหมายงาน (Outsource) ดา้นการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ให้กบั
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยมีหน้าที
และรับผิดชอบ เช่น บริหารและดูแลรักษาอสังหาริมทรัพยใ์ห้อยู่ใน
สภาพที
ดีและพร้อมที
จะสร้างรายได ้จดัเก็บรายไดจ้ากอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื
นที
เกี
ยวขอ้ง 
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2. ฝ่ายการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
 รับผิดชอบเกี
ยวกบั การวิเคราะห์และการตดัสินใจในการลงทุนให้เหมาะสม พร้อมบันทึกเหตุผลในการ

ตดัสินใจในการลงทุน รวมถึงการจดัสรรเงินลงทุนทั+งกองทุนรวม  กองทุนส่วนบุคคล  ให้เป็นไปตามที

กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล  และภายใตข้อบเขตที
กฎหมาย
กาํหนด ตามพระราชบญัญติั กฎกระทรวง ประกาศคาํสั
งต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้ง การพิจารณาปรับปรุง Securities 
Universe ของหลกัทรัพย ์ทาํการคดัเลือกและประเมินบริษทัคู่คา้ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัต่างๆใน
นามกองทุน การจดัทาํรายงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง ปฏิบติังานดว้ยความซื
อสัตย ์สุจริต เป็นไป
ตามมาตรฐานการจดัการลงทุน และคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสตเ์ป็นสาํคญั 

3. ฝ่ายซื+อขายหลกัทรัพย ์
 รับผิดชอบเกี
ยวกบัการซื+อขายหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์น สัญญาซื+อขายล่วงหน้า ตามคาํสั
งของผูจ้ดัการกองทุน 

ติดต่อแหล่งลงทุนสถาบนัต่างๆ จดัสรรปริมาณการซื+อขายใหแ้ก่บริษทันายหนา้ซื+อขายหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไป
ตามที
กาํหนดโดยคณะกรรมการการลงทุน 

4. ฝ่ายปฏิบติัการกองทุน 
 รับผิดชอบเกี
ยวกบัการจดัการกองทุนทั+งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นเรื
องการปฏิบติัการและระบบบญัชีกองทุน การ Mark to 
Market การคาํนวณ NAV ของกองทุน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี กฎหมาย และประกาศที
เกี
ยวขอ้ง และ
การติดต่อประสานงาน การส่งมอบทรัพยสิ์นของกองทุน และคดัเลือกบุคคลภายนอกในการปฏิบติังานดา้น
ผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee) / ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น/ทรัสตี 

5. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศที
เกี
ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนทั+งหมดทั+งระบบ Front และระบบ Back

กาํหนดนโยบายที
เกี
ยวขอ้งกบังานสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่ายศูนยค์อมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที
เกี
ยวขอ้ง 
ตลอดจนดูแลเรื
องความปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศทั+งหมด 

6. ฝ่ายบริหารความเสี
ยง 
 รับผิดชอบงานบริหารและควบคุมความเสี
ยงเกี
ยวกบัการจดัการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยใ์ห้เป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์

7. ฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติังาน 
 รับผิดชอบงานดา้นกฎระเบียบ ดา้นการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละงานดา้นการจดัทาํรายงานการกาํกบัและ
ตรวจสอบเพื
อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร โดยงานในส่วนนี+ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได ้
Outsource ใหแ้ก่สาํนกักาํกบัการปฏิบติังานของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ใน
ลกัษณะที
ธนาคารฯ ไดส่้งพนกังานของธนาคารฯ มาทาํงานประจาํที
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

รายละเอียดบุคลากรและผูรั้บผิดชอบหลกัของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ณ วนัที
 30 มิถุนายน 2558 มีดงันี+  
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หน่วยงาน จาํนวนบุคลากร ผู้รับผดิชอบหลกั คุณสมบัตแิละประสบการณ์ 

ฝ่ายการลงทุน
อสงัหาริมทรัพย ์

4 นางสาวเพียงดาว  วฒันายากร 
 
 
 
 
นายนล  สวา่งแจง้ 
 
 
 
นางสาวณฐัรินีย ์จิระองคก์าร 
 
 
นายบุตรา  โทบุรี 

ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร  ส า ย ก า ร ล ง ทุ น
อสังหาริมทรัพย์และงานปฏิบัติการ/ผูจ้ ัดการ
ก อ ง ทุ น ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ / ผู ้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ประสบการณ์การทํางานในสาย
การเงิน 34 ปี และอสงัหาริมทรัพย ์4 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ/ผูจ้ ัดการกองทุนรวม
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ / ผู ้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต ์
ประสบการณ์การทํางานในสายการเงินและ
อสงัหาริมทรัพย ์18 ปี 
ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ประสบการณ์การทํางานในสาย
การเงินและอสงัหาริมทรัพย ์8 ปี 
ผูช่้วยผู ้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
ผู ้ช่วยผู ้จัดการกองทรัสต์ประสบการณ์การ
ทาํงานในสายการเงิน 1 ปี  

ฝ่ายการลงทุนกองทุน
รวมและกองทุนส่วน

บุคคล 

5 นายวรัิตน์  วทิยศรีธาดา ผูจ้ดัการกองทุน 
ประสบการณ์การทาํงานในบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน 8 ปี 

ฝ่ายซื+อขายหลกัทรัพย ์ 2 นางสาวเยาวพาโกเมนทกัษิณ ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ประสบการณ์การทาํงานในสายการเงิน 17 ปี
และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 11 ปี 

ฝ่ายปฏิบติัการกองทุน 5 นางจิราภรณ์  ภาคสุโพธิu  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุสประสบการณ์การ
ทาํงานในสายการเงินและบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน 25 ปี 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 นายสนัติ  ชยัรัตนธนานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ประสบการณ์การทาํงานในบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน 17 ปี 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง 1 นางสาวลิลลี
 รัตนสุภากร ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ประสบการณ์การทาํงานในสายการเงินและ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 20 ปี 

ฝ่ายกาํกบัและ
ตรวจสอบการ

ปฏิบติังาน 

1 นางนวรัตน์  พวงไพโรจน ์ ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ประสบการณ์การทาํงานในสายการเงิน 20 ปี
และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 8 ปี 
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9.6 ระบบงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์งานระบบที
สาํคญัในการดาํเนินงาน ดงันี+   
 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

ระบบการคดัเลือกและพิจารณาการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์

• ขั+นตอนในการคดัเลือกอสงัหาริมทรัพย ์และวธีิประเมินความเสี
ยง 

• ระบบอนุมติัการไดม้าซึ
งทรัพยสิ์นหลกั 

• วธีิการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย ์
ระบบการวางกลยทุธ์และบริหารจดัการกองทรัสต ์ • แผนงานประจาํปี และแผนการตรวจสอบประจาํปี 

• การกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด 
ระบบการคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ • กระบวนการคดัเลือกครั+ งแรก 

• เกณฑก์ารคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
ระบบการคดัเลือก Service Provider • เกณฑก์ารคดัเลือก Service Provider 
ระบบการตรวจสอบประเภทและวงเงินประกนัภยั • เกณฑก์ารพิจารณาประกนัภยัทรัพยสิ์น 
ระบบการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์

• การกาํหนดหนา้ที
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

• การกาํกบัดูแลผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

• วธีิการตรวจสอบสภาพทรัพยสิ์น 

• KPI ในการกาํกบัดูแลการทาํหนา้ที
ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
ระบบการกาํกบัดูแลการจดัเก็บรายไดแ้ละการ
เบิกจ่าย 

• ระบบดูแลการจดัเก็บรายได ้

• ระบบควบคุมการเบิกค่าใชจ่้าย 
ระบบการกาํกบัดูแลการกูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนั
ของกองทรัสต ์

• ระบบการพิจารณา/วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการกูย้มืเงิน 

ระบบการวเิคราะห์ความสามารถของผูรั้บประกนั
รายไดข้องกองทรัสต ์

• ระบบวเิคราะห์ความมั
นคงทางการเงินและความสามารถในการหา
รายได ้

ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหวา่งกองทรัสตก์บับุคคลที
เกี
ยวโยงกนั 

• การควบคุมบุคคลที
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• การทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคล
ที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์

• ระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในผูจ้ดัการกองทรัสต์
เอง 

ระบบในการติดตามดูแลใหบุ้คคลากรที
เกี
ยวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของกองทรัสต ์เป็นผูที้
มีคุณสมบติั
เหมาะสมตามลกัษณะงานที
ปฏิบติั 

• ระบบดูแลผูจ้ดัการกองทรัสตใ์หด้าํรงคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ที

อยา่งเหมาะสม 

• ระบบงานของฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติังาน 
ระบบรองรับการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ • ระบบงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์
ระบบงานปฏิบติัการดา้นงานสนบัสนุน • ระบบการจดัทาํงบการเงินของกองทรัสต ์
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ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

• ระบบการจดัทาํมูลค่าทรัพยสิ์นและมูลค่าหน่วยทรัสต ์

• ระบบการกาํกบัของฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติังาน 

• ระบบการทาํประกนัภยัสาํหรับความรับผิดที
เกิดขึ+นจากการดาํเนิน
ธุรกิจหรือการปฏิบติังานของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ระบบการควบคุมภายในและการดาํเนินการเกี
ยวกบั
ขอ้ร้องเรียนและขอ้พิพาท 

• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ 

• แนวทางการฏิบติังานเกี
ยวกบัขอ้ร้องเรียน 

• การดาํเนินงานเกี
ยวกบัขอ้พิพาท 
 

9.7 กระบวนการและปัจจยัที-ใช้พจิารณาตดัสินใจลงทุนและการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีกระบวนการและขั+นตอน ที
ใชพิ้จารณาคดัเลือกอสังหาริมทรัพยเ์พื
อตดัสินใจลงทุน โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด, ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน, การตรวจสอบเอกสารสิทธิทาง
กฎหมาย, การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร รายงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนความเห็นของที
ปรึกษา
ทางการเงิน 

ดา้นการบริหารจดัการกองทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีระบบงานรวม 14ระบบงาน ตามที
ระบุในขอ้ 9.6 และมี
ความพร้อมทางดา้นบุคลากร ทั+งในส่วนของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ส่วนงานปฏิบติัการ และส่วนงานสนบัสนุนต่างๆ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อการบริหารจดัการกองทรัสตเ์พื
อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นสาํคญั 
 

9.8 ระบบในการตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์วตัถุประสงคห์ลกัที
จะทาํใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตไ์ดรั้บผลประโยชน์จากการลงทุนอยา่งสมํ
าเสมอ
และต่อเนื
องในระยะยาว โดยคาํนึงถึงประโยชน์ที
ได้รับต่อการพฒันาและเพิ
มคุณภาพของทรัพยสิ์นหลกั โดย
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะมีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั ดงัต่อไปนี+  

1.  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีจะติดตามผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบกบั
งบประมาณประจาํปีที
ผูเ้ช่าช่วงนาํส่งไวใ้นทุกตน้ปี รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรัสตใ์นปีที
ผ่าน
มาและค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสตไ์ดรั้บ ในกรณีที
ผลประกอบการของทรัพยสิ์นหลกัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที

คาดไว ้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ทรัสตีและผูเ้ช่าช่วงจะดาํเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื
อหาสาเหตุ และจะ
ดําเนินการร่วมกับผูเ้ช่าช่วงอย่างใกล้ชิดในการพฒันาแผนงานในการดําเนินงาน เพื
อปรับปรุงผลการ
ดาํเนินงานของทรัพยสิ์นหลกั ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือที
คาดการณ์ไว ้

2.  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะร่วมกนัในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพฒันาความสัมพนัธ์ที

ดีกบัลูกคา้ พร้อมทั+งบริหารจดัการให้อตัราการเขา้พกัและอตัราค่าห้องพกัอยูใ่นระดบัที
ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต ์ในขณะเดียวกนั ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะใชค้วามพยายามใหค้่าเช่าคงที
ไม่ตํ
าจากเดิม และให้
เป็นสดัส่วนใหญ่ของค่าเช่ารวม 
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3. ผูจ้ ัดการกองทรัสต์และผูเ้ช่าช่วงจะทํางานกันอย่างใกล้ชิด เพื
อเพิ
มศักยภาพของทรัพย์สินหลัก ซึ
 งการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะรวมถึงการดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นหลกัและการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพยสิ์น
หลกั 

4. กองทรัสตแ์ละผูจ้ดัการกองทรัสตมี์นโยบายที
จะดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั โดยการนาํ 
อสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ออกให้เช่าช่วงและนํา
สงัหาริมทรัพยที์
เกี
ยวขอ้งออกใหเ้ช่าแก่ บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั  

5. ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจดัใหมี้การประกนัภยั ดงัต่อไปนี+  

• การประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สียของกองทรัสตที์
มีต่ออสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพยที์
ลงทุน เพื
อคุม้ครองความเสียหายที
จะเกิดขึ+นกบักองทรัสต ์อนัเนื
องมาจากการ
เกิดวินาศภยัต่ออสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว โดยกาํหนดให้กองทรัสต์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ หรือ ผูรั้บ
ผลประโยชน์ร่วม ทั+งนี+  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากทรัสตี 

• การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที
อาจไดรั้บความเสียหายจากความชาํรุดบกพร่องของอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ
งปลูกสร้าง ทั+งนี+  ในกรณีที
ผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์หรือผู ้
เช่าชวง ไดท้าํประกนัภยันั+นไวแ้ลว้ ใหก้องทรัสตท์าํประกนัภยัความรับผิดเฉพาะกรณีที
กองทรัสตอ์าจถูก
ไล่เบี+ยใหต้อ้งรับผิด 

• การทาํประกนัภยัประเภทต่างๆของกองทรัสต์ ให้มีการเอาประกนัภยัตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์มี
กรรมสิทธิu หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพยน์ั+นๆ 

6. การทาํธุรกรรมกบับุคคลที
เกี
ยวโยงกนั จะมีการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี+  

• ในการทาํธุรกรรมกบับุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั+ง 
ทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง และเป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุดของกองทรัสต ์ 

• ธุรกรรมกบับุคคลที
เกี
ยวโยงกนัจะตอ้งเป็นธุรกรรมที
มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

• บุคคลที
มีส่วนไดเ้สียกับการทาํธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรม 

• การคิดค่าใชจ่้ายที
เกิดจากการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลที
เกี
ยวโยงกนัตอ้งใชร้าคาและอตัราที
เป็นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล 

 7. ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ มีสิทธิ หน้าที
  และ ความรับผิดชอบอื
น ตามที
กาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
กฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง ทั+งนี+ ในกรณีที
ผูจ้ดัการกองทรัสตฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ที
ที
เป็นสาระสาํคญั และทาํ
ใหเ้กิดความเสียหายที
มีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการบริหารทรัพยสิ์นหลกั และไม่สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ในเวลาอนัควร ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตรั์บผิดชอบต่อความเสียหายนั+นๆ เวน้แต่เหตุการณ์ใดๆ ที
อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 
9.9 ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

 เป็นไปตามที
กาํหนดในขอ้ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที
เรียกเก็บจากกองทรัสต ์
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9.10 วธีิการและเงื-อนไขในการเปลี-ยนตวัผู้จดัการกองทรัสต์ 

1. เหตุในการเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์

1.1 ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นหนงัสือถึงความประสงคที์
จะยติุการปฏิบติังานเป็น
ผูจ้ดัการกองทรัสตที์
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และสาํนกังาน ก.ล.ต.อนุญาตแลว้ 

1.2 สาํนกังาน ก.ล.ต. สั
งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือสั
งพกัการปฏิบติัหนา้ที

ของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นเวลาเกิน 90 วนั 

1.3 กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์สิ+นอาย ุและผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่ยื
นคาํขอต่ออายุ
การใหค้วามเห็นชอบต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

1.4 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย ์ศาลมีคาํสั
งให้ฟื+ นฟูกิจการของผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือ
ผูจ้ดัการกองทรัสตสิ์+นสภาพความเป็นนิติบุคคล 

1.5 ที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนผูจ้ ัดการกองทรัสต์ เนื
องจากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัหนา้ที
 หรือมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ตามที
ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั+ง
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และทรัสตีไดท้าํหนังสือแจง้การเลิกสัญญาแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ก่ผูจ้ดัการ
กองทรัสตแ์ลว้ 

1.6 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ประสงค์ที
จะออกจากการเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ภายใตส้ัญญาแต่งตั+งผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์โดยที
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่มีความประสงคที์
จะยติุการปฏิบติังานเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์
ตามที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

1.7 ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสต ์ใน
กรณีที
ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ที
ขอ้ตกลงที
เป็นสาระสาํคญัใด ๆหรือ ผิดคาํรับรองที

เป็นสาระสาํคญัใดๆ ตามที
ใหไ้วใ้นสญัญาแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 
2. การลาออก และหนา้ที
ภายหลงัการลาออกของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 2.1 การลาออกของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
หากผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระสงคที์
จะลาออก ใหแ้จง้การลาออกต่อผูถื้อหน่วยทรัสตผ์า่นระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์และทําหนังสือแจ้งต่อทรัสตีให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัที

กาํหนดให้การลาออกมีผลใชบ้งัคบั  ทั+งนี+  ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูรั้บประโยชน์และทรัสตี 
โดยในระหวา่งที
ทรัสตียงัไม่สามารถแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ไดน้ั+น ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตร์าย
เดิมทาํหนา้ที
ต่อไปจนกวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่จะสามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ที
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามสญัญาแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทั+งนี+  ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ที
ดงักล่าวจะไม่
เกิน 90 วนั นบัจากวนัที
มีผลเป็นการเลิกสญัญาแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

 2.2 หนา้ที
ภายหลงัการลาออก 
ภายหลงัจากที
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ยื
นหนังสือลาออกดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีหนา้ที

ดงัต่อไปนี+  
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(ก) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื
อลูกคา้ บญัชี เอกสาร และขอ้มูลใดๆ ที
เกี
ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที
เป็น
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้หรือไม่ก็ตามให้แก่ทรัสตี และ /หรือ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ตามที
ทรัสตีร้องขอตามสมควรเพื
อให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสตร์ายใหม่สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ที
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งต่อเนื
องเพื
อประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

(ข) เก็บรักษาความลบัทางการคา้ของกองทรัสตโ์ดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบร่าง บญัชีรายชื
อลูกคา้ และ
เอกสารอื
นใดที
มีสาระสาํคญัเป็นความลบัทางการคา้ของกองทรัสตต์่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตีเสียก่อน เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงาน
ราชการตามขอ้กําหนดของกฎหมาย หรือการเปิดเผยขอ้มูลที
เป็นสาธารณะอยู่ในขณะที
มีการ
เปิดเผยหรือเผยแพร่   

(ค) ดาํเนินการอื
นใดตามสมควรเพื
อให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้อย่าง
ต่อเนื
องตามสญัญาแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสต ์

3. วธีิการแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ 

ใหท้รัสตีขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื
อแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที
ปรากฏเหตุตาม
ขอ้ 1. และดาํเนินการแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที
ไดรั้บมติหรือระยะเวลาอื
นใด
ตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั+งนี+  ในกรณีที
ขอมติแลว้ แต่ไม่ไดรั้บมติ ให้ทรัสตีดาํเนินการแต่งตั+ง
ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ไดเ้องโดยคาํนึงถึงประโยชน์ที
ดีที
สุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

ในกรณีที
ทรัสตีไม่สามารถแต่งตั+งผูจ้ดัการกองทรัสต์รายใหม่ เนื
องจากไม่มีผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมหรือไม่มี
ผูส้นใจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตีมีหนา้ที
ปฏิบติัหนา้ที
แทนผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามที
ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั+ง
กองทรัสตแ์ละภายใตก้ฎเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง 
 

9.11  การบริหารจดัการกองทรัสต์อื-น 

ณ วนัที
 30 มิถุนายน 2558 ผูจ้ดัการกองทรัสตบ์ริหารจดัการทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช ช้อปปิ+ ง เซ็นเตอร์ ซึ
 งลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทศูนยก์ารคา้ และไม่ได้มีการบริหารจัดการ
กองทรัสต์อื
นที
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมแต่อย่างใด ทั+งนี+  ในการปฏิบติัหน้าที
ของทรัสตีและ
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามสัญญาก่อตั+งทรัสตแ์ละสัญญาอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หน้าที
ใช้
ความระมดัระวงัตามสมควรในการดาํเนินการเพื
อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสตก์บัท
รัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยใหมี้การดาํเนินการดงัต่อไปนี+  

 1. ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งไม่มีผลประโยชน์อื
นที
อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที
ดีที
สุดของกองทรัสต ์ 
และหากมีกรณีที
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งสามารถแสดงไดว้า่มีมาตรการหรือกลไก
ที
สามารถรองรับใหก้ารจดัการกองทรัสตด์าํเนินไปในลกัษณะที
เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์
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และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี
ยวกับเรื
 องดังกล่าวที
กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง   

 2. ในกรณีที
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื
นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักที
ขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตอื์
นนั+น เวน้แต่กองทรัสตอื์
นนั+นเป็น
กองทรัสตที์
แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นประกาศ ที
    ทจ. 
49/2555  

 ทั+ งนี+  ข้อมูลเกี
ยวกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ในหัวข้อ 9 ทั+ งหมดใบหนังสือชี+ ชวนฉบับนี+   เป็นข้อมูล ณ วนัที
30 
มิถุนายน 2558 ซึ
งต่อไปอาจมีการเปลี
ยนแปลงได ้

 

10. ทรัสต ี

10.1 ข้อมูลทั-วไป 
 ชื
อทรัสตี  : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
 ที
ตั+งสาํนกังานใหญ่  : เลขที
 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า ชั+น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  
   แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 เลขทะเบียนบริษทั  : 0105535048398 
 โทรศพัท ์  : 02 949 1500 
 โทรสาร  : 02 949 1501 
 Website  : http://www.scbam.com/ 
 ทุนจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท 
 ทุนชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 

 
10.2 ใบอนุญาตที-เกี-ยวข้อง 

 ทรัสตีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สาํนกังาน ก.ล.ต.  ในวนัที
 18 กนัยายน 2556 
 

10.3 หน้าที-และความรับผดิชอบในการเป็นทรัสต ี

(1)   ทรัสตีตอ้งปฏิบติัหนา้ที
ดว้ยความระมดัระวงั ซื
อสัตยสุ์จริต เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั+งทรัสต์และกฎหมายที
 เกี
ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที
ได้ให้ไว ้
เพิ
มเติมในเอกสารที
เปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และในกรณีที
เกิดความเสียหายใดๆ ที
เกิดขึ+นเนื
องจาก ทรัส
ตีไม่ปฏิบติัหนา้ที
ดงักล่าว ใหท้รัสตีรับผิดชอบต่อความเสียหายนั+นๆ โดยไม่มีขอ้จาํกดัความรับผิด 
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และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี
ยวกับเรื
 องดังกล่าวที
กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง   

 2. ในกรณีที
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื
นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักที
ขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตอื์
นนั7น เวน้แต่กองทรัสตอื์
นนั7นเป็น
กองทรัสตที์
แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นประกาศ ที
    ทจ. 
49/2555  

 ทั7 งนี7  ข้อมูลเกี
ยวกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ในหัวข้อ 9 ทั7 งหมดใบหนังสือชี7 ชวนฉบับนี7   เป็นข้อมูล ณ วนัที
30 
มิถุนายน 2558 ซึ
งต่อไปอาจมีการเปลี
ยนแปลงได ้

 

10. ทรัสต ี

10.1 ข้อมูลทั'วไป 
 ชื
อทรัสตี  : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
 ที
ตั7งสาํนกังานใหญ่  : เลขที
 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า ชั7น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  
   แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 เลขทะเบียนบริษทั  : 0105535048398 
 โทรศพัท ์  : 02 949 1500 
 โทรสาร  : 02 949 1501 
 Website  : http://www.scbam.com/ 
 ทุนจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท 
 ทุนชาํระแลว้  : 100,000,000 บาท 

 
10.2 ใบอนุญาตที'เกี'ยวข้อง 

 ทรัสตีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สาํนกังาน ก.ล.ต.  ในวนัที
 18 กนัยายน 2556 
 

10.3 หน้าที'และความรับผดิชอบในการเป็นทรัสต ี

(1)   ทรัสตีตอ้งปฏิบติัหนา้ที
ดว้ยความระมดัระวงั ซื
อสัตยสุ์จริต เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั7งทรัสต์และกฎหมายที
 เกี
ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที
ได้ให้ไว ้
เพิ
มเติมในเอกสารที
เปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และในกรณีที
เกิดความเสียหายใดๆ ที
เกิดขึ7นเนื
องจาก ทรัส
ตีไม่ปฏิบติัหนา้ที
ดงักล่าว ใหท้รัสตีรับผิดชอบต่อความเสียหายนั7นๆ โดยไม่มีขอ้จาํกดัความรับผิด 
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(2)   ทรัสตีมีหนา้ที
ติดตามดูแลใหผู้จ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูรั้บมอบหมายรายอื
นตามขอ้ 10.3 (7) (ถา้มี) ปฏิบติั
หนา้ที
ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั7งทรัสต ์และสญัญาอื
นที
เกี
ยวขอ้ง  

 
(3)   ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครั7 ง และหากมีการขอมติที
ประชุมผูถื้อ

หน่วยทรัสตเ์พื
อดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ
ง ทรัสตีตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี7ดว้ย 
(3.1)   ตอบขอ้ซักถามและให้ความเห็นเกี
ยวกับการดาํเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั7ง 

ทรัสตห์รือกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งหรือไม่ 
(3.2)   ทกัทว้งและแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบว่าการดาํเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทาํได ้ใน

กรณีที
การดาํเนินการนั7นไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตั7งทรัสตห์รือกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
 
(4)   ทรัสตีมีหน้าที
บังคบัชาํระหนี7 หรือดูแลให้มีการบังคบัชาํระหนี7 เพื
อให้เป็นไปตามขอ้สัญญาระหว่าง

กองทรัสตก์บับุคคลอื
น  
(5)   ทรัสตีมีหนา้ที
ปฏิบติัหนา้ที
แทนผูจ้ดัการกองทรัสต ์ในกรณีที
ไม่มีผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือมีเหตุที
ทาํให้

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที
ได ้ทั7งนี7  ตามที
ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั7งกองทรัสตแ์ละภายใต้
หลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง 

 
(6)   ทรัสตีมีสิทธิ หนา้ที
 และความรับผิดชอบอื
นตามที
กาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื
นที


เกี
ยวขอ้ง 
 
(7)   ทรัสตีตกลงมอบหมายให้ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัการกองทรัสตใ์นส่วนที
เกี
ยวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น

อื
นที
มิใช่ทรัพยสิ์นหลกัแทนทรัสตี 
 
(8) ทรัสตีมีหนา้ที
ในการแกไ้ขสญัญาก่อตั7งทรัสตต์ามคาํสั
งของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 
(9) หา้มทรัสตีนาํหนี7 ที
ตนเป็นลูกหนี7 บุคคลภายนอกอนัมิไดเ้กิดจากการปฏิบติัหนา้ที
เป็นทรัสตีไปหกักลบลบ

หนี7กบัหนี7 ที
บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี7ทรัสตีอนัสืบเนื
องมาจากการจดัการกองทรัสตใ์นกรณีที
มีการฝ่าฝืน
ขอ้กาํหนดในขอ้นี7  ใหก้ารกระทาํเช่นนั7นเป็นโมฆะ 

 
(10) ในกรณีที
ทรัสตีเขา้ทาํนิติกรรมหรือทาํธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหบุ้คคลภายนอกทราบวา่เป็นการกระทาํในฐานะทรัสตี และตอ้งระบุในเอกสารหลกัฐานของนิติ
กรรมหรือธุรกรรมนั7นใหช้ดัแจง้วา่เป็นการกระทาํในฐานะทรัสตี 

 
(11) ให้ทรัสตีจัดทาํบัญชีทรัพยสิ์นของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื
นๆ ของทรัสตี ในกรณีที
ทรัสตี

จดัการกองทรัสตห์ลายกอง ทรัสตีตอ้งจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์นของกองทรัสตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจาก
กนั ทั7งนี7  โดยตอ้งบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัดว้ย 
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 ในการจดัการกองทรัสต ์ทรัสตีตอ้งแยกทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ไวต้่างหากจากทรัพยสิ์นที
เป็นส่วนตวั
ของทรัสตีและทรัพยสิ์นอื
นที
ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีที
ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง 
ทรัสตีตอ้งแยกทรัพยสิ์นของกองทรัสตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

 
(12) ในกรณีที
ทรัสตีมิไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10.3 (11) จนเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์นของกองทรัสตป์ะปน

อยูก่บัทรัพยสิ์นที
เป็นส่วนตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกไดว้า่ทรัพยสิ์นใดเป็นของกองทรัสตแ์ละทรัพยสิ์น
ใดเป็นทรัพยสิ์นที
เป็นส่วนตวัของทรัสตีเอง ใหส้นันิษฐานวา่ 

 (12.1) ทรัพยสิ์นที
ปะปนกนัอยูน่ั7นเป็นของกองทรัสต ์
 (12.2) ความเสียหายและหนี7 ที
เกิดจากการจดัการทรัพยสิ์นที
ปะปนกนัอยูน่ั7นเป็นความเสียหายและหนี7

ที
เป็นส่วนตวัของทรัสตี 
 (12.3) ผลประโยชน์ที
เกิดจากการจดัการทรัพยสิ์นที
ปะปนกนัอยูน่ั7นเป็นของกองทรัสต ์
 ทรัพยสิ์นที
ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ
 ง ให้หมายความรวมถึงทรัพยสิ์นที
ถูกเปลี
ยนรูปหรือถูกเปลี
ยน

สภาพไปจากทรัพยสิ์นที
ปะปนกนัอยูน่ั7นดว้ย 
 
(13) ในกรณีที
ทรัสตีมิไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 10.3 (11) จนเป็นเหตุใหก้องทรัสตแ์ต่ละกองปะปนกนั

จนมิอาจแยกไดว้า่ทรัพยสิ์นใดเป็นของกองทรัสตใ์ด ใหส้นันิษฐานวา่ทรัพยสิ์นนั7น รวมทั7งทรัพยสิ์นที
ถูก
เปลี
ยนรูปหรือถูกเปลี
ยนสภาพไปจากทรัพยสิ์นนั7นและประโยชน์ใดๆ หรือหนี7 สินที
เกิดขึ7นจากการ
จดัการทรัพยสิ์นดงักล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพยสิ์นที
นาํมาเป็นตน้ทุนที

ปะปนกนั 

 
(14) การจดัการกองทรัสตเ์ป็นเรื
องเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายใหผู้อื้
นจดัการกองทรัสตมิ์ได ้เวน้

แต่ 
 (14.1) สญัญาก่อตั7งทรัสตก์าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื
น 
 (14.2) การทาํธุรกรรมที
มิใช่เรื
องที
ตอ้งทาํเฉพาะตวัและไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ชิาชีพเยี
ยงทรัสตี 
 (14.3) การทาํธุรกรรมที
โดยทั
วไปผูเ้ป็นเจ้าของทรัพยสิ์นซึ
 งมีทรัพยสิ์นและวตัถุประสงค์ของการ

จดัการในลกัษณะทาํนองเดียวกันกบักองทรัสต์ จะพึงกระทาํในการมอบหมายให้บุคคลอื
น
จดัการแทน 

 (14.4) การเก็บรักษาทรัพยสิ์นการจดัทาํสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตก์ารติดตามการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและการคืนทุนของกองทรัสตห์รือการปฏิบติังานดา้นการสนบัสนุนใหบ้ริษทัในเครือ
ของทรัสตีหรือผูอื้
นดาํเนินการได ้

(14.5) กรณีอื
นใดที
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบและดาํเนินการตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญา
ก่อตั7งทรัสต ์หรือหลกัเกณฑใ์นประกาศที
ทจ. 49/2555 ประกาศที
กร. 14/2555 และประกาศ
ที
สช. 29/2555 ซึ
 งรวมถึงกรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้มอบหมายให้บุคคล
อื
นจดัการแทนหรือมีขอ้กาํหนดอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกาํหนดเรื
องดงักล่าวไว ้ 
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ในกรณีที
ทรัสตีฝ่าฝืนบทบญัญติัตามวรรคหนึ
ง ให้การที
ทาํไปนั7นผูกพนัทรัสตีเป็นการส่วนตวัไม่ผูกพนั
กองทรัสต ์

 
(15) ในกรณีที
ทรัสตีมอบหมายให้ผูอื้
นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามขอ้ 10.3 (14) ทรัสตีตอ้งเลือกผูรั้บ

มอบหมายดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทั7งตอ้งกาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัการแทนอยา่ง
เพียงพอดว้ยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยตอ้งกาํหนดมาตรการในการดาํเนินงานเกี
ยวกบัการ
มอบหมายงานตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
กข. 1/2553 เรื
อง ระบบงาน 
การติดต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั
วไปของทรัสตีดงันี7  
(15.1) การคดัเลือกผูที้
สมควรไดรั้บมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมดา้นระบบงานและบุคลากร

ของผูที้
ได้รับมอบหมายตลอดจนการขดักันทางผลประโยชน์ของผูรั้บมอบหมายงานและ
กองทรัสต ์

(15.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบติัของผูไ้ดรั้บมอบหมายงาน 
(15.3) การดาํเนินการของทรัสตีเมื
อปรากฏวา่ผูที้
ไดรั้บมอบหมายไม่เหมาะสมที
จะไดรั้บมอบหมาย

งานอีกต่อไป 
 
ทั7งนี7  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาํหนดรายละเอียดในการปฏิบติัของทรัสตีในกรณีดงักล่าวได ้
 

(16) ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที
ทรัสตีรายใหม่เขา้รับหน้าที
 มีการ
จดัการกองทรัสตที์
ไม่เป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั7งทรัสตห์รือพ.ร.บ. ทรัสตฯ์ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสตเ์สียหาย ใหท้รัสตีรายใหม่ดาํเนินการดงัต่อไปนี7  

 (16.1) เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที
ตอ้งรับผิด 
 (16.2) ติดตามเอาทรัพยสิ์นคืนจากบุคคลภายนอก ไม่วา่บุคคลนั7นจะไดท้รัพยสิ์นมาโดยตรงจากทรัสตี

รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพยสิ์นในกองทรัสตจ์ะถูกเปลี
ยนรูปหรือถูกเปลี
ยนสภาพไปเป็น
ทรัพยสิ์นอย่างอื
นก็ตาม เวน้แต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอนัควรรู้วา่ทรัพยสิ์นนั7นไดม้าจากการจดัการกองทรัสตโ์ดยมิชอบ 

 
 (17) ในการจดัการกองทรัสตแ์ละการมอบหมายให้ผูอื้
นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามขอ้ 10.3 (14)  หากมี

ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีตอ้งชาํระเงินหรือทรัพยสิ์นอื
นให้กบับุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพยสิ์นที
เป็น
ส่วนตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาํเป็นอนัสมควร ใหท้รัสตีมีสิทธิไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นคืนจาก
กองทรัสต์ได้ เวน้แต่สัญญาก่อตั7 งทรัสต์กําหนดไวใ้ห้การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื
นนั7 นเป็นภาระ
ของทรัสตี 

 
 สิทธิที
จะไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นคืนตามวรรคหนึ
ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที
ทรัสตีมีอยูก่่อนผูรั้บประโยชน์

และบุคคลภายนอกที
มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต ์และเป็นสิทธิที
อาจบงัคบัไดใ้นทนัที
โดยไม่จาํตอ้งรอให้มีการเลิกกองทรัสต์ และในกรณีที
มีความจาํเป็นตอ้งเปลี
ยนรูปหรือเปลี
ยนสภาพ
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ทรัพยสิ์นในกองทรัสตเ์พื
อใหมี้เงินหรือทรัพยสิ์นคืนแก่ทรัสตี ใหท้รัสตีมีอาํนาจดาํเนินการดงักล่าวไดแ้ต่
ตอ้งกระทาํโดยสุจริต 

  
(18) หา้มมิใหท้รัสตีใชสิ้ทธิตามขอ้ 10.3 (17) จนกวา่ทรัสตีจะไดช้าํระหนี7 ที
มีอยูต่่อกองทรัสตจ์นครบถว้นแลว้ 

เวน้แต่เป็นหนี7 ที
อาจหกักลบลบหนี7กนัไดต้ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 
(19) ในกรณีที
ทรัสตีจดัการกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามที
กาํหนดในสัญญาก่อตั7งทรัสตห์รือพ.ร.บ. ทรัสตฯ์ ทรัส

ตีตอ้งรับผิดต่อความเสียหายที
เกิดขึ7นแก่กองทรัสต ์
  

ในกรณีที
มีความจาํเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต ์ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนที
จะจดัการกองทรัสตเ์ป็นอยา่งอื
นให้ต่างไปจากที
กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั7งท
รัสตไ์ด ้และหากทรัสตีไดจ้ดัการตามที
ไดรั้บความเห็นชอบนั7นดว้ยความสุจริตและเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุด
ของกองทรัสตแ์ลว้ ทรัสตีไม่จาํตอ้งรับผิดตามวรรคหนึ
ง 

 
(20) ทรัสตีตอ้งดูแลให้สัญญาก่อตั7งทรัสต์มีสาระสําคญัเป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง โดยในกรณีที
มีการ

แกไ้ขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั7งทรัสต ์ใหท้รัสตีดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี7  
(20.1)   ดูแลใหก้ารแกไ้ขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั7งทรัสตเ์ป็นไปตามวธีิการและเงื
อนไขที
กาํหนดไวใ้น

สญัญาก่อตั7งทรัสต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง   
(20.2)  ในกรณีที
การแกไ้ขเปลี
ยนแปลงสัญญาก่อตั7งทรัสต์ไม่เป็นไปตามขอ้ 10.3 (20) (20.1) ให ้          

ทรัสตีดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าที
ที
ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั7งทรัสต ์และตามพ.ร.บ. 
ทรัสตฯ์ เพื
อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

(20.3)   ในกรณีที
หลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที
ออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี
ยนแปลงในภายหลงั และสัญญา
ก่อตั7งทรัสต์มีขอ้กาํหนดที
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีดาํเนินการเพื
อแกไ้ข
เปลี
ยนแปลงสัญญาก่อตั7งทรัสตใ์ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั7น ตามวิธีการที
กาํหนดในสัญญา
ก่อตั7งทรัสต ์หรือตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสั
ง 

 
(21) ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู ้จัดการกองทรัสต์หรือผู ้รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) 

ดาํเนินการในงานที
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั7งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง การ
ติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ใหห้มายความรวมถึงการทาํหนา้ที
ดงัต่อไปนี7ดว้ย 
(21.1)   การดูแลให้การบริหารจดัการกองทรัสตก์ระทาํโดยผูจ้ดัการกองทรัสต์ที
ไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสตต์ั7งอยู ่
(21.2)   การติดตามดูแลและดาํเนินการตามที
จาํเป็นเพื
อให้ผูรั้บมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กาํหนดในสัญญาก่อตั7งทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
 งรวมถึงการ
ถอดถอนผูรั้บมอบหมายรายเดิม และการแต่งตั7งผูรั้บมอบหมายรายใหม่  
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(21.3)   การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั7งทรัสต์และกฎหมายที

เกี
ยวขอ้ง 

(21.4)   การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต์อย่างถูกตอ้งครบถว้นตามที
กาํหนดใน
สญัญาก่อตั7งทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

(21.5)   การแสดงความเห็นเกี
ยวกับการดาํเนินการหรือการทาํธุรกรรมเพื
อกองทรัสต์ของผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์และผูรั้บมอบหมายรายอื
น (ถา้มี) เพื
อประกอบการขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์่อผูล้งทุน หรือเมื
อสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

 
(22) ในกรณีที
ผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระทาํการ หรืองดเวน้กระทาํการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต ์

หรือไม่ปฏิบติัหนา้ที
ตามสญัญาก่อตั7งทรัสตห์รือกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งใหท้รัสตีดาํเนินการดงัต่อไปนี7  
(22.1) จดัทาํรายงานเสนอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัทาํการนบัแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์

ดงักล่าว 
(22.2) ดาํเนินการเพื
อแกไ้ขยบัย ั7งหรือเยยีวยาความเสียหายที
เกิดขึ7นแก่กองทรัสต ์ตามที
เห็นสมควร  

 
(23) ในกรณีที
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที
ได ้ให้ทรัสตีเขา้จดัการกองทรัสต์ตามความจาํเป็น

เพื
อป้องกนั ยบัย ั7ง หรือจาํกดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถื้อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอาํนาจหน้าที
ที
ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั7 งทรัสต์และพ.ร.บ.                 
ทรัสตฯ์ ในการจดัใหมี้ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ 

 
 ทรัสตีที
เขา้จดัการกองทรัสตต์ามวรรคหนึ
ง จะมอบหมายให้บุคคลอื
นจดัการกองทรัสตแ์ทนในระหวา่ง

นั7นก็ได ้ทั7งนี7  บุคคลที
ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื
อนไขที
ระบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตั7งทรัสต ์  

 
(24) ในกรณีที
ทรัสตีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกองทรัสตที์
ตนทาํหนา้ที
เป็นทรัสตี หากตอ้งมีการออกเสียงหรือ

ดาํเนินการใดๆ ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคาํนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ
หน่วยทรัสตโ์ดยรวมและตั7งอยูบ่นหลกัแห่งความซื
อสัตยสุ์จริตและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที
ในฐานะทรัสตีของกองทรัสตด์งักล่าว 

 
(25) ทรัสตีตอ้งจดัให้มีการจัดทาํทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์

ดําเนินการแทนได้ การจัดทําทะเบียนผู ้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีรายการอย่างน้อยตามที
ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 
(26) ทรัสตีตอ้งจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตม์อบให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ซึ
 งอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไป

ตามที
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่การจดัทาํหลกัฐานตามระบบของบริษทั ศูนยรั์บฝาก
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หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ให้เป็นไปตามเงื
อนไขที
กาํหนดโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

(27) ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 10.3 (26) ในกรณีที
ผูถื้อหน่วยทรัสตข์อให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์อก
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที
สูญหาย ลบเลือน หรือชาํรุดในสาระสําคญั 
ทรัสตีตอ้งออกหรือดาํเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอนัควร   

 

10.4 ค่าธรรมเนียมที'ได้รับจากการทาํหน้าที'เป็นทรัสต ี  

    เป็นไปตามที
กาํหนดในขอ้ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที
เรียกเก็บจากผูจ้องซื7อหรือผูถื้อหน่วยทรัสต์และ
กองทรัสต ์

 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากผู้จองซืGอหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที
เรียกเก็บจากผูจ้องซื7อหรือผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละกองทรัสต ์ ประกอบดว้ย 

11.1  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากผู้จองซืGอหรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 (1)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

 เรียกเก็บตามที
ไดเ้กิดขึ7นจริง โดยตดัจ่ายจากจาํนวนเงินที
โอนเขา้บญัชีนั7นๆ ตามอตัราที
ธนาคาร
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินกาํหนด   

(2)  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต ์ 

ตามอตัราที
นายทะเบียนหน่วยทรัสตก์าํหนด 

(3)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต ์ 

 ตามอตัราที
นายทะเบียนหน่วยทรัสตก์าํหนด 

(4)  อื
นๆ (ระบุ) 

(ก)  ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจาํนาํหน่วยทรัสตก์บันายทะเบียนหน่วยทรัสตต์ามอตัรา
ที
บริษทั และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสตก์าํหนด  

(ข)  ค่าใชจ่้ายอื
นๆที
ผูถื้อหน่วยทรัสตข์อใหบ้ริษทั หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสตด์าํเนินการ
ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที
จ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 11.1 เป็นอตัราที
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใด
ทาํนองเดียวกนั  
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หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ให้เป็นไปตามเงื
อนไขที
กาํหนดโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

(27) ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 10.3 (26) ในกรณีที
ผูถื้อหน่วยทรัสตข์อให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์อก
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที
สูญหาย ลบเลือน หรือชาํรุดในสาระสําคญั 
ทรัสตีตอ้งออกหรือดาํเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอนัควร   

 

10.4 ค่าธรรมเนียมที'ได้รับจากการทาํหน้าที'เป็นทรัสต ี  

    เป็นไปตามที
กาํหนดในขอ้ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที
เรียกเก็บจากผูจ้องซื@อหรือผูถื้อหน่วยทรัสต์และ
กองทรัสต ์

 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากผู้จองซื@อหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที
เรียกเก็บจากผูจ้องซื@อหรือผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละกองทรัสต ์ ประกอบดว้ย 

11.1  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากผู้จองซื@อหรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 (1)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

 เรียกเก็บตามที
ไดเ้กิดขึ@นจริง โดยตดัจ่ายจากจาํนวนเงินที
โอนเขา้บญัชีนั@นๆ ตามอตัราที
ธนาคาร
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินกาํหนด   

(2)  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต ์ 

ตามอตัราที
นายทะเบียนหน่วยทรัสตก์าํหนด 

(3)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต ์ 

 ตามอตัราที
นายทะเบียนหน่วยทรัสตก์าํหนด 

(4)  อื
นๆ (ระบุ) 

(ก)  ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจาํนาํหน่วยทรัสตก์บันายทะเบียนหน่วยทรัสตต์ามอตัรา
ที
บริษทั และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสตก์าํหนด  

(ข)  ค่าใชจ่้ายอื
นๆที
ผูถื้อหน่วยทรัสตข์อใหบ้ริษทั หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสตด์าํเนินการ
ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที
จ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 11.1 เป็นอตัราที
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใด
ทาํนองเดียวกนั  
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11.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที'เรียกเกบ็จากกองทรัสต์  
(1)  ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษาทางการเงิน  

(ก) กรณีที
เสนอขายครั@ งแรก:   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินที
ระดมทุนได ้

(ข) กรณีที
มีการเพิ
มทุน :   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินที
ระดมทุนไดใ้น 

  แต่ละครั@ ง 

 (2) ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายและค่านายหนา้ ในการจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์
 ในการเสนอขายครั@ งแรกและครั@ งต่อไปในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที
จดัจาํหน่าย  

 (3) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และค่าส่งเสริมการขาย และค่าใชจ่้ายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบั
การเสนอขายหน่วยทรัสต ์อาทิ ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมนกัลงทุนเพื
อนาํเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
ค่าเอกสารนาํเสนอผูล้งทุน และผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ในการเสนอขายครังแรก :ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อตั@งกองทรัสต ์

ภายหลงัการเสนอขายครังแรก :   

-   เมื
อกองทรัสตมี์การเพิ
มทุนในแต่ละครั@ ง  :  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนที
จะ
เพิ
ม 

-   ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพื
อให้นักลงทุนทั
วไปทราบข้อมูลเกี
ยวกับ
กองทรัสต ์ :  ตามอตัราที
จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทรัสต ์ณ วนัสิ@นปีบญัชีของปีบญัชีก่อนหนา้ 

 
(4 ) ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษากองทรัสต ์  

(ก) ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษา 
 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์   

(ข) ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษาเพิ
มเติม กรณีที
 มีการซื@ อ ขาย โอน หรือเปลี
ยนมือของ
อสงัหาริมทรัพยใ์นแต่ละครั@ ง   

 ในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซื@ อ  ขาย โอน หรือเปลี
ยนมือของ
อสงัหาริมทรัพยใ์นแต่ละครั@ ง 

(ค) ค่าที
ปรึกษาอื
นของกองทรัสต ์ไดแ้ก่ ค่าที
ปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าที
ปรึกษากฎหมายและที

ปรึกษาภาษี ค่าทนายความ ค่าที
ปรึกษาผูคุ้มงานก่อสร้าง ค่าจา้งวิศวกรคุมงานก่อสร้าง 
และ/หรือ ประเมินคุณภาพงาน รวมถึง ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษา หรือ ผูเ้ชี
ยวชาญอื
น เป็น
ตน้ ในอตัราตามที
จ่ายจริง 
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(5)         ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์สิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมในการจดัการจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือน ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ2.00ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิซึ
 งคาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละรับรอง
โดยทรัสตี โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะคาํนวณค่าธรรมเนียมในการจัดการเป็นรายเดือน ทุกวนั
สุดทา้ยของเดือน และเรียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทรัสต์เป็นรายเดือน 
ทั@งนี@  ไม่ตํ
ากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 

 

  (6)  ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 

 ทรัสตีของกองทรัสต์มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมทรัสตีและค่าธรรมเนียมผูเ้ก็บ
รักษาทรัพยสิ์นเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิปรับปรุง 
เท่ากบัมูลค่าทรัพยสิ์นรวม หัก มูลค่าหนี@ สินที
ไม่มีดอกเบี@ยทั@งหมด หักมูลค่าหนี@ สินจากเงินกูย้ืม
ของกองทรัสตส่์วนที
ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม ซึ
งคาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์
และรับรองโดยทรัสตี โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะคาํนวณค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายเดือน ทุกวนั
สุดทา้ยของเดือน และเรียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทรัสต์เป็นรายเดือน 
ทั@งนี@  ไม่ตํ
ากวา่ 2,000,000 บาทต่อปี 

(7)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์ 

นายทะเบียนหน่วยทรัสตมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ
 งค ํานวณโดยผู ้จัดการกองทรัสต์และรับรองโดยทรัสตี  และ
ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการอื
นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ที
นายทะเบียนหน่วยทรัสตจ์ดัเก็บจาก
กองทรัสต ์

  
(8) อื
นๆ (ระบุ) ค่าใชจ่้ายอื
นๆ รวมไม่เกินร้อยละ 18.0 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตต์่อปี 

ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี@  
8.1 ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวขอ้งในการก่อตั@งกองทรัสต ์เช่น ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนค่าธรรมเนียมยื
นแบบ 
Filing  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน   การเตรียมและจดัทาํเอกสารสญัญา และค่าแปลเอกสาร       เป็นตน้ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าในการซื@อ จาํหน่าย หรือโอนสิทธิซึ
 งอสังหาริมทรัพย ์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นที

ลงทุนในหรือจาํหน่ายไปซึ
 งอสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือ
ราคาที
ไดม้าหรือราคาค่าเช่าคงเหลือตามสญัญาเช่า 
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8.3 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพื
อการจดัหา ไดม้า จาํหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย ์ทรัพยสิ์น 
หลกัทรัพยข์องกองทรัสต์ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหรือโอนสิทธิ  ค่าธรรมเนียม
การโอน เป็นตน้ 

8.4 ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซื@อ 
เช่า หรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย ์โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซึ์
 ง
ตอ้งการความเห็นและการศึกษาเพิ
มเติมจากผูเ้ชี
ยวชาญ 

8.5 ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าใชจ่้ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกาํไรขาดทุน ค่าใชจ่้ายจดัทาํรายงาน หรือ
บทวจิยั 

8.6 ค่าใชจ่้ายในการรับชาํระเงินค่าซื@อหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

8.7 ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์ใบจองซื@อหน่วยทรัสต ์ใบหน่วยทรัสต ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกบัภาษี 
และแบบฟอร์มอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบักองทรัสต ์และค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมและจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

8.8 ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการประเมินค่า และ/หรือ สอบทานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์น 

8.9 ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ่้ายในการดาํรงสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ 

8.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีและตรวจสอบภายในตลอดจนค่าใชจ่้าย
เกี
ยวกบังานบญัชีอื
นของกองทรัสต ์ 

8.11 ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที
เกี
ยวกบัการซื@อขายหลกัทรัพย ์หรือ
อสังหาริมทรัพย ์เช่น ค่านายหน้าซื@อขายหลกัทรัพย ์ซึ
 งจะรวมอยู่ในตน้ทุนของค่าซื@อ
ขายหลกัทรัพยเ์มื
อมีการซื@อหลกัทรัพย ์และจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรัพยเ์มื
อมีการขาย
หลกัทรัพย ์ค่าใชจ่้ายที
เกี
ยวขอ้งกบัการซื@อหรือขายอสังหาริมทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการ
โอนหลกัทรัพย ์หรืออสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้  

8.12 ค่าใชจ่้ายอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสตแ์ละทรัพยสิ์นหลกั เช่น ค่าใชจ่้ายทาง
การตลาด รวมถึงค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํเวปไซต ์การส่งเสริม
การขาย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจา้งบริษทัดูแลระบบต่างๆ เป็นตน้ 

 ทั@ งนี@  ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกับการบริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมพื@นที

ส่วนกลาง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นต่างๆ ที
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ระหวา่งศูนยก์ารคา้ และโรงแรม จะแบ่งความรับผิดชอบตามสดัส่วนพื@นที
ก่อสร้าง  
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8.13 ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั ดูแลและ/หรือเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์เช่น       ค่า
เบี@ยประกนัภยั และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการประกนัภยั  เป็นตน้  

8.14 ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัภาษี ค่าธรรมเนียมอื
นที
เกี
ยวขอ้งตามอตัราที
กฎหมายกาํหนดและ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบาํรุงทอ้งที
 ภาษี
ป้าย เป็นตน้ 

8.15 ค่าใชจ่้ายต่างๆที
เกิดขึ@นและเกี
ยวเนื
องกบักองทรัสต์ หรือค่าใชจ่้ายที
เกี
ยวเนื
องกบัการ
จดัหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์เช่น ค่าใชจ่้ายตามที
กาํหนดในสัญญาที

เกี
ยวขอ้งกบั และ/หรือ เพื
อประโยชน์ในการเขา้ลงทุนของกองทรัสต ์ค่าใชจ่้ายในการ
จดัประชุมผูถื้อหน่วย ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์ค่าพิมพแ์บบพิมพต์่างๆ ค่าจดัส่ง 
ค่าไปรษณียากรสาํหรับหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน หนงัสือโตต้อบกบัผูถื้อ
หน่วยทรัสต์และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่าจองซื@อ
หน่วยทรัสต ์ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์(ถา้มี) เช่น ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ประกาศ
การปิดสมุดทะเบียนเพื
อจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์

รวมทั@งค่าใชจ่้ายต่างๆที
เกิดขึ@น เนื
องจากการปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามที
สํานกังาน 
ก.ล.ต. กาํหนด เป็นตน้ 

8.16 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ค่าควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล บาํรุงรักษา และ/หรือ ก่อสร้าง
เพิ
มเติมเพื
อปรับปรุง พัฒนา เพิ
มมูลค่า และปรับแบบภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตย ์
อสงัหาริมทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นที
เกี
ยวขอ้งที
กองทรัสตล์งทุนไวห้รือมีไว ้

8.17 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพยที์
กองทรัสตล์งทุน
ใหแ้ลว้เสร็จ  

8.18 ค่าใชจ่้ายที
เกิดขึ@นจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินการตามกฎหมายเพื
อการรับ
ชาํระหนี@ใดๆ หรือค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการดาํเนินคดีในศาล เพื
อรักษาสิทธิของผู ้
ถือหน่วยทรัสตโ์ดยทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสต ์

8.19 ค่าจดัทาํและจดัพิมพแ์บบแสดงรายการขอ้มูลหรือหนงัสือชี@ชวน รายงานหรือหนงัสือ
ถึงผูถื้อหน่วยทรัสต ์รายงานประจาํปี ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

8.20 ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญ
ประชุม และ/หรือ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็นตน้  

8.21 ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ/หรือติดตามการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน หรือเพื
อดาํเนินการเกี
ยวกับการเพิ
มทุน และ/หรือ ลดทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการที
นายทะเบียนหรือผู ้ที
 ได้รับ
มอบหมายอื
นเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 
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8.22 ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอื
นๆ ที
ก่อขึ@นโดยชอบโดยผูจ้ดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี
ตามหน้าที
  เพื
อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เมื
อได้รับคาํสั
งจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

8.23 ค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบังานทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

8.24 ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายที
เกี
ยวกบัการดาํเนินงานและการบริหารทรัพยสิ์นของกองทรัสต์
และผูจ้ ัดการกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีของทรัสตีที
ฟ้องร้องให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ปฏิบติั
หนา้ที
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผูจ้ดัการกองทรัสต ์เพื
อประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม หรือเมื
อไดรั้บคาํสั
งจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ค่าใชจ่้ายดา้น
กฎหมายในการดาํเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แก่บุคคลภายนอก ค่าจดจาํนอง ค่าปลดจาํนอง ค่าใชจ่้ายในดา้นนิติกรรม ค่าใชจ่้ายใน
การแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

8.25 ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์หรือเปลี
ยนแปลงผูจ้ ัดการ
กองทรัสตห์รือทรัสตี อนัประกอบดว้ย 

1)    ค่าใชจ่้ายในการเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตี  

2) ค่าตอบแทนผูช้ ําระบัญชี ผูส้อบบัญชี และทรัสตีในระหว่างการชําระบัญชี
กองทรัสตจ์นถึงการเลิกกองทรัสต ์ 

3) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการเฉลี
ยคืนทรัพย์สินให้แก่ผู ้ถือ
หน่วยทรัสตเ์มื
อเลิกกองทรัสต ์ 

4) ค่าใช้จ่ายและ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื
นๆ อันเกี
 ยวเนื
 องกับการเ ลิก หรือ
เปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตี   

8.26 ค่าใช้จ่ายและค่าที
ปรึกษาในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผูจ้ ัดการ
กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าช่วง 

8.27 ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายอื
นๆ อนัเกี
ยวเนื
องกบัการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

8.28 ดอกเบี@ย ค่าใชจ่้าย และค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงิน (ถา้มี)  

อตัราค่าธรรมเนียมขอ้ 11.2 เป็นอตัราตามที
จ่ายจริง และเป็นอตัราโดยเฉลี
ยที
เรียกเก็บ
ทั
วไปของทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าที
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื
นใดทาํนองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั@งหมดของกองทรัสต ์หากเป็นค่าใชจ่้ายที
มีภาระตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดทาํนองเดียวกนั และกองทรัสตมี์หนา้ที

ตามกฎหมายจะถือเป็นภาระของกองทรัสต ์ 
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ผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะคาํนวณค่าธรรมเนียมขอ้ 11.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมู้ลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ ณ วนัสุดทา้ยของเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ และจะ
เรียกเก็บจากกองทรัสตโ์ดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทรัสต์เป็นรายเดือน ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ อาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในขอ้ 11.2 (4) – (8) ในงวด
เดียว หรือเฉลี
ยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กนั หรือ
ตามระยะเวลาที
เห็นสมควร  โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 

ทั@งนี@ การตดัจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของกองทรัสต ์จะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที
กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

 

 

12. นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคตและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 
ในอนาคตกองทรัสตอ์าจกูย้มืเงินโดยการขอสินเชื
อจากสถาบนัการเงิน หรือออกตราสารหรือหลกัทรัพยห์รือเขา้ทาํ
สัญญาที
มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ เพื
อนาํเงินที
ได้มาลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตเ์พิ
มเติม ปรับปรุงทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตล์งทุน หรือเพื
อวตัถุประสงคอื์
นใดที
เป็น
ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต ์โดยอยูภ่ายใตน้โยบายการกูย้มืเงินในอนาคต 

12.1 วตัถุประสงค์ในการกู้ยมืเงนิ 

ในการจดัการกองทรัสต ์กองทรัสตอ์าจกูย้ืมเงินได ้ทั@ งนี@  ไม่วา่จะมีการให้หลกัประกนัไวด้ว้ยหรือไม่ก็ตาม  และ
ผูจ้ดัการกองทรัสตส์ามารถกูย้มืเงิน เปลี
ยนแปลงหรือก่อภาระผกูพนัเพื
อการบริหารจดัการกองทรัสตแ์ละทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต ์ซึ
งรวมถึงเพื
อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี@  

(1)  ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพยที์
กองทรัสตมี์สิทธิการเช่า
หรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที
จะใชห้าผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

(2) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ
งสงัหาริมทรัพยห์รืออุปกรณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทรัสตห์รืออสังหาริมทรัพยที์
กองทรัสตมี์สิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมี
ความพร้อมที
จะใชห้าผลประโยชน์ 

(3) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ
มเติมบนที
ดินที
มีอยูแ่ลว้ซึ
 งเป็นของกองทรัสตห์รือที
กองทรัสตมี์สิทธิการ
เช่าหรือสิทธิครอบครอง เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ 

(4) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พิ
มเติม 
(5) เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกองทรัสตห์รือคํ@าประกนัการดาํเนินงานที
เกี
ยวเนื
องกบัการประกอบธุรกิจของ

กองทรัสต ์
(6) ปรับโครงสร้างเงินกูย้มื หรือการกูย้มืเพื
อนาํไปชาํระหนี@ เงินกูย้มืฉบบัเดิม (Refinance) 



ทรัสตเ์พื
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ผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะคาํนวณค่าธรรมเนียมขอ้ 11.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมู้ลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ ณ วนัสุดทา้ยของเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ และจะ
เรียกเก็บจากกองทรัสตโ์ดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทรัสต์เป็นรายเดือน ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ อาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในขอ้ 11.2 (4) – (8) ในงวด
เดียว หรือเฉลี
ยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กนั หรือ
ตามระยะเวลาที
เห็นสมควร  โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 

ทั<งนี< การตดัจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของกองทรัสต ์จะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที
กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

 

 

12. นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคตและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 

ในอนาคตกองทรัสตอ์าจกูย้มืเงินโดยการขอสินเชื
อจากสถาบนัการเงิน หรือออกตราสารหรือหลกัทรัพยห์รือเขา้ทาํ
สัญญาที
มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ เพื
อนาํเงินที
ได้มาลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตเ์พิ
มเติม ปรับปรุงทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตล์งทุน หรือเพื
อวตัถุประสงคอื์
นใดที
เป็น
ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต ์โดยอยูภ่ายใตน้โยบายการกูย้มืเงินในอนาคต 

12.1 วตัถุประสงค์ในการกู้ยมืเงนิ 

ในการจดัการกองทรัสต ์กองทรัสตอ์าจกูย้ืมเงินได ้ทั< งนี<  ไม่วา่จะมีการให้หลกัประกนัไวด้ว้ยหรือไม่ก็ตาม  และ
ผูจ้ดัการกองทรัสตส์ามารถกูย้มืเงิน เปลี
ยนแปลงหรือก่อภาระผกูพนัเพื
อการบริหารจดัการกองทรัสตแ์ละทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต ์ซึ
งรวมถึงเพื
อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี<  

(1)  ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพยที์
กองทรัสตมี์สิทธิการเช่า
หรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที
จะใชห้าผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

(2) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ
งสงัหาริมทรัพยห์รืออุปกรณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทรัสตห์รืออสังหาริมทรัพยที์
กองทรัสตมี์สิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมี
ความพร้อมที
จะใชห้าผลประโยชน์ 

(3) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ
มเติมบนที
ดินที
มีอยูแ่ลว้ซึ
 งเป็นของกองทรัสตห์รือที
กองทรัสตมี์สิทธิการ
เช่าหรือสิทธิครอบครอง เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ 

(4) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พิ
มเติม 
(5) เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกองทรัสตห์รือคํ<าประกนัการดาํเนินงานที
เกี
ยวเนื
องกบัการประกอบธุรกิจของ

กองทรัสต ์
(6) ปรับโครงสร้างเงินกูย้มื หรือการกูย้มืเพื
อนาํไปชาํระหนี< เงินกูย้มืฉบบัเดิม (Refinance) 



ทรัสตเ์พื
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(7) ป้องกนัความเสี
ยงทางดา้นอตัราแลกเปลี
ยนเงินตรา และ/หรือ ป้องกนัความเสี
ยงทางดา้นอตัราดอกเบี<ย 
อนัเนื
องมาจากการกูย้มืเงินหรือออกตราสารหนี<  

(8) เหตุจาํเป็นอื
นใดที
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรสาํหรับการบริหารจดัการกองทรัสต ์

ทั<งนี<  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะกูย้มืเงิน เปลี
ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
กองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นสาํคญั 

เงื
อนไขพิเศษ 
กองทรัสตอ์าจจะเขา้ทาํสญัญาซื<อขายตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อป้องกนัความ
เสี
ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี
ยน และ/หรืออตัราดอกเบี<ย ที
เกิดขึ<นจากการกูย้ืมเงินไม่วา่ทั<งจาํนวน
หรือบางส่วน เช่น กองทรัสตอ์าจจะเขา้ลงทุนทาํสัญญา Swap อตัราดอกเบี<ยกบัคู่สัญญาที
เป็นธนาคาร
พาณิชยเ์พื
อป้องกนัความเสี
ยงจากความไม่แน่นอนของอตัราดอกเบี<ย  
 

12.2 วธีิการกู้ยมืเงนิ 

 กองทรัสตอ์าจกาํหนดวธีิการกูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ด ้โดยวิธีใดวิธีหนึ
 งหรือ
หลายวธีิร่วมกนัในขณะใดขณะหนึ
งซึ
งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเขา้ทาํสญัญาไม่วา่ในรูปแบบใด
ที
มีความหมายหรือเนื<อหาสาระที
แทจ้ริงเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน ดงันี<  

 (1) การกูย้ืมเงิน ขอสินเชื
อ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ทั<งในประเทศ และ/หรือ 
ต่างประเทศ ซึ
งรวมถึงบริษทัประกนัภยัซึ
 งจดัตั<งขึ<นตามกฎหมายเกี
ยวขอ้งกบัประกนัภยั และกองทรัสต์
อาจพิจารณาใหห้ลกัประกนัในการชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวดว้ย นอกจากนี<  กองทรัสตอ์าจทาํสัญญาซื<อขาย
ล่วงหน้า หรือซื<อขายตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื
อป้องกันความเสี
ยงของ
กองทรัสต์จากอตัราแลกเปลี
ยน และ/หรือ อตัราดอกเบี<ยที
เกิดขึ<นจากการกูย้ืมเงินไม่วา่ทั< งจาํนวนหรือ
บางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลี
ยนอตัราแลกเปลี
ยน (Cross Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปลี
ยนอตัรา
ดอกเบี<ย (Interest Rate Swap)เป็นตน้ หรือ 

 (2) การออกตราสาร การออกตราสารหนี<  ไม่วา่ระยะสั<นและระยะยาว เพื
อจาํหน่ายให้แก่ผูล้งทุนทั<งประเภท
บุคคลและสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง และ
กองทรัสตอ์าจพิจารณาใหห้ลกัประกนัที
เกี
ยวขอ้งกบัการออกตราสารดงักล่าวดว้ย 

 ทั<งนี<  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการกูย้ืมเงิน เปลี
ยนแปลงหรือก่อภาระ
ผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถื้อหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการกูย้มืเงิน เปลี
ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพนัตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั<งทรัสต ์และ
กฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง โดยไม่ตอ้งขอมติอนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เท่าที
ไม่ขดักบักฎหมายและสัญญา
ก่อตั<งทรัสตอ์ยา่งไรก็ดี ในกรณีที
กองทรัสตน์าํทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินกูย้ืม
ซึ
 งรวมถึงการเพิ
มวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผูใ้ห้กูร้ายเดิมจากหลกัประกนัที
มีอยูแ่ลว้ ตามวิธีการเกี
ยวกบัการกูย้ืม
ของกองทรัสตแ์ละการก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสตต์ามที
ระบุในสัญญาก่อตั<งทรัสต ์ผูจ้ดัการ
กองทรัสตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง 
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 โดยทรัสตีจะเป็นผูล้งนามผกูพนักองทรัสตใ์นการเขา้ทาํสัญญาเพื
อกูย้ืมเงิน เปลี
ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพนัเหนือ
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตห์รืออาจมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรัสตล์งนามผกูพนักองทรัสตต์ามสญัญาดงักล่าวแทน
ได ้

12.3 มูลค่าการกู้ยมืเงนิ 

การกูย้มืเงินของกองทรัสตจ์ะมีขอ้จาํกดัใหมู้ลค่าการกูย้มืไม่เกินอตัราส่วนอยา่งใดอยา่งหนึ
งดงัต่อไปนี<  เวน้แต่การ
เกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้มืเงินเพิ
มเติม  

(1)   ร้อยละ 35 (สามสิบหา้) ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์
(2)   ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ในกรณีที
กองทรัสตมี์อนัดบัความน่าเชื
อถืออยู่

ในอนัดบัที
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ
 งเป็นอนัดบัความน่าเชื
อถือครั< งล่าสุดที
ไดรั้บการจดั
อนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถือที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.ไม่เกินหนึ
งปี
ก่อนวนักูย้มืเงิน 

การกูย้ืมเงินของกองทรัสตใ์ห้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขา้ทาํสัญญาไม่วา่ในรูปแบบใดที
มี
ความมุ่งหมายหรือเนื<อหาสาระที
แทจ้ริง (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน 

12.4 การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินหลกั 

  การก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต์ จาํกดัเฉพาะกรณีที
จาํเป็นและเกี
ยวขอ้งกับการบริหารจัดการทรัพยสิ์นหลกั
ดงัต่อไปนี<  

(1)   การก่อภาระผูกพนัซึ
 งเกี
ยวเนื
องกบัการทาํขอ้ตกลงหลกัที
กองทรัสตส์ามารถกระทาํไดต้ามขอ้กาํหนดของ
กฎหมายที
เกี
ยวขอ้งเช่น การนาํทรัพยสิ์นหลกัไปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินกูย้มืตามขอ้นี<  

(2)   การก่อภาระผกูพนัที
เป็นเรื
องปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเรื
องปกติในการทาํธุรกรรมประเภทนั<น 
 
 

13. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจาํกดั 

13.1   ข้อกาํหนดนโยบายและวธีิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(1)   ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ
กําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละสองครั< ง อย่างไรก็ดี ผูจ้ ัดการ
กองทรัสตอ์าจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกวา่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละสองครั< ง
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ดต้ามที
ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความเห็นวา่มีความจาํเป็นและสมควร และจะ
จ่ายภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัสิ<นรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั<น 
แลว้แต่กรณี 
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 โดยทรัสตีจะเป็นผูล้งนามผกูพนักองทรัสตใ์นการเขา้ทาํสัญญาเพื
อกูย้ืมเงิน เปลี
ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพนัเหนือ
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตห์รืออาจมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรัสตล์งนามผกูพนักองทรัสตต์ามสญัญาดงักล่าวแทน
ได ้

12.3 มูลค่าการกู้ยมืเงนิ 

การกูย้มืเงินของกองทรัสตจ์ะมีขอ้จาํกดัใหมู้ลค่าการกูย้มืไม่เกินอตัราส่วนอยา่งใดอยา่งหนึ
งดงัต่อไปนี3  เวน้แต่การ
เกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้มืเงินเพิ
มเติม  

(1)   ร้อยละ 35 (สามสิบหา้) ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์
(2)   ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ในกรณีที
กองทรัสตมี์อนัดบัความน่าเชื
อถืออยู่

ในอนัดบัที
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ
 งเป็นอนัดบัความน่าเชื
อถือครั3 งล่าสุดที
ไดรั้บการจดั
อนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถือที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.ไม่เกินหนึ
งปี
ก่อนวนักูย้มืเงิน 

การกูย้ืมเงินของกองทรัสตใ์ห้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขา้ทาํสัญญาไม่วา่ในรูปแบบใดที
มี
ความมุ่งหมายหรือเนื3อหาสาระที
แทจ้ริง (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน 

12.4 การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินหลกั 

  การก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต์ จาํกดัเฉพาะกรณีที
จาํเป็นและเกี
ยวขอ้งกับการบริหารจัดการทรัพยสิ์นหลกั
ดงัต่อไปนี3  

(1)   การก่อภาระผูกพนัซึ
 งเกี
ยวเนื
องกบัการทาํขอ้ตกลงหลกัที
กองทรัสตส์ามารถกระทาํไดต้ามขอ้กาํหนดของ
กฎหมายที
เกี
ยวขอ้งเช่น การนาํทรัพยสิ์นหลกัไปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินกูย้มืตามขอ้นี3  

(2)   การก่อภาระผกูพนัที
เป็นเรื
องปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเรื
องปกติในการทาํธุรกรรมประเภทนั3น 
 
 

13. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจาํกดั 

13.1   ข้อกาํหนดนโยบายและวธีิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(1)   ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ
กําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละสองครั3 ง อย่างไรก็ดี ผูจ้ ัดการ
กองทรัสตอ์าจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกวา่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละสองครั3 ง
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ดต้ามที
ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความเห็นวา่มีความจาํเป็นและสมควร และจะ
จ่ายภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัสิ3นรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั3น 
แลว้แต่กรณี 
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  กําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ
 ง ให้หมายความรวมถึงกําไรสุทธิที
อ้างอิงสถานะเงินสดของ
กองทรัสต ์ โดยเป็นไปตามแนวทางที
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  

  ในกรณีที
กองทรัสตมี์กาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

  ในกรณีที
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรัสต์
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์

 
(2)   ในกรณีที
กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อ

หน่วยทรัสต ์

เงืDอนไขเพิDมเตมิ: 

(1) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตร์ะหวา่งปี
บญัชีหรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าตํ
ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 (ศูนยจุ์ดหนึ
งศูนย)์ บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตส์งวน
สิทธิที
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั3 งนั3นและใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไป
ตามวธีิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที
กาํหนดไว ้

 
สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการให้เป็นไปตามที
ระบุไว ้
เวน้แต่กรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สาํนกังาน ก.ล.ต.  และ/หรือ หน่วยงานอื
นใดที
มีอาํนาจตามกฎหมาย 
ไดแ้กไ้ขเปลี
ยนแปลง เพิ
มเติม ประกาศ กาํหนด สั
งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่งอื
น ผูจ้ดัการ
กองทรัสตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั3น  

 
(2) ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบ

แทน โดยการแจง้ผูถื้อหน่วยทรัสตที์
มีชื
ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์และแจง้ใหท้รัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3)  นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั
งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามชื
อและที
อยูที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์ 

(4)  ในกรณีที
ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่ใชสิ้ทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจาํนวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่นาํประโยชน์ตอบแทนจาํนวนดงักล่าวไป
ใชเ้พื
อการอื
นใดนอกจากเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต ์

 
 
 



ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 
 

196 
 

13.2 เงืDอนไข และวธีิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  

ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูถื้อ
หน่วยทรัสตแ์ต่ละราย ทั3งนี3  ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ที
ถือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดในประกาศที
 ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที

เกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในส่วนที
ไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ดงักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายอื
นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต ์

 

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

 
ในอนาคต กองทรัสตอ์าจทาํการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื์
นเพิ
มเติมนอกจากทรัพยสิ์นหลกัที
ลงทุนครั3 งแรก โดยการ
ลงทุนของกองทรัสตใ์นอนาคตจะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  
 
14.1  การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

กองทรัสตจ์ะมุ่งเนน้การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์
มีคุณภาพสูง เช่น ทรัพยสิ์น
เพื
อการพาณิชย ์โรงแรม เป็นตน้ เพื
อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์และโดยมุ่งเนน้การจดัหาผลประโยชน์ใน
รูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ หรือรายไดอื้
นใดในทาํนองเดียวกนั โดยมุ่งหวงัที
จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้
ถือหน่วยทรัสตอ์ยา่งต่อเนื
องในระยะยาว อีกทั3งกองทรัสตมี์จุดมุ่งหมายที
จะลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ
มเติมเพื
อการ
เติบโตอยา่งต่อเนื
องของฐานรายไดข้องกองทรัสต ์รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นและ/หรือหลกัทรัพยอื์
นและ/
หรือการหาดอกผลอื
นโดยวธีิอื
นใดตามที
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  

14.1.1 การลงทุนโดยทางตรง 

14.1.1.1 ตอ้งเป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อไดม้าซึ
งกรรมสิทธิX หรือสิทธิครอบครอง  
ทั3งนี3  ในกรณีที
เป็นการไดม้าซึ
งสิทธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึ
งดงัต่อไปนี3  

(ก) เป็นการไดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยที์
มีการออก น.ส. 3 ก. 

(ข) เป็นการไดม้าซึ
 งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยที์
มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิX
หรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ
ง ในกรณีที
กองทรัสตล์งทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยที์
มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะตอ้งจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัความเสี
ยงหรือการเยยีวยาความเสียหายที
อาจเกิดขึ3นจากการผิดสัญญาเช่า หรือ
การไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า 
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13.2 เงื�อนไข และวธีิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  

ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูถื้อ
หน่วยทรัสตแ์ต่ละราย ทั,งนี,  ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ที
ถือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดในประกาศที
 ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที

เกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในส่วนที
ไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ดงักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายอื
นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต ์

 

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

 
ในอนาคต กองทรัสตอ์าจทาํการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื์
นเพิ
มเติมนอกจากทรัพยสิ์นหลกัที
ลงทุนครั, งแรก โดยการ
ลงทุนของกองทรัสตใ์นอนาคตจะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  
 
14.1  การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

กองทรัสตจ์ะมุ่งเนน้การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์
มีคุณภาพสูง เช่น ทรัพยสิ์น
เพื
อการพาณิชย ์โรงแรม เป็นตน้ เพื
อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์และโดยมุ่งเนน้การจดัหาผลประโยชน์ใน
รูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ หรือรายไดอื้
นใดในทาํนองเดียวกนั โดยมุ่งหวงัที
จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้
ถือหน่วยทรัสตอ์ยา่งต่อเนื
องในระยะยาว อีกทั,งกองทรัสตมี์จุดมุ่งหมายที
จะลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ
มเติมเพื
อการ
เติบโตอยา่งต่อเนื
องของฐานรายไดข้องกองทรัสต ์รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นและ/หรือหลกัทรัพยอื์
นและ/
หรือการหาดอกผลอื
นโดยวธีิอื
นใดตามที
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  

14.1.1 การลงทุนโดยทางตรง 

14.1.1.1 ตอ้งเป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อไดม้าซึ
งกรรมสิทธิ@ หรือสิทธิครอบครอง  
ทั,งนี,  ในกรณีที
เป็นการไดม้าซึ
งสิทธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึ
งดงัต่อไปนี,  

(ก) เป็นการไดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยที์
มีการออก น.ส. 3 ก. 

(ข) เป็นการไดม้าซึ
 งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยที์
มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ@
หรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ
ง ในกรณีที
กองทรัสตล์งทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยที์
มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะตอ้งจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัความเสี
ยงหรือการเยยีวยาความเสียหายที
อาจเกิดขึ,นจากการผิดสัญญาเช่า หรือ
การไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า 
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14.1.1.2 อสงัหาริมทรัพยที์
ไดม้าตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใดๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์และทรัสตีไดพิ้จารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใตบ้งัคบั
แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั, นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั และเงื
อนไขการไดม้าซึ
 งอสังหาริมทรัพยน์ั,นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสตโ์ดยรวม   

 
14.1.1.3 การทาํสญัญาเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยต์อ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือขอ้ผูกพนัใดๆ ที
อาจมีผลให้

กองทรัสตไ์ม่สามารถจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยใ์นราคายติุธรรม (ในขณะที
มีการจาํหน่าย)  เช่น 
ขอ้ตกลงที
ใหสิ้ทธิแก่คู่สญัญาในการซื,ออสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตไ์ดก่้อนบุคคลอื
น โดยมี
การกาํหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหนา้ เป็นตน้ หรืออาจมีผลให้กองทรัสตมี์หนา้ที
มากกวา่หนา้ที

ปกติที
ผูเ้ช่าพึงมีเมื
อสญัญาเช่าสิ,นสุดลง 

 
14.1.1.4 อสงัหาริมทรัพยที์
ไดม้าตอ้งพร้อมจะนาํไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าหน่วยทรัสตที์
ขออนุญาตเสนอขายรวมทั,งจาํนวนเงินกูย้มื (ถา้มี)   

ทั,งนี,  กองทรัสตอ์าจลงทุนในโครงการที
ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จได ้โดยมูลค่าของเงินลงทุนที
จะ
ทาํใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จเพื
อนาํไปจดัหาประโยชน์ ตอ้งไม่เกินร้อย
ละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์)  และตอ้ง
แสดงไดว้า่จะมีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอเพื
อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบัความอยูร่อด
ของกองทรัสตด์ว้ย 

14.1.1.5 ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งดาํเนินการให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยที์
ประสงคจ์ะลงทุนตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  
(ก) เป็นการประเมินมูลค่าอยา่งเต็มรูปแบบที
มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื
อ

วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนก่อนวนั
ยื
นคาํขอ โดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ยสองราย 

(ข) บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตาม (ก) ตอ้งเป็นบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นที
ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

14.1.1.6 อสงัหาริมทรัพยที์
ไดม้าตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยลา้นบาท   

ทั,งนี,  ในกรณีที
จาํนวนเงินที
จะไดจ้ากการระดมทุนผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตน์อ้ยกวา่มูลค่า
อสังหาริมทรัพยที์
ประสงคจ์ะลงทุน ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งแสดงไดว้า่มีแหล่งเงินทุนอื
นเพียง
พอที
จะทาํใหไ้ดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

14.1.2 การลงทุนโดยทางอ้อม 
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กองทรัสตอ์าจลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษทัที
จดัตั,งขึ,นโดยมีวตัถุประสงค์เพื
อดาํเนินการในลกัษณะ
เดียวกนักบักองทรัสต์ตามประกาศที
 ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี,   

(ก) กองทรัสตต์อ้งถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจาํนวนหุ้นที
จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั,งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั,งหมดของบริษทั
นั,น 

(ข) แสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกที
จะทาํให้ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตั,งทรัสต ์และหลกัเกณฑ์
ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 และประกาศอื
นที
เกี
ยวขอ้ง ในทาํนองเดียวกบักรณีที
กองทรัสต์
ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั,นโดยตรง  

กองทรัสตอ์าจไดม้าซึ
 งทรัพยสิ์นอื
นนอกจากทรัพยสิ์นหลกั โดยการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นที
กองทรัสตส์ามารถ
ลงทุนในหรือมีไวไ้ดต้ามหลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นขอ้ 14.3 
 

14.2 การได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ (ถ้าม)ี เพิ�มเตมิ 

วิธีการไดม้าซึ
 งอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ (ถา้มี) ตอ้งมีขอ้กาํหนดที
แสดง
สาระสาํคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี,  
 
14.2.1 ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการดงัต่อไปนี,  ก่อนการไดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยแ์ต่ละครั, ง  
(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทาํ Due Diligence) ขอ้มูลและสัญญาต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกับ

ทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) เช่น ขอ้มูลดา้นการเงินและกฎหมาย เป็นตน้ เพื
อประกอบ 
การตดัสินใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูลที
ถูกตอ้ง โดยในกรณีที
เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า หรือผูโ้อน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต์
จะจดัใหมี้ที
ปรึกษาทางการเงิน ใหค้วามเห็นเกี
ยวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 

(ข) ประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกัอยา่งนอ้ยตามขอ้กาํหนดดงันี,  
(1) บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบุคคลที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เกี
ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 

(2) การประเมินมูลค่าตอ้งไม่กระทาํโดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนัติดต่อกนั
เกินสองครั, ง 

(3) ตอ้งประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที
มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื
อ
วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน โดยให้ประเมินล่วงหนา้ไดเ้ป็น
เวลาไม่เกินหนึ
งปี 
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(4) มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ
งปีนบัแต่วนัที
มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบ
ครั, งล่าสุด 

(ค) ในกรณีที
กองทรัสตจ์ะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์นลกัษณะที
เป็นการเช่าช่วง จะจดั
ให้มีมาตรการป้องกนัความเสี
ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที
อาจเกิดขึ,นจากการผิดสัญญา
เช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า 

(ง) ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พิ
มเติมจะจดัให้ไดม้าซึ
 ง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที
ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

14.2.2 การไดม้าซึ
งอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พิ
มเติม ตอ้งมีขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี,ดว้ย 
(ก) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที
เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี,  

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั,งทรัสตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
(2) เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุดของกองทรัสต ์
(3) สมเหตุสมผลและใชร้าคาที
เป็นธรรม 
(4) ค่าใชจ่้ายในการเขา้ทาํธุรกรรมที
เรียกเก็บจากกองทรัสต ์(ถา้มี) อยูใ่นอตัราที
เป็นธรรม

และเหมาะสม 
(5) ผูที้
มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ทาํธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ทาํ

ธุรกรรมนั,น 
(ข) ในดา้นระบบในการอนุมติั ตอ้งผา่นการดาํเนินการดงัต่อไปนี,  

(1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสัญญาก่อตั,งทรัสต์และ
กฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งแลว้  

(2) ในกรณีที
เป็นการไดม้าซึ
 งทรัพยสิ์นหลกัที
มีมูลค่าตั,งแต่ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์น
รวมของกองทรัสต์ขึ,นไป ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์
ดว้ย 

(3) ในกรณีที
 เป็นการได้มาซึ
 งทรัพย์สินหลักที
 มีมูลค่าตั, งแต่ร้อยละสามสิบของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ตอ้งไดรั้บมติของที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
ของจาํนวนเสียงทั,งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตที์
มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 

(4) การคาํนวณมูลค่าของทรัพยสิ์นหลกัตามวรรคหนึ
 งจะคาํนวณตามมูลค่าการไดม้าซึ
 ง
ทรัพยสิ์นทั,งหมดของแต่ละโครงการที
ทาํให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได ้ซึ
 งรวมถึง
ทรัพยสิ์นที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการนั,นดว้ย 

(ค) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์  ต้อง
กาํหนดหนา้ที
ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีดงัต่อไปนี,  
(1) หนา้ที
ของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการจดัให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญ

ประชุม แลว้แต่กรณี แสดงความเห็นของตนเกี
ยวกบัลกัษณะธุรกรรมที
เป็นไปตามขอ้ 
14.2.2 (ก) พร้อมทั,งเหตุผลและขอ้มูลประกอบที
ชดัเจน  



ทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) 
 

200 
 

(2) หน้าที
ของทรัสตีในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื
อให้ความเห็นเกี
ยวกับ
ลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั, งทรัสต์และกฎหมายที

เกี
ยวขอ้งหรือไม่ 

14.3 การลงทุนในหรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกั  

กองทรัสต์อาจลงทุนหรือมีไวซึ้
 งทรัพยสิ์นอื
นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัไดซึ้
 งจะเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดที
มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี,  

14.3.1 ทรัพย์สินอื
นนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยมี์ขอบเขตประเภท
ทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี,      
(ก) พนัธบตัรรัฐบาล 
(ข) ตัSวเงินคลงั 
(ค) พนัธบตัรหรือหุ้นกูที้
รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที
มีกฎหมายเฉพาะจดัตั,งขึ,นเป็นผูอ้อก และมี

กระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ํ,าประกนัตน้เงินและดอกเบี,ยเตม็จาํนวนแบบไม่มีเงื
อนไข    
(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเชื
อที
อยูอ่าศยั 
(จ) บัตรเงินฝากที
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซื,อขาย

ล่วงหนา้แฝง 
(ฉ) ตัSวแลกเงินหรือตัSวสญัญาใชเ้งินที
ธนาคาร บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผูอ้อก 

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ,าประกนั โดยไม่มีลกัษณะของสญัญาซื,อขายล่วงหนา้แฝง ทั,งนี,  การ
รับรอง รับอาวลั หรือคํ,าประกนั แลว้แต่กรณี ตามขอ้นี,  ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทั,งจาํนวน หรือคํ,าประกนัตน้เงินและดอกเบี,ยเตม็จาํนวนอยา่งไม่มีเงื
อนไข  

(ช) หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี,  หรือ
กองทุนรวมอื
นที
มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี,หรือเงินฝาก ทั,งนี,  ในกรณีที
เป็นหน่วย
ลงทุนของต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงื
อนไขดงัต่อไปนี,  
(1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที
อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงาน

กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื, อขายหลักทรัพย์ที
 เ ป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศที
มีการซื,อขายในตลาดซื,อขายหลกัทรัพยที์
เป็นสมาชิกของ 
World Federation of  Exchanges (WFE) 

(2) กองทุนรวมต่างประเทศนั,นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและชนิดเดียวกบั
ทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 

(3) กองทุนรวมต่างประเทศนั,นจดัตั,งขึ,นเพื
อผูล้งทุนทั
วไป 
(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื
น  ทั, งนี,  

เฉพาะที
จดัตั,งขึ,นตามกฎหมายไทย 
(ฌ) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที
จดัตั,งตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่วา่กองทรัสต์

นั,นจะจดัตั,งในรูปบริษทั กองทรัสต ์หรือรูปแบบอื
นใด ทั,งนี,  ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี,  
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(1) Real Estate Investment Trust นั,นจดัตั,งขึ,นสาํหรับผูล้งทุนทั
วไป และอยู่ภายใตก้าร
กาํกบัดูแลของหน่วยงานที
กาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซื,อขายหลกัทรัพยที์
เป็น
สมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   

(2) มีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์หุ้นสามญัของบริษทัที
มีรายชื
ออยู่
ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดซื,อขายหลกัทรัพยที์
เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษทัที
มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียง
ไดก้บัหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

(3) มีการซื,อขายในตลาดซื,อขายหลกัทรัพยที์
เป็นสมาชิกของWFE หรือมีการรับซื,อคืนโดย
ผูอ้อกตราสาร 

(ญ) สัญญาซื,อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที
ทาํสัญญาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อป้องกนัความเสี
ยงของ
กองทรัสต ์

(ฎ)  ทรัพยสิ์น หลกัทรัพย ์หรือตราสารอื
นตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

14.3.2 อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นอื
นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดไวใ้นประกาศที
เกี
ยวขอ้ง
กับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทั
วไปซึ
 งออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดย
อนุโลม  

14.3.3 ในกรณีที
ลูกหนี,ตามตราสารที
กองทรัสตล์งทุนผิดนดัชาํระหนี,  หรือมีพฤติการณ์วา่จะไม่สามารถชาํระ
หนี,ได ้ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเรื
องเดียวกนัที
กาํหนดไวส้าํหรับกองทุนรวม
ทั
วไปที
ออกตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยอนุโลม  
 

14.4 การลงทุนในหุ้นของนิตบุิคคลซึ�งเป็นผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที�เป็นทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  
กองทรัสตส์ามารถลงทุนในหุน้ของนิติบุคคลซึ
งเป็นผูเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยที์
เป็นทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตไ์ด ้
เมื
อเป็นไปตามเงื
อนไขดงัต่อไปนี,  

(ก) สญัญาเช่ากาํหนดค่าเช่าโดยอา้งอิงกบัผลประกอบการของทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์และ 
 
(ข) เป็นการลงทุนในหุ้นที
ให้สิทธิพิเศษเพื
อประโยชน์ในการอนุมติัการดาํเนินงานบางประการของ

นิติบุคคล (Golden Share) ตามที
ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติบุคคลนั,น ไม่เกินหนึ
งหุน้ 
 

14.5 การจาํหน่ายไปซึ�งอสังหาริมทรัพย์ที�เป็นทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์และอุปกรณ์ (ถ้าม)ี  

ในการจาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี,  

(ก) ก่อนการจาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นหลกั จะจดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นหลกั อยา่งนอ้ยตามที
กาํหนดใน
ขอ้ 18 ของประกาศที
 สร. 26/2555 

(ข) การจาํหน่ายไปซึ
งทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีสาระสาํคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  
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(1) การจาํหน่ายไปจะกระทาํโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามขอ้ 14.2.2 (ก) มีระบบในการ
อนุมติัตามขอ้ 14.2.2 (ข)  และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที
ประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 14.2.2 (ค) โดยอนุโลม   

(2) การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที
เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี,  นอกจากจะตอ้งเป็นไปตามที
กาํหนดในขอ้ 14.5 
(ข)(1) แลว้ จะตอ้งเป็นกรณีที
เป็นเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
(2.1) การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัก่อนครบหนึ
งปีนบัแต่วนัที
กองทรัสตไ์ดม้าซึ
งทรัพยสิ์นหลกันั,น  
(2.2) การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตไ์ดม้าซึ
งกรรมสิทธิ@  ใหแ้ก่เจา้ของเดิม 

 

15. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

ไม่มี 
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(1) การจาํหน่ายไปจะกระทาํโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามขอ้ 14.2.2 (ก) มีระบบในการ
อนุมติัตามขอ้ 14.2.2 (ข)  และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที
ประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 14.2.2 (ค) โดยอนุโลม   

(2) การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที
เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี7  นอกจากจะตอ้งเป็นไปตามที
กาํหนดในขอ้ 14.5 
(ข)(1) แลว้ จะตอ้งเป็นกรณีที
เป็นเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
(2.1) การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัก่อนครบหนึ
งปีนบัแต่วนัที
กองทรัสตไ์ดม้าซึ
งทรัพยสิ์นหลกันั7น  
(2.2) การจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตไ์ดม้าซึ
งกรรมสิทธิ;  ใหแ้ก่เจา้ของเดิม 

 

15. ข้อมูลอื"นที"เกี"ยวข้อง 

ไม่มี 
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      ส่วนที� 3 

 

1.1 ลกัษณะสําคญัของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
ประเภทหลกัทรัพยที์
เสนอขาย ใบทรัสต์ที
แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์ใน

กองทรัสต ์(หน่วยทรัสต)์ 
ประเภทการลงทุน ทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนประกอบดว้ย 

1) สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม (ประมาณ 25 ปี) 
-โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  เทอร์มินอล 21 
(อาคาร 28 ชั:นและชั:นใตดิ้น 2 ชั:นและพื:นที
จอดรถ) 

2) กรรมสิทธิ; ในสงัหาริมทรัพย ์ 
มูลค่าที
ตราไว ้ 10.00 บาท 
จาํนวนหน่วยที
ออกและเสนอขาย 308,932,600 - 315,274,700 หน่วย 
ราคาเสนอขาย 10.00บาทต่อหน่วย 
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตที์
เสนอขาย 3,089,326,000 –3,152,747,000 บาท  
จาํนวนหน่วยจองซื:อขั:นตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มขึ:นทีละจาํนวน 100 หน่วย 

 
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั:งหมดจาํนวน308,932,600-315,274,700 หน่วย โดยมีสดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในเบื:องตน้ดงันี:  

1) เสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น (1)(2) 
- เสนอขายต่อบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“LH”) หรือบริษทัในเครือของ LH 

 (ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของเจา้ของทรัพยสิ์น) :ประมาณ 27,804,000–28,374,800 หน่วย  
 โดยจาํนวนหน่วยทรัสต์ที�จะจัดสรรจริงให้แก่ LHหรือบริษัทในเครือของ LHจะคิดเป็นสัดส่วนตั&งแต่ร้อยละ 9แต่

ไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายได้ทั&งหมดในครั&งนี& 

- เสนอขายต่อ GIC Pte Ltd (“GIC”) ซึ
งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนักบั Reco Resorts Pte Ltd 
 (ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของเจา้ของทรัพยสิ์น) :ประมาณ 18,536,000–18,916,500 หน่วย 

 โดยจาํนวนหน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขายจริงให้แก่ GIC จะคิดเป็นสัดส่วนตั&งแต่ร้อยละ 6 ของหน่วยทรัสต์ที�ออก

และเสนอขายได้ทั&งหมดในครั&งนี& 

2) เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั :ประมาณ 20,000,000 – 40,000,000      หน่วย 
3) เสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ :ประมาณ 215,092,600 – 240,483,400 หน่วย 
4) เสนอขายต่อนกัลงทุนรายยอ่ย :ประมาณ                  7,500,000 หน่วย 

1. รายละเอยีดของหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 
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หมายเหต:ุ (1) ผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น  หมายถึง  

1) บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ
งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั แอล แอนด์ เอช 
พร็อพเพอร์ตี:  จาํกดั 

2) GIC Pte Ltd ซึ
 งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนักบั Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte 
Ltd เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี:  จาํกดั 

3) บริษทัในเครือเดียวกนักบับริษทัดงักล่าวขา้งตน้ 

(2) ซึ
งมิไดเ้ป็นบุคคลที
ถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหน่วยทรัสตใ์หต้ามขอ้กาํหนดของประกาศที
 ทจ. 49/2555 
ประกาศที
 ทจ. 40/2557 และประกาศที
 ทธ. 70/2552 

ในกรณีที
เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ เพื
ออาํนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็น
ธรรม และ เพื
อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั: งนี:ประสบความสาํเร็จ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการ
จาํหน่ายขอสงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจในการเปลี
ยนแปลงจาํนวนหน่วยทรัสต์ที
จัดสรรให้แก่ผูล้งทุนแต่ละ
ประเภทขา้งตน้ (Claw back/Claw forward) หรือเปลี
ยนแปลงวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตต์ามรายละเอียดที
กาํหนด
ไวใ้นเอกสารฉบบันี:ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณความตอ้งการซื:อหน่วยทรัสต์
ของนกัลงทุนในแต่ละประเภท เป็นตน้  

นิยามที�ใช้ในการพจิารณาประเภทนักลงทุนมดีงัต่อไปนีB 

ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดยีวกนักบัผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน  หมายถึง  

1) บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ
 งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี:
จาํกดั 

2) GIC Pte Ltd ซึ
 งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนักบั Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte Ltd เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ของบริษทัแอลแอนดเ์อชพร็อพเพอร์ตี:จาํกดั 

3) บริษทัในเครือเดียวกนักบับริษทัดงักล่าวขา้งตน้ 

ซึ
 งเป็นไปตามประกาศที
 ทจ. 49/2555 ทั:งนี:  ผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุ้น
ของเจา้ของทรัพยสิ์นจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสตผ์า่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายเท่านั:น 
โดยสามารถจองซื:อหน่วยทรัสตไ์ดต้ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.7.1 และในการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นของ
เจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์น จะเป็นไปตามวิธีการที
ระบุไวใ้นขอ้ 
3.6.1 

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้งทุนประเภทสถาบันที
จองซื:อหน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายที
มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ
งดงันี:  

(1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2)  ธนาคารพาณิชย ์
(3)  ธนาคารที
มีกฎหมายเฉพาะจดัตั:งขึ:น  
(4)  บริษทัเงินทุน 
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(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(6)  บริษทัหลกัทรัพย ์
(7)  บริษทัประกนัวนิาศภยั 
(8)  บริษทัประกนัชีวติ 
(9)  กองทุนรวม  
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ
งบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง 

(26) หรือของผูล้งทุนรายใหญ่ 
(11) กองทุนสาํรองเลี:ยงชีพ 
(12) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
(13) กองทุนประกนัสงัคม 
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 
(15) กองทุนเพื
อการฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื:อขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื:อขายล่วงหนา้ 
(17) ผูป้ระกอบธุรกิจการซื:อขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการซื:อขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้  
(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
(20) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 
(22) นิติบุคคลซึ
งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิ

ออกเสียงทั:งหมด 
(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซึ
งมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผูจ้ดัการกองทุนที
มีชื
อในทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการกองทุนตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื
อนไข และวธีิการในการแต่งตั:งและการปฏิบติัหนา้ที
ของผูจ้ดัการกองทุน 
(25) ผูจ้ดัการลงทุนที
มีชื
อในทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการลงทุนตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. วา่

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื
อนไข และวธีิการในการแต่งตั:งและการปฏิบติัหนา้ที
ของผูจ้ดัการลงทุนในสัญญา
ซื:อขายล่วงหนา้ 

(26) ผูล้งทุนอื
นใดตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 

นักลงทุนสถาบนัดังกล่าวจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 
เท่านั:นโดยนักลงทุนสถาบนัสามารถจองซื:อหน่วยทรัสต์ได้ตามวิธีการที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.7.2และในการจดัสรร
หน่วยทรัสตใ์ห้แก่นักลงทุนสถาบนัจะอยูใ่นดุลพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตาม
วธีิการที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.6.2 

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที
มิใช่นกัลงทุนสถาบนั
ตามคาํจาํกดัความที
ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงลูกคา้หรือผูที้
คาดว่าจะเป็นลูกคา้คู่สัญญาบริษทัคู่คา้ผูที้
มีความสัมพนัธ์
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ทางธุรกิจหรือผูมี้อุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ
 งไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคาร 
ลูกคา้ที
ทาํการซื:อขายหลกัทรัพย ์ลูกคา้ดา้นวาณิชธนกิจ ผูแ้นะนาํลูกคา้ หรือผูที้
คาดวา่จะเป็นลูกคา้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มของผูจ้ ัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ บริษทัคู่คา้ ผูใ้ห้คาํปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ห้การสนับสนุนทางธุรกิจ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที
เกี
ยวขอ้ง ตลอดจนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือผูที้
เกี
ยวขอ้งกบับุคคลต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ ทั: งที
ติดต่อในปัจจุบนั ที
เคยติดต่อ หรือผูที้
คาดว่าจะได้
ติดต่อของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์
 
ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์สามารถจองซื:อหน่วยทรัสตผ์า่นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามวธีิการที

ระบุไวใ้นขอ้ 3.7.3 โดยการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์จะเป็นไปตาม
วธีิการที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.6.3 ทั:งนี:  ไม่รวมถึงการจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และผูที้
เกี
ยวขอ้งของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ตลอดจนกองทุนรวมซึ
งมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที
ทธ. 70/2552 
นอกจากนี:  ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์จะไม่จดัสรรหน่วยทรัสตที์
ออกและเสนอขายในคราวนี: ใหแ้ก่บุคคลที
ถูกห้าม
มิใหจ้ดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห ้ตามขอ้กาํหนดของประกาศที
 ทจ.40/2557 
 

นักลงทุนรายย่อย หมายถึง ผูล้งทุนที
จองซื:อหน่วยทรัสตผ์า่นตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.7.4 
โดยการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่นกัลงทุนรายยอ่ยจะเป็นไปตามวธีิการที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.6.4 
 

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 
ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์จะดาํเนินการให้หน่วยทรัสต์ที
ออกและเสนอขายทั: งหมดในครั: งนี: เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ
 งเป็นตลาดรองสําหรับการซื:อขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครั: งนี: ได้ดําเนินการก่อนที
จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ ในการรับ
หน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงันั:น หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ม่ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
ใหห้น่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ผูล้งทุนอาจมีความเสี
ยงเรื
องสภาพคล่องในการซื:อขายหน่วยทรัสต ์ 

ทั:งนี:  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั ในฐานะผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดด้าํเนินการยื
นคาํ
ขออนุญาตใหรั้บหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์แลว้เมื
อวนัที
 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ
 ง
ขณะนี:ตลาดหลกัทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งการพิจารณารับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และธนาคารไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน) ในฐานะที
ปรึกษาทางการเงินไดพิ้จารณาคุณสมบติัของหน่วยทรัสตใ์นเบื:องตน้แลว้ มีความเห็นวา่
หน่วยทรัสตมี์คุณสมบติัครบถว้นที
จะสามารถเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ตามขอ้บงัคบั 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื
องการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื
อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2556 ลงวนัที
 15 มีนาคม 2556 และที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม ยกเวน้คุณสมบติั
เรื
องการกระจายการถือหน่วยทรัสตใ์หผู้ล้งทุนรายยอ่ยที
กาํหนดให้ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายยอ่ยถือหน่วยทรัสต์
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เสนอขายทั:งหมดโดยที
ปรึกษาทางการเงินคาดวา่ ภายหลงั
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การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั: งนี: แลว้เสร็จ หน่วยทรัสต์จะมีการชาํระเต็มมูลค่า และมีคุณสมบติัเกี
ยวกบัการ
กระจายการถือหน่วยทรัสตใ์หผู้ล้งทุนรายยอ่ยครบถว้นตามเกณฑที์
กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ 
 

1.4 ข้อมูลอื�นๆ 
  ขอ้ตกลงเรื
องการถือครองหน่วยทรัสต ์

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“LH”) หรือบริษทัในเครือของ LH และ GIC Pte. Ltd. (“GIC”) ซึ
 งเป็น
บริษทัในเครือเดียวกนักบั Reco Resorts Pte Ltd ตกลงจะจองซื:อหน่วยทรัสตเ์ป็นจาํนวนตั:งแต่ร้อยละ 9 และร้อย
ละ 6 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เสนอขายทั:งหมดในครั: งนี:  ตามลาํดบั และตกลงวา่ตลอดระยะเวลา  12 เดือน นบัแต่
วนัก่อตั:งกองทรัสต ์LH หรือบริษทัในเครือของ LH และ GIC  (แลว้แต่กรณี) จะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต ์
ในจาํนวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เสนอขายทั:งหมดในครั: งนี:  ตามลาํดบั (ไม่วา่ทั:งหมด
หรือบางส่วน) ใหแ้ก่บุคคลอื
นที
ไม่ไดมี้ความเกี
ยวขอ้งกบั LHหรือบริษทัในเครือของ LHหรือ GIC  (แลว้แต่กรณี) 
รวมทั:งจะไม่นาํหน่วยทรัสตที์
จาํนวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
เสนอขายทั:งหมดในครั: งนี:  
ตามลาํดบั ไปจาํนาํหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ  เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตีซึ
 งกระทาํ
การในนามของกองทรัสต ์
 

2. ที�มาของการกาํหนดราคาหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 

 วธีิการกาํหนดราคาหน่วยทรัสตที์
เสนอขายในครั: งนี:  จะอา้งอิงจากมูลค่าประเมินทรัพยสิ์นหลกัที
กองทรัสตจ์ะเขา้
ลงทุนครั: งนี: ที
จดัทาํโดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั:งพิจารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ ที
มีความเกี
ยวขอ้งในช่วงที
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ไดแ้ก่  

• ผลการสาํรวจปริมาณความตอ้งการซื:อหน่วยทรัสตจ์ากนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) 
• อัตราผลตอบแทนที
คาดว่าจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี:  กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพยอื์
น ตราสารทุน 
• อตัราดอกเบี:ยทั:งในประเทศและต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือกอื
นๆ 
• ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 
• ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ 

 

3.1 วธีิการเสนอขายหน่วยทรัสต์  

การเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าแอล เอช โฮเทล หรือ LH Hotel Leasehold Real 
Estate Investment Trust (LHHOTEL) นี: เป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 
รวมถึงตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 
 

3. การจอง การจดัจาํหน่ายและการจดัสรร 
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3.2  ผู้จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

ธนาคารไทยพาณิชย์จาํกดั (มหาชน) 
ที
ตั:งสาํนกังานใหญ่ : เลขที
 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์  : 0-2544-6988 
โทรสาร  : 0-2544-2185 
ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตอ์าจแต่งตั:งผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตเ์พิ
มเติมในภายหลงั ซึ
 งเป็นนิติบุคคลที
ไดรั้บ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เพื
อทาํหน้าที
 เป็นผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยทรัสต ์และผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์จะแจง้การแต่งตั:งดงักล่าวให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบพร้อมทั:ง
ประกาศผา่นทาง www. lhfund.co.th และทางช่องทางอื
นใดตามความเหมาะสม 
 

3.3 ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์จาํกดั (มหาชน) 
ที
ตั:งสาํนกังานใหญ่ : เลขที
 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2544-6988 
โทรสาร : 0-2544-2185 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกดั 
ที
ตั:งสาํนกังานใหญ่ : เลขที
 19 ชั:น 20-21 อาคาร 3ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2949-1127 
โทรสาร : 0-2949-1185 

 
ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตอ์าจแต่งตั:งตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตเ์พิ
มเติมในภายหลงั ซึ
 งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลที
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื
อทาํหน้าที
 เป็นตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตจ์ะแจง้การแต่งตั:งดงักล่าวใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบและทางช่องทางอื
นใดตามความเหมาะสม 

ทั:งนี:  ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตร์ายหนึ
ง อาจทาํหนา้ที
เป็นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายซึ
 ง
จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ (1) ผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นของเจา้ของ
ทรัพยสิ์น ((2) นกัลงทุนสถาบนั (3) ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตแ์ละ (4) นกัลงทุนรายยอ่ย และทาํ
หนา้ที
เป็นตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตซึ์
 งรับจองซื:อหน่วยทรัสตจ์ากนกัลงทุนรายยอ่ย ทั:งนี: ในการทาํหนา้ที
เป็น
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ จะปฏิบติัหน้าที
ให้เป็นไป
ตามกฎ และขอ้กาํหนดต่างๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง 
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3.4 ค่าตอบแทนการจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์จะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัจาํหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม) ตามจาํนวนและวิธีการที
ตก
ลงไวใ้นสญัญาที
เกี
ยวขอ้ง โดยเป็นส่วนเฉพาะที
กองทรัสตรั์บผิดชอบ(ไม่รวมส่วนที
เจา้ของทรัพยสิ์นรับผิดชอบ) 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยทรัสตที์
เสนอขาย ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 5. 

 
3.5 วธีิการขอรับหนังสือชีBชวนและใบจองซืBอหน่วยทรัสต์ 

 สําหรับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน และนักลงทุน

สถาบัน   

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี:ชวนและใบจองซื:อหน่วยทรัสต์ไดที้
สํานักงานของผูจ้ดัการการจัดจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ภายหลงัจากที
หนงัสือชี:ชวนมีผลบงัคบัใช ้หรืออยา่งชา้วนัที
 27 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที
  9 ธนัวาคม 2558  เวน้วนัหยดุราชการภายในเวลาทาํการของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่าย 

สําหรับผู้มอีุปการคุณของผู้จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนรายย่อย 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี:ชวนและใบจองซื:อหน่วยทรัสตไ์ดที้
สาํนกังานของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามที

ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 และสาํนกังานของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์
ตามที
อยูที่
ระบุไวด้า้นล่างนี:  ภายหลงัจากที
หนงัสือชี:ชวนมีผลบงัคบัใช ้หรืออยา่งชา้วนัที
  27  พฤศจิกายน  2558  
ถึงวนัที
 3 ธนัวาคม 2558 เวน้วนัหยุดราชการ ภายในเวลาทาํการของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ตวัแทนจาํหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
ที
ตั:งสาํนกังานใหญ่ : เลขที
 11 อาคารคิวเฮา้ส์ สาทร ชั:น 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ : 0-2286-3484   
โทรสาร  : 0-2286-3585 
 
ทั:งนี: ผูล้งทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชี:ชวนซึ
งมีขอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี:ชวนที
ยื
นต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื
อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครั: งนี: ไดก่้อนทาํการจองซื:อหน่วยทรัสต ์จาก
เวบ็ไซตข์องสาํนกังานก.ล.ต. ที
www.sec.or.th 
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3.6 วธีิการจดัสรรหน่วยทรัสต์ 

การจดัสรรหน่วยทรัสตที์
เสนอขายในครั: งนี:แบ่งเป็น4ส่วนกล่าวคือ จดัสรรให้แก่(1) ผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์น
และบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์น (2) นักลงทุนสถาบนั (3) ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดั
จาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ (4) นกัลงทุนรายยอ่ย 

นอกจากนี:การจดัสรรหน่วยทรัสตโ์ดยผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตจ์ะอยูภ่ายใตเ้กณฑด์งันี:   

(1) ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตจ์ะไม่จดัสรรหน่วยทรัสตที์
เสนอขายให้แก่ตนเองผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตที์
ร่วม
จดัจาํหน่าย กรรมการ ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยของตนเอง
หรือของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตที์
ร่วมจดัจาํหน่ายและผูที้
เกี
ยวขอ้ง รวมถึงกองทุนรวมที
มีลกัษณะที
ผูจ้ดั
จาํหน่ายหน่วยทรัสตถู์กหา้มมิใหจ้ดัสรรหลกัทรัพยใ์หต้ลอดจนบุคคลที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตถู์กห้ามมิ
ให้จดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้เวน้แต่เป็นการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที
เหลือจากการจองซื:อของผูจ้องซื:อทั:งหมด
ทั:งนี:  เป็นไปตามรายละเอียดที
กาํหนดไวใ้นประกาศที
 ทธ. 70/2552 และประกาศ ที
 ทจ. 40/2557 

(2) ผูจ้ ัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิที
จะใช้ดุลพินิจเปลี
ยนแปลงจาํนวน
หน่วยทรัสตที์
จดัสรรให้แก่นกัลงทุนในแต่ละประเภท โดยอาจพิจารณาเพิ
มหรือลดสัดส่วนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (Claw back/Claw forward) แลว้แต่กรณี โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณความ
ตอ้งการซื:อหน่วยทรัสตข์องผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของ
ทรัพยสิ์น  นักลงทุนสถาบัน ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ ัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนรายย่อย ทั: งนี:  
เพื
อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั: งนี:ประสบความสาํเร็จ 

(3) ภายหลงัจากการปิดรับจองซื:อหน่วยทรัสตส์าํหรับผูจ้องซื:อในแต่ละประเภทผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิเปลี
ยนแปลงจาํนวนหน่วยทรัสตที์
จดัสรรให้แก่นกัลงทุนประเภทใด
ประเภทหนึ
ง เช่นหากพบวา่มีหน่วยทรัสตเ์หลือจากการจดัสรรในส่วนผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์นและ
บริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น แต่มีผูส้นใจจองซื:อหน่วยทรัสตเ์กินกวา่จาํนวนที
จะ
จัดสรรสําหรับส่วนของนักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผูมี้อุปการคุณของผูจ้ ัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ เป็นตน้ทั:งนี:  การดาํเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลพินิจของผูจ้ ัดการการจัดจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวโดยปฏิบติัตามกฎเกณฑที์
เกี
ยวขอ้งและจะมีการแจง้ข่าวให้นกัลงทุน
ที
เกี
ยวขอ้งไดท้ราบทางสื
อต่างๆ ที
เหมาะสมต่อไป 

(4) การจดัสรรหน่วยทรัสตใ์นครั: งนี: เป็นการปฏิบติัเพื
อให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัที
กาํหนดตามขอ้4 (3) เรื
อง
การกระจายการถือหน่วยทรัสตร์ายยอ่ยภายใตข้อ้บงัคบัเรื
องการรับ การเปิดเผยสารสนเทศและการเพิกถอน
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ.2556 ลงวนัที
 15 มีนาคม 2556และที
ไดมี้การ
แกไ้ขเพิ
มเติม 

(5)  ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตข์อสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื:อหน่วยทรัสตก่์อนครบกาํหนดระยะเวลาการจอง
ซื:อกรณีหากยอดการจองซื:อหน่วยทรัสตค์รบตามกาํหนดแลว้ 
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3.6.1 วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นของ
เจา้ของทรัพยสิ์น  

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูถื้อหุ้นของเจ้าของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นของ
เจา้ของทรัพยสิ์น ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ัดการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายโดยจาํนวน
หน่วยทรัสตที์
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของ
ทรัพยสิ์นจะมีจาํนวนขั:นตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทีละจาํนวน100 หน่วย 

หากปรากฏวา่ยงัมีจาํนวนหน่วยทรัสตค์งเหลือภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของเจา้ของทรัพยสิ์นและ
บริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย
อาจพิจารณาจดัสรรจาํนวนหน่วยทรัสตค์งเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซื:อประเภทอื
นเพิ
มเติม 

3.6.2 วธีิการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั 

การจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนั
การจาํหน่าย โดยจะทาํการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใดและ/หรือในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ไดห้รือ
จะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใดก็ไดท้ั:งนี:  จาํนวนหน่วยทรัสตที์
ไดจ้ดัสรรให้แก่นกัลงทุน
สถาบนัจะมีจาํนวนจองซื:อขั:นตํ
าจาํนวน 1,000 หน่วยและเพิ
มทีละจาํนวน 100 หน่วย 

3.6.3 วธีิการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ ัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ัด
จาํหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายโดยจะทาํการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ ัดจาํหน่าย
หน่วยทรัสตร์วมทั:งผูที้
เกี
ยวขอ้งก่อน จึงจดัสรรแก่บุคคลอื
นๆต่อไปโดยจะจดัสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือ 
ในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ไดห้รือจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใดก็ไดโ้ดยมีจาํนวนจอง
ซื:อขั:นตํ
าจาํนวน 1,000 หน่วยและเพิ
มทีละจาํนวน100หน่วย 

3.6.4 วธีิการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่นกัลงทุนรายยอ่ย 

1) ผูจ้องซื:อประเภทนกัลงทุนรายยอ่ยจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสตผ์า่นสาํนกังานใหญ่หรือสาขาของตวัแทน
จาํหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 และตามวิธีการที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.7.4 โดยมีจาํนวนขั:นตํ
า 
1,000 หน่วย และเพิ
มทีละจาํนวน 100 หน่วย 

2)  การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้นักลงทุนรายย่อย ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย จะ
ดาํเนินการจดัสรรหน่วยทรัสตโ์ดยใชห้ลกั “Small Lot First” ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขดงัต่อไปนี:  

(ก)  ในกรณีที
จาํนวนหน่วยทรัสตที์
ผูจ้องซื:อทุกรายจองซื:อรวมกนัมีจาํนวนไม่เกิน 7,500,000 หน่วย 
จะจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูจ้องซื:อทุกรายตามจาํนวนที
จองซื:อ 
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(ข) ในกรณีที
จาํนวนหน่วยทรัสตที์
ผูจ้องซื:อทุกรายจองซื:อรวมกนัมีจาํนวนมากกวา่ 7,500,000 หน่วย 
และจาํนวนผูจ้องซื:อมีจาํนวนมากเป็นผลให้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 
ไม่สามารถจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่นกัลงทุนรายยอ่ยทุกรายตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดั
จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิที
จะจดัสรรหน่วยทรัสต์โดยใชห้ลกั “Small 
Lot First” ใหแ้ก่ผูจ้องซื:อโดยวิธีดงักล่าวในรอบแรกจะจดัสรรตามจาํนวนค่าจองซื:อขั:นตํ
าของผู ้
จองซื:อ โดยใชจ้าํนวนค่าจองซื:อขั:นตํ
าเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูจ้องซื:อทุกราย 
และในรอบต่อๆไปจะจดัสรรหน่วยทรัสตที์
เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซื:อขา้งตน้ที
ยงัไม่ได้
รับการจดัสรรครบตามจาํนวนที
จองซื:อ โดยจะใชค้่าตํ
าสุดของมูลค่าจองซื:อคงเหลือที
ยงัไม่ไดรั้บ
การจดัสรรจากรอบที
แลว้ เป็นฐานในการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์นรอบต่อไป  โดยจะทาํการจดัสรร
หน่วยทรัสตโ์ดยวนเป็นรอบไปเรื
อยๆ จนกวา่จะครบตามจาํนวนหน่วยทรัสต์ที
เสนอขาย  และ
สาํหรับการจดัสรรในรอบสุดทา้ย  หากมีหน่วยทรัสตไ์ม่เพียงพอต่อการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซื:อทุก
ราย  ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายจะพิจารณาจดัสรรโดยวิธีสุ่มรายชื
อโดย
คอมพิวเตอร์ (Random) และ/หรือตามที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายจะ
เห็นสมควร 

 โดยหากผูจ้องซื:อทาํการจองซื:อหน่วยทรัสต์มากกว่า 1 รายการ ผูจ้ ัดการการจัดจาํหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิที
จะนําจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จองซื:อจากทุกรายการมา
รวมกนัใหเ้ป็นเพียงรายการเดียวเท่านั:นก่อนทาํการจดัสรร  

3) ผูที้
ยื
นความจาํนงจองซื:อหน่วยทรัสตแ์ละไดช้าํระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตไ์วแ้ลว้จะยกเลิกการจองซื:อ
หน่วยทรัสตแ์ละขอเงินคืนไม่ได ้

 
3.7 วนัและวธีิการจองซืBอ และการชําระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรัสต์  

3.7.1 สาํหรับผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์นและบริษทัในเครือเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของเจา้ของทรัพยสิ์น  

(ก) ผูจ้องซื:อจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามที

ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 โดยจองซื:อหน่วยทรัสตจ์าํนวนขั:นตํ
า 1,000 หน่วยและเพิ
มทีละจาํนวน 100 หน่วย 
โดยผูจ้องซื:อจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซื:อในใบจองซื:อให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อม
ลงลายมือชื
อและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั: งนี:  ผู ้จองซื: อจะต้องแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื:อดงัต่อไปนี:  เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายจะยินยอม
ผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาเปลี
ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื
นๆ เพิ
มเติมตามที
เห็นสมควร 

� ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที์
มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซื:อ พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั:นและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล 
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(ถา้มี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที
ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

� ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั:งบริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื
อผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือชื
อ ที
ออกไม่เกิน 6 เดือน
นบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล
นั:นและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง สําเนาเอกสารประกอบที
ลงลายมือชื
อรับรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งได้รับการ
รับรองลายมือชื
อโดยเจ้าหน้าที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใดที
มีอาํนาจในประเทศที

เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือชื
อของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้ห้คาํ
รับรองความถูกตอ้งของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที
เอกสารไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือชื
อและตราประทบัของ
เจา้หนา้ที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซึ
 งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน
นบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ และแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที

ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

� ผู ้จองซื: อประเภทนิติบุคคลที
มอบอํานาจให้ผู ้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้าํเนินการจองซื:อแทน 

สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูจ้องซื:อมอบอาํนาจใหผู้ดู้แลรักษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซื:อ
แทน ที
ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทั:งนี:  เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามประเภทของผูจ้องซื:อที
ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูจ้องซื:อหรือผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) 
และประทบัตราสาํคญันิติบุคคล (ถา้มี) 

(ข) ทั:งนี:  ผูจ้องซื:อตอ้งแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี
ยงในการลงทุน) ซึ
งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ้องซื:อ ในกรณีที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย
และรับประกันการจาํหน่ายร้องขอ ผูจ้องซื:อสามารถจองซื:อได้ที
สํานักงานของผูจ้ ัดการการจัด
จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายเท่านั:น ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื:อ ตั:งแต่ 
08.30 น. - 15.30 น. ของวนัที
  4 และวนัที
  8 ถึง  9 ธนัวาคม 2558 

(ค) ผูจ้องซื:อตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตต์ามจาํนวนที
จองซื:อ โดยมีวธีิชาํระเงินค่าจองซื:อ ดงันี:   

- หากทาํการจองซื:อในวนัที
  4 ธนัวาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวนัที
 8 ธันวาคม 
2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้องซื:อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเต็มตามจาํนวน
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ที
จองซื: อโดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ลงวนัที
ไม่เกินวนัที
  8 ธนัวาคม 
2558 เท่านั:น และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหักบญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการ
ถดัไป ทั:งนี:  การชาํระเงินค่าจองซื:อเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสั
งจ่ายบญัชี
ธนาคารที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย กาํหนด พร้อมทั:งเขียนชื
อ นามสกลุ 
และหมายเลขโทรศพัทที์
ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

-  หากจองซื:อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที
 8  ธนัวาคม 2558และ ตั:งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ของวนัที
 3 ธนัวาคม 2558 ผูจ้องซื:อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเต็มตามจาํนวนที
จองซื:อ
โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั:น 

 ทั:งนี:  ผูจ้องซื:อจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็ค (ถา้มี) 

(ง) ผูจ้องซื:อจะตอ้งนาํใบจองซื:อและเอกสารประกอบการจองซื:อในขอ้ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื:อในขอ้ 
(ค) หรือหลกัฐานที
แสดงวา่มีการชาํระค่าจองซื:อหน่วยทรัสต ์มายงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายภายในเวลาจองซื:อ คือ ตั:งแตเ่วลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัที
 4 และวนัที

8 ถึง  9  ธนัวาคม 2558 

(จ) ผูจ้องซื:อที
ยื
นความจาํนงในการจองซื:อและไดช้าํระค่าจองซื:อหน่วยทรัสตแ์ลว้ จะขอยกเลิกการจอง
ซื:อและขอรับเงินคืนไม่ได ้ทั: งนี:  ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายมีสิทธิปฏิเสธ
หรือยกเลิกการจองซื:อของผูจ้องซื:อที
ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธีิการที
ระบุในขอ้ 3.7.1 (ก) ถึง (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซื:อที
มีถิ
นที
อยูใ่นต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื
องของขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต ์ตามเงื
อนไขและวธีิการที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายกาํหนด 

3.7.2 สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั 

(ก) ผูจ้องซื:อจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสตผ์า่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายตามที

ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 โดยจองซื:อหน่วยทรัสตข์ั:นตํ
าจาํนวน 1,000 หน่วยและเพิ
มทีละจาํนวน 100 หน่วย 
โดยผูจ้องซื:อจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซื:อในใบจองซื:อให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อม
ลงลายมือชื
อและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั: งนี:  ผู ้จองซื: อจะต้องแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื:อดงัต่อไปนี:   

� ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสือรับรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที์
ออกไม่เกิน  6  เดือนก่อนวนัจองซื:อพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั:นและประทบัตราสําคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
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หนังสือเดินทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว 
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

� ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั:งบริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื
อผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือชื
อ ที
ออกไม่เกิน 6เดือน
นบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล
นั:นและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง ทั:งนี:  สาํเนาเอกสารประกอบที
ลงลายมือชื
อรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดรั้บการ
รับรองลายมือชื
อโดยเจ้าหน้าที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใดที
มีอาํนาจในประเทศที

เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือชื
อของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้ห้คาํ
รับรองความถูกตอ้งของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที
เอกสารไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือชื
อและตราประทบัของ
เจา้หนา้ที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซึ
 งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6เดือน
นบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ และแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที

ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

� ผู ้จองซื: อประเภทนิติบุคคลที
มอบอํานาจให้ผู ้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้าํเนินการจองซื:อแทน 
สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูจ้องซื:อมอบอาํนาจใหผู้ดู้แลรักษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซื:อ
แทนที
ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทั:งนี:  เอกสารดงักล่าวให้เป็นไป
ตามประเภทของผูจ้องซื:อที
ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูจ้องซื:อหรือผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) 
และประทบัตราสาํคญันิติบุคคล (ถา้มี) 

 (ข) ผูจ้องซื:อสามารถจองซื:อได้ที
สํานักงานของผูจ้ ัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย
เท่านั:น ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ภายในระยะเวลาจองซื:อ ตั:งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวนัที
 4 และ
วนัที
 8 ถึง  9ธนัวาคม 2558 

(ค)  ผูจ้องซื:อตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตต์ามจาํนวนที
จองซื:อ โดยมีวธีิชาํระเงินค่าจองซื:อ ดงันี:   

- หากทาํการจองซื:อในวนัที
  4  ธนัวาคม เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวนัที
  8 ธนัวาคม 2558 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้องซื:อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเตม็ตามจาํนวนที
จอง
ซื:อโดยชาํระเป็น (1) ชาํระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) 
เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ลงวนัที
ไม่เกินวนัที
  8 ธนัวาคม 2558เท่านั:น และ
ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหักบญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทั:งนี:  การ
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ชาํระเงินค่าจองซื:อเป็นเช็ค ดร๊าฟท ์หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสั
งจ่ายบญัชีธนาคารที
ผูจ้ดัการ
การจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายกาํหนด พร้อมทั:งเขียนชื
อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัทที์
ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

-  หากจองซื:อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที
  8 ธนัวาคม 2558 และตั:งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. 
ของวนัที
  9 ธนัวาคม 2558ผูจ้องซื:อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเต็มตามจาํนวนที
จองซื:อ
โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั:น 

 ทั:งนี:  ผูจ้องซื:อจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็ค (ถา้มี) 

(ง) ผูจ้องซื:อจะตอ้งนาํใบจองซื:อและเอกสารประกอบการจองซื:อในขอ้ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื:อในขอ้ 
(ค) หรือหลกัฐานที
แสดงว่ามีการชาํระค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ มายงัผูจ้ ัดการการจดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายภายในเวลาจองซื:อ คือ ตั:งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัที
  4 และวนัที

8  ถึง  9 ธนัวาคม 2558 

(จ) ผูจ้องซื:อที
ยื
นความจาํนงในการจองซื:อและไดช้าํระค่าจองซื:อหน่วยทรัสตแ์ลว้ จะขอยกเลิกการจอง
ซื:อและขอรับเงินคืนไม่ได ้ทั: งนี:  ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายมีสิทธิปฏิเสธ
หรือยกเลิกการจองซื:อของผูจ้องซื:อที
ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธีิการที
ระบุในขอ้ 3.7.2  (ก) ถึง (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซื:อที
มีถิ
นที
อยูใ่นต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื
องของขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต ์ตามเงื
อนไขและวธีิการที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายกาํหนด 

3.7.3 สาํหรับผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์

ผูจ้องซื:อจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 โดยจองซื:อ
หน่วยทรัสตจ์าํนวนขั:นตํ
า 1,000 หน่วยและเพิ
มทีละจาํนวน100 หน่วย โดยผูจ้องซื:อจะตอ้งปฎิบติัตามวิธี
ดงัต่อไปนี:  

(ก) ผูจ้องซื:อจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยจองซื:อหน่วยทรัสต์ขั:นตํ
า
จาํนวน 1,000 หน่วยและเพิ
มทีละจาํนวน 100 หน่วย โดยผูจ้องซื:อจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจอง
ซื:อในใบจองซื:อให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื
อและประทบัตราสําคญัของนิติ
บุคคล (ถา้มี) ทั:งนี:  ผูจ้องซื:อจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซื:อดงัต่อไปนี:   

� ผูจ้องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ที
ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที
บัตรประจาํตวัประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนา
ทะเบียนบา้นที
มีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอื
นที
มีเลข
ประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซื:อเป็นผูเ้ยาว ์
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จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) คาํยินยอมจากผูป้กครอง สาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ที
ยงัไม่
หมดอาย ุและสาํเนาทะเบียนบา้นที
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 
� ผูจ้องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  

- สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางที
ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณี
ผูจ้องซื:อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที
แสดงวา่สามารถจองซื:อหน่วยทรัสตไ์ดโ้ดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย) 

� ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในประเทศไทย 

- สาํเนาหนงัสือรับรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที์
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซื:อพร้อมลง
นามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั:นและประทบัตราสาํคญัของนิติ
บุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว 
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

� ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั:งบริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื
อผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือชื
อ ที
ออกไม่เกิน 6
เดือนนบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติ
บุคคลนั:นและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนา
หนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว 
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ทั: งนี:  สาํเนาเอกสารประกอบที
ลงลายมือชื
อรับรองสําเนาถูกตอ้ง
แลว้ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือชื
อโดยเจา้หน้าที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใดที
มี
อาํนาจในประเทศที
เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือชื
อ
ของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้ห้คาํรับรองความถูกตอ้งของเอกสาร และให้เจา้หน้าที
ของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารได้จดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรอง
ลายมือชื
อและตราประทบัของเจา้หนา้ที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้าํเนินการ
ขา้งตน้ ซึ
 งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6เดือนนบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ และแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 กรณีผูจ้องซื:อเป็นผูที้
เปิดบญัชีอื
นๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ซึ
งไดผ้า่นขั:นตอนการรู้จกัลูกคา้
และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี
ยง 
(Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตด์งักล่าวหรือบริษทัหลกัทรัพยอื์
นแลว้ ภายใน
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ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซื:อ ผูจ้องซื:อดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD 
และ Suitability Test ประกอบการจองซื:อ โดยผูจ้องซื:อตอ้งมีการยนืยนัในใบจองซื:อวา่ไดผ้า่น
การทาํ Suitability Test มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ทั:งนี:  หากไม่เป็นไปตามเงื
อนไขที
กล่าวขา้งตน้ ผูจ้อง
ซื:อจะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที
กรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น
และชดัเจน พร้อมลงลายมือชื
อผูจ้องซื:อใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ เพื
อเป็นเอกสารประกอบ
ใบจองซื:อ นอกจากนี:ผูจ้องซื:อดงักล่าวจะตอ้งกรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที
ผูจ้องซื:อไม่ประสงคจ์ะ
ขอรับใบทรัสต ์ แต่ประสงคที์
จะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ โดยผูจ้องซื:อประสงคที์
จะ
ฝากหลกัทรัพยใ์นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที
600 หากผูจ้องซื:อดงักล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์อสงวนสิทธิในการออกใบทรัสตใ์นนามของผูจ้องซื:อใหแ้ก่ผู ้
จองซื:อ 

(ข) ผูจ้องซื:อสามารถจองซื:อไดที้
สาํนกังานของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตเ์ท่านั:น ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 
3.2 ภายในระยะเวลาการจองซื:อ ตั:งแต่ 08.30 น. - 15.30 น.ของวนัที
 27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที
  
3 ธนัวาคม 2558  เวน้วนัหยดุราชการ หรือเวลาเปิดรับจองซื:อหน่วยทรัสตข์องแต่ละสาขาของผู ้
จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์

(ค) ผูจ้องซื:อตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตต์ามจาํนวนที
จองซื:อ โดยจะตอ้งชาํระค่าจองซื:อที

ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธีิชาํระเงินค่าจองซื:อ ดงันี:   

- หากทาํการจองซื:อในวนัที
  27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที
1 ธนัวาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 
15.30 น.  เวน้วนัหยดุราชการ และวนัที
 2 ธนัวาคม 2558เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู ้
จองซื:อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเต็มตามจาํนวนที
จองซื:อโดยชาํระเป็น (1) ชาํระ
ดว้ยเงินสด (2) ชาํระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (3) 
เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ลงวนัที
ไม่เกินวนัที
 2 ธนัวาคม 2558เท่านั:น 
และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวนัทาํการถดัไป 
ทั: งนี:  การชาํระเงินค่าจองซื:อเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสั
งจ่ายบัญชี
ธนาคารที
ผูจ้ ัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์กําหนด พร้อมทั: งเขียนชื
อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัทที์
ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

-  หากจองซื:อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที
 2 ธนัวาคม 2558 และตั:งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 
น. ของวนัที
  3 ธนัวาคม  2558 ผูจ้องซื:อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเต็มตามจาํนวนที

จองซื:อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั:น 

ทั:งนี:ผูจ้องซื:อจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็ค (ถา้มี)  
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 ทั:งนี:ผูจ้องซื:อตอ้งปฎิบติัตามเงื
อนไขและรายละเอียดการจองซื:อ และการชาํระเงินที
ผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยทรัสตก์าํหนด 

(ง) ผูจ้องซื:อจะตอ้งนาํใบจองซื:อและเอกสารประกอบการจองซื:อในขอ้ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื:อใน
ขอ้ (ค) หรือหลกัฐานที
แสดงวา่มีการชาํระค่าจองซื:อหน่วยทรัสต ์มายงัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์
ภายในระยะเวลาจองซื:อ คือ ตั:งแต่เวลา 08.30น. ถึง 15.30น. ของวนัที
 27 พฤศจิกายน 2558 ถึง
วนัที
 3 ธนัวาคม 2558 เวน้วนัหยุดราชการ หรือเวลาเปิดรับจองซื:อหน่วยทรัสตข์องแต่ละสาขา
ของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์

(จ) ผูจ้องซื:อที
ยื
นความจาํนงในการจองซื:อและไดช้าํระค่าจองซื:อหน่วยทรัสตแ์ลว้ จะขอยกเลิกการ
จองซื:อและขอรับเงินคืนไม่ได ้ทั:งนี:  ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตมี์สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง
ซื:อของผูจ้องซื:อที
ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธีิการที
ระบุในขอ้ 3.7.3 (ก) ถึง (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซื:อที
มีถิ
นที
อยูใ่นต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื
องของขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่างๆ ที
 เกี
ยวเนื
องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื
อนไขและวิธีการที
ผูจ้ ัดจําหน่าย
หน่วยทรัสตก์าํหนด 

 
3.7.4 สาํหรับนกัลงทุนรายยอ่ย 

(ก) ผูจ้องซื:อจะตอ้งจองซื:อหน่วยทรัสตผ์า่นตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 โดยจอง
ซื:อหน่วยทรัสตข์ั:นตํ
าจาํนวน 1,000 หน่วย และเพิ
มทีละจาํนวน  100 หน่วย ผูจ้องซื:อจะตอ้งกรอก
รายละเอียดการจองซื: อในใบจองซื: อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื
อและ
ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  
 
- ผูจ้องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ที
ยงัไม่หมดอาย ุพร้อม
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที
บตัรประจาํตวัประชาชนหมดอายุให้แนบสาํเนา
ทะเบียนบา้นที
มีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอื
นที
มีเลข
ประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซื:อเป็นผูเ้ยาว ์
จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) คาํยินยอมจากผูป้กครอง สาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ที
ยงัไม่
หมดอาย ุและสาํเนาทะเบียนบา้นที
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- สาํเนาหนา้แรกสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชี
ดงักล่าว ที
ไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารที
ระบุเลขที
บญัชี และชื
อบญัชีผูจ้องซื:อ โดยจะตอ้งไม่เป็น
บญัชีร่วม กรณีผูจ้องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตคื์นโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
โดยชื
อของบญัชีธนาคารดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื
อผูจ้องซื:อ 
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- ผูจ้องซื:อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  
- สําเนาใบต่างดา้วหรือหนังสือเดินทางที
ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

(กรณีผูจ้องซื:อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที
แสดงวา่สามารถจองซื:อหน่วยทรัสตไ์ดโ้ดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

- สาํเนาหนา้แรกสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชี
ดงักล่าว ที
ไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารที
ระบุเลขที
บญัชี และชื
อบญัชีผูจ้องซื:อ โดยจะตอ้งไม่เป็น
บญัชีร่วม กรณีผูจ้องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตคื์นโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
โดยชื
อของบญัชีธนาคารดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื
อผูจ้องซื:อ 
 

- ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในประเทศไทย 
- สาํเนาหนงัสือรับรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที์
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซื:อพร้อม

ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั:นและประทบัตราสาํคญัของ
นิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนา
หนงัสือเดินทางที
ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว 
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- สาํเนาหนา้แรกสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชี
ดงักล่าว ที
ไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารที
ระบุเลขที
บญัชี และชื
อบญัชีผูจ้องซื:อ โดยจะตอ้งไม่เป็น
บญัชีร่วม กรณีผูจ้องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตคื์นโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
โดยชื
อของบญัชีธนาคารดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื
อผูจ้องซื:อ 

 
- ผูจ้องซื:อประเภทนิติบุคคลที
จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั:งบริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื
อผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือชื
อ ที
ออกไม่เกิน 
6เดือนนบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของ
นิติบุคคลนั:นและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ทั:งนี:  สาํเนาเอกสารประกอบที
ลงลายมือชื
อรับรองสาํเนา
ถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือชื
อโดยเจา้หนา้ที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใด
ที
มีอาํนาจในประเทศที
 เอกสารดังกล่าวได้จัดทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรอง
ลายมือชื
อของผูจ้ ัดทาํหรือผูใ้ห้คาํรับรองความถูกตอ้งของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํ
การรับรองลายมือชื
อและตราประทบัของเจา้หนา้ที
 Notary Public หรือหน่วยงานอื
นใดที
ได้
ดาํเนินการขา้งตน้ ซึ
งตอ้งมีอายไุม่เกิน6เดือนนบัจนถึงวนัยื
นใบจองซื:อ และแนบสาํเนาใบต่าง
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ดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามของนิติ
บุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- สาํเนาหนา้แรกสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชี
ดงักล่าว ที
ไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารที
ระบุเลขที
บญัชี และชื
อบญัชีผูจ้องซื:อ โดยจะตอ้งไม่เป็น
บญัชีร่วม กรณีผูจ้องซื:อขอรับเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตคื์นโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
โดยชื
อของบญัชีธนาคารดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื
อผูจ้องซื:อ 

กรณีผูจ้องซื:อเป็นผูที้
เปิดบญัชีอื
นๆ กบัตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ ซึ
งไดผ้า่นขั:นตอนการรู้จกัลูกคา้
และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence 
: KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี
ยง (Suitability 
Test) กบัตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตด์งักล่าวหรือบริษทัหลกัทรัพยอื์
นแลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 
ปีนบัจนถึงวนัจองซื:อ ผูจ้องซื:อดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื:อ โดยผูจ้องซื:อตอ้งมีการยนืยนัในใบจองซื:อวา่ไดผ้า่นการทาํ Suitablity Test 
มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ทั:งนี:  หากไม่เป็นไปตามเงื
อนไขที
กล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซื:อจะตอ้งแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ที
กรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื
อผู ้
จองซื:อใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์เพื
อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื:อ  

(ข) ผูจ้องซื:อสามารถจองซื:อไดที้
สาํนกังานใหญ่และสาขาของตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตต์ามที
ระบุไว้
ในขอ้ 3.3 ภายในระยะเวลาการจองซื:อ ตั:งแต่ 08.30น. –15.30น.ของวนัที
 27 พฤศจิกายน  2558  ถึง
วนัที
 3 ธนัวาคม 2558 เวน้วนัหยดุราชการ 

(ค) ผูจ้องซื:อ 1 รายสามารถจองซื:อไดเ้พียง 1 ใบจองเท่านั:นโดยไม่จาํกดัจาํนวนหน่วยทรัสตที์
จองซื:อต่อ 1 
ใบจอง หากผูจ้องซื:อรายใดจองซื:อมากกวา่ 1 ใบจอง ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตข์อสงวนสิทธิที
จะ
นาํจาํนวนหน่วยทรัสตที์
จองซื:อจากทุกรายการมารวมกนัให้เป็นเพียงรายการเดียวเท่านั:นก่อนทาํการ
จดัสรรโดยวธีิ Small Lot First 

(ง) ผูจ้องซื:อตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ตามจาํนวนที
จองซื:อ โดยมีวิธีชาํระเงินค่าจองซื:อโดย
จะตอ้งชาํระค่าจองซื:อที
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ดงันี:   

- หากทาํการจองซื:อในวนัที
 27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที
 1 ธนัวาคม 2558 เวน้วนัหยดุราชการเวลา 
08.30น. ถึง 15.30น. และวนัที
  2 ธนัวาคม 2558 เวลา 08.30น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้องซื:อจะตอ้ง
ชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเตม็ตามจาํนวนที
จองซื:อโดยชาํระเป็น (1) ชาํระดว้ยเงินสด หรือเงิน
โอน (2) เช็ค ดร๊าฟท ์หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ลงวนัที
ไม่เกินวนัที
 2 ธนัวาคม 2558 เท่านั:น 
และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทั:งนี:  การ
ชาํระเงินค่าจองซื:อเป็นเช็ค ดร๊าฟท ์ หรือแคชเชียร์เช็ค ใหขี้ดคร่อมสั
งจ่ายบญัชีธนาคารที
ตวัแทน
จาํหน่ายหน่วยทรัสตแ์ต่ละรายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 กาํหนด พร้อมทั:งเขียนชื
อ นามสกลุ และ
หมายเลขโทรศพัทที์
ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 
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-  หากจองซื:อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที
  2 ธนัวาคม 2558 และ เวลา  08.30 น. ถึง 15.30 น. ของ
วนัที
  3 ธนัวาคม 2558 ผูจ้องซื:อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื:อครั: งเดียวเต็มตามจาํนวนที
จองซื:อดว้ย
เงินสด หรือเงินโอน เท่านั:น 

ทั:งนี:  ผูจ้องซื:อจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียก
เก็บเช็ค (ถา้มี) 

ทั: งนี:  รายละเอียดวิธีการรับชาํระเงินที
ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายกาํหนด อาจมีความ
แตกต่างกนั ผูจ้องซื:อจึงตอ้งปฏิบติัตามเงื
อนไขที
ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตแ์ต่ละรายจะกาํหนด 

 
(จ) ผูจ้องซื:อจะตอ้งนาํใบจองซื:อและเอกสารประกอบการจองซื:อในขอ้ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื:อในขอ้ (ง) 

มายื
นความจาํนงขอจองซื:อและชาํระเงินไดที้
ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตแ์ต่ละรายตามที
ระบุไวใ้น
ขอ้ 3.3 ภายในเวลาจองซื:อ คือ ตั:งแต่เวลา 08.30น. ถึง 15.30น. ของวนัที
  27 พฤศจิกายน ถึงวนัที
 3 
ธนัวาคม 2558 เวน้วนัหยดุราชการหรือเวลาเปิดรับจองซื:อหน่วยทรัสตข์องแต่ละสาขาของตวัแทน
จาํหน่ายหน่วยทรัสต ์

ผูจ้องซื:อที
ยื
นความจาํนงในการจองซื:อและไดช้าํระค่าจองซื:อหน่วยทรัสตแ์ลว้ จะขอยกเลิกการจองซื:อ
และขอรับเงินคืนไม่ได ้ทั:งนี:  ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตมี์สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื:อของผู ้
จองซื:อที
ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธีิการที
ระบุในขอ้ 3.7.4 (ก) ถึง (จ) 

 
3.8 เงื�อนไขการขายหน่วยทรัสต์  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ขอสงวนสิทธิที
จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื:อหน่วยทรัสตท์ั:งหมดหรือบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ
งดงัต่อไปนี:  

(1) กรณีที
การจองซื:อหน่วยทรัสตน์ั:นมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์กินกวา่จาํนวนหน่วยทรัสตที์

เสนอขายในครั: งนี: (2)กรณีที
บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดประสงคจ์ะจองซื:อหน่วยทรัสตใ์นจาํนวนที

อาจเป็นเหตุใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเกินกวา่ร้อยละห้าสิบ (50) 
ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั:งหมด เวน้แต่เป็นบุคคลที
ไดรั้บยกเวน้ตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

(3) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตไ์ดรั้บจากผูจ้องซื:อหน่วยทรัสตไ์ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
หรือไม่ครบถว้น 

(4) กรณีผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตเ์กิดขอ้สงสัยว่าการซื:อหน่วยทรัสตข์องผูจ้องซื:อหน่วยทรัสตไ์ม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงินเป็นตน้ 

(5) ในกรณีที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตเ์ห็นวา่อสงัหาริมทรัพยที์
กองทรัสตจ์ะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกนัแลว้ไม่ถึง
ร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินทุนที
กองทรัสตร์ะดมทุนได ้รวมทั:งเงินกูย้มื 
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(6) ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตอ์าจขอสงวนสิทธิที
จะปฏิเสธการจองซื:อหน่วยทรัสตใ์นบางกรณีตามที
ผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยทรัสตเ์ห็นสมควร เช่น ในกรณีที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตเ์ห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์หรือผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์หรือกรณีที
การจองซื:อหน่วยทรัสตอ์าจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต ์หรือก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่กองทรัสต ์หรือในกรณีที
ผูจ้องซื:อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที้
มีถิ
นฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ
งปกติมีถิ
นที
อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าว และบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วน
ซึ
 งจัดให้มีขึ: นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั: งนี:  เพื
อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ผูถื้อหน่วยทรัสต์ และชื
อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ ัดจาํหน่าย
หน่วยทรัสตเ์ป็นหลกั 

(7) ผูจ้องซื:อหน่วยทรัสตที์
มีถิ
นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื
องของขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 
และภาษีต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์อง 

(8) ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ จะถือว่าผูจ้องซื:อหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ไดท้าํการศึกษา เขา้ใจ 
และยนิดีที
จะปฏิบติัตาม หรือผกูพนัตามขอ้ตกลง ขอ้กาํหนด สญัญา หรือเงื
อนไขต่างๆ ที
กองทรัสตจ์ะไดเ้ขา้
ผูกพนัตามอาํนาจที
มีตามกฎหมายทั:งที
ไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อตั:งทรัสต ์และ/หรือ แบบแสดงรายการขอ้มูล
เสนอขายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตามประกาศ คาํสั
ง ระเบียบต่างๆ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ หน่วยงานที
มีอาํนาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกาํหนด ทั: งที
มีอยู่ในปัจจุบัน และที
จะได้แก้ไข
เปลี
ยนแปลง เพิ
มเติม ในภายหนา้ 

3.9 ข้อจาํกดัการจดัสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดยีวกนัและข้อจาํกดัการถือ/โอนหน่วยทรัสต์ 

เนื
องจากประกาศที
 ทจ. 49/2555 และประกาศที
 กร. 14/2555 ไดก้าํหนดขอ้จาํกดัในการถือหน่วยทรัสตไ์วด้งันั:นผู ้
จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตข์อสงวนสิทธิที
จะไม่จดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัที
จะทาํให้
ไม่เป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปนี:   

- การจัดสรรที
จะทําให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยทรัสตจ์าํหน่ายไดแ้ลว้ทั:งหมดหรือของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ั:งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที
มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยทรัสต)์ 

- การจดัสรรที
จะทาํใหท้รัสตีของกองทรัสตห์รือกลุ่มบุคคลเดียวกนัถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเกินร้อยละ 50 ของ
จาํนวนหน่วยทรัสตจ์าํหน่ายไดแ้ลว้ทั:งหมดหรือของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ั:งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที
มี
การแบ่งชนิดหน่วยทรัสต)์ 

(ทั:งนี:  เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดหรือแกไ้ขเปลี
ยนแปลงสัดส่วน
การจดัสรรเป็นอยา่งอื
น) 

นอกจากนี:  ในกรณีที
ผูถื้อหน่วยทรัสตถื์อหน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราที
กาํหนดผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวจะไม่มี
สิทธิรับประโยชน์ตอบแทนและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที
ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที
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กาํหนดโดยกองทรัสตจ์ะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดงักล่าวให้เป็นของผูรั้บประโยชน์รายอื
นตามสัดส่วน
และถือวา่ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั:งปวงรับทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้ 

3.10 ขัBนตอนและวธีิการคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรัสต์ 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตจ์ะคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูจ้องซื:อหน่วยทรัสต ์ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้งื
อนไขที

กาํหนด ดงัต่อไปนี:  

3.10.1 กรณีที
ผูจ้องซื:อหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิ
ปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสตไ์ม่วา่ทั:งหมดหรือบางส่วน 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ซึ
งเป็นผูรั้บจองซื:อจากผูจ้องซื:อที
ไม่ได้
รับจดัสรรรายนั:นๆจะดาํเนินการจดัส่งเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตคื์นให้แก่ผูจ้องซื:อหน่วยทรัสตโ์ดยการ
โอนเงิน หรือชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผูจ้องซื:อภายใน 14 วนั นบัแต่วนัสิ:นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครั: งนี:  โดยไม่มีดอกเบี:ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผูจ้องซื:อรายนั:นๆ ทั:งนี:  
ในกรณีที
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ในส่วนที
ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผูจ้องซื:อภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์รายที
มีหน้าที

รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าว จะตอ้งชาํระดอกเบี:ยให้แก่ผูจ้องซื:อในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คาํนวณจากจํานวนเงินค่าจองซื: อหน่วยทรัสต์ที
ไม่ได้รับการจัดสรรที
ต้องส่งคืนนับจากวนัที
พ้น
กาํหนดเวลา 14 วนัดงักล่าว จนถึงวนัที
ไดมี้การชาํระคืนตามวธีิการดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรก็ดี ไม่วา่กรณี
ใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื:อเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซื:อผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมัติ 
(“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตท์างไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที
อยูที่
ระบุไวใ้นใบจองซื:อโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซื:อไดรั้บเงินจองซื:อคืนแลว้โดย
ชอบ และผูจ้องซื:อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี:ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป  

ทั:งนี:  หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื:อเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซื:อ หรือการสูญหาย
ในการจดัส่งเช็ค ซึ
งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์
เช่น ขอ้มูลชื
อ ที
อยู ่ของผูจ้องซื:อไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั ตามที
ไดร้ะบุ
ไวใ้นใบจองซื:อ ที
ไดใ้ห้ไวก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ซึ
 งเป็น
ผูรั้บจองซื:อ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตจ์ะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักล่าว 

3.10.2 กรณีผูจ้องซื:อไดรั้บการจดัสรรหน่วยทรัสตน์อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยทรัสตที์
จองซื:อ 

 ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตซึ์
งเป็นผูรั้บจองซื:อจากผูจ้องซื:อที
ไดรั้บ
จดัสรรหน่วยทรัสตไ์ม่ครบตามจาํนวนหน่วยทรัสตที์
จองซื:อรายนั:นๆ จะดาํเนินการจดัส่งเงินค่าจองซื:อ
หน่วยทรัสตใ์นส่วนที
ไม่ไดรั้บการจดัสรรคืนใหแ้ก่ผูจ้องซื:อหน่วยทรัสตโ์ดยการโอนเงิน หรือชาํระเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซื:อภายใน 14 วนั นบัแต่วนัสิ:นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์น
ครั: งนี:  โดยไม่มีดอกเบี:ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผูจ้องซื:อรายนั:นๆ ทั:งนี:  ในกรณีที
ไม่สามารถคืน
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เงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต์ในส่วนที
ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผูจ้องซื:อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ัด
จาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตร์ายที
มีหนา้ที
รับผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดงักล่าว จะตอ้งชาํระดอกเบี:ยใหแ้ก่ผูจ้องซื:อในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจอง
ซื:อหน่วยทรัสต์ที
ไม่ไดรั้บการจดัสรรที
ตอ้งส่งคืน นับจากวนัที
พน้กาํหนดเวลา 14 วนัดงักล่าว จนถึง
วนัที
ไดมี้การชาํระคืนตามวธีิการดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรก็ดี ไม่วา่กรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจอง
ซื:อเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซื:อผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (“Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตท์างไปรษณียล์งทะเบียนตามที
อยูที่
ระบุไวใ้นใบจองซื:อ
โดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซื:อไดรั้บเงินจองซื:อคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื:อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี:ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป  

 ทั:งนี:  หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื:อเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซื:อ หรือการสูญหาย
ในการจดัส่งเช็ค ซึ
งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์
เช่น ขอ้มูลชื
อ ที
อยู ่ของผูจ้องซื:อไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามที
ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซื:อ ที
ไดใ้ห้ไวก้บัผู ้
จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ซึ
 งเป็นผูรั้บจองซื:อ ไม่ถูกตอ้งหรือไม่
เป็นปัจจุบนั ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตจ์ะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักล่าว 

3.10.3 ในกรณีผูจ้องซื:อไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยทรัสต ์อนัเนื
องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื:อ
ตามเช็คค่าจองซื:อหน่วยทรัสต ์หรือเนื
องจากการปฏิบติัผิดเงื
อนไขในการจองซื:อ 

 ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตซึ์
งเป็นผูรั้บการจองซื:อหน่วยทรัสตจ์าก
ผูจ้องซื:อรายนั:นๆ จะดาํเนินการคืนเช็คค่าจองซื:อใหแ้ก่ผูจ้องซื:อที
ไม่ไดรั้บการจดัสรรอนัเนื
องมาจากการ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสตต์ามเช็คค่าจองซื:อ หรือเนื
องจากการปฏิบติัผิดเงื
อนไขใน
การจองซื:อ โดยผูจ้องซื:อดงักล่าวตอ้งติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/
หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตซึ์
 งเป็นผูรั้บจองซื:อ ภายใน 14 วนัหลงัสิ:นสุดระยะเวลาจองซื:อ หากผู ้
จองซื:อไม่ติดต่อขอรับเช็คดงักล่าว ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตร์าย
ที
เป็นผูรั้บจองซื:อหุ้นจะจดัส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที
อยูที่
ระบุในใบจองซื:อโดยถูกตอ้งแลว้ 
ให้ถือวา่ผูจ้องซื:อไดรั้บคืนเงินค่าจองซื:อแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื:อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี:ย และ/
หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป  

3.10.4 กรณีที
มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

เมื
อสิ:นสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั: งแรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ
 งดงัต่อไปนี:  ให้ผูจ้ ัด
จาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั:งจาํนวนและคืนเงินให้แก่ผูจ้องซื:อ ตามประกาศ
ที
 ทจ. 49/2555  

(1)  มีผูจ้องซื:อไม่ถึง 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามขอ้บังคบัตลาด
หลกัทรัพยเ์กี
ยวกบัการรับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
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(2) มูลค่าหน่วยทรัสตที์
จองซื:อเมื
อรวมกบัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบุคคลอื
น (ถา้มี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที
จะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือไม่ถึงจาํนวนตามที
ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละหนงัสือชี:ชวน 

(3)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั:งทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑที์
กาํหนดในส่วนนี:  และไม่
สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

(4) ไม่สามารถโอนเงินที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื
อก่อตั:งกองทรัสต์ให้แลว้
เสร็จภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

เมื
อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผูจ้ ัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ จะแจ้งให้สํานักงาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ:นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว และ จะ
พิจารณาคืนเงินค่าจองซื:อหน่วยทรัสต ์โดยการโอนเงิน หรือชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู ้
จองซื:อหน่วยทรัสตภ์ายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ:นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ทั:งนี:  การ
คืนเงินค่าจองซื:อจะเป็นไปตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

หากผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซื: อหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลานั: นได้อันเนื
 องจากความผิดพลาดของผู ้จัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต ์และ/หรือตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์จะชําระดอกเบี: ยในอัตราไม่ตํ
 ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที
ครบ
กาํหนดเวลานั:นจนถึงวนัที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสตช์าํระเงินค่าจองซื:อจนครบถว้น 

ไม่มี 
 

 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

(ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)  

ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์และค่าธรรมเนียมการยื
นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

460,000 

ค่าธรรมเนียมการยื
นคาํขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2,600,000 

ค่าใชจ่้ายอื
นๆ ประมาณ(1) 56,940,000 
รวมค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั:งหมดประมาณ 60,000,000 

4. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายครัBงนีB 
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หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายอื
นๆรวมถึงค่าธรรมเนียมในการจัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์  (เฉพาะส่วนที
กองทรัสต์
รับผิดชอบโดยไม่รวมส่วนที
เจา้ของทรัพยสิ์นรับผิดชอบ) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าที
ปรึกษา
กฎหมาย ค่าบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ค่าที
ปรึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้อบ
บญัชี ค่าพิมพห์นงัสือชี:ชวน ใบจองซื:อหน่วยทรัสต ์และเอกสารอื
นๆ ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์การ
เสนอขายหน่วยทรัสต ์เป็นตน้และไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าและอากรแสตมป์ 
 

ปัจจุบนั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ไดต้กลงรับหนา้ที
เป็นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสตใ์หก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์ และใหบ้ริการรับฝากใบทรัสตที์
จองซื:อในการเสนอขายครั: งนี:  
กล่าวคือ ผูจ้องซื:อสามารถใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพื
อขอใหน้าํหน่วยทรัสตที์
ตนไดรั้บการจดัสรรเขา้
สู่ระบบซื:อขายแบบไร้ใบทรัสต ์(Scripless System) ไดท้นัที ทั:งนี:  เพื
อใหผู้จ้องซื:อสามารถขายหน่วยทรัสตไ์ดท้นัที
ที
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์เริ
มทาํการซื:อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ
 งแตกต่างกบักรณีที
ผูจ้องซื:อประสงค์จะ
ขอรับใบทรัสต ์ซึ
งผูจ้องซื:อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสตไ์ดจ้นกวา่จะไดรั้บใบทรัสต ์

ในการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นครั: งนี:  ผูจ้องซื:อสามารถเลือกใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสต ์ ดาํเนินการในกรณีใดกรณี
หนึ
ง ดงัต่อไปนี:  

(1) ในกรณีที
ผูจ้องซื:อไม่ประสงคจ์ะขอรับใบทรัสต ์แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(Scripless 
System) โดยผูจ้องซื:อประสงค์ที
จะฝากหน่วยทรัสต์ไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซึ์
 งผูจ้องซื:อมีบญัชีซื:อ
ขายหลกัทรัพยอ์ยู ่ในกรณีนี:  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์จะดาํเนินการนาํหน่วยทรัสตที์
ไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั 
“บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื
อผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจาํนวนหน่วยทรัสตที์
บริษทัหลกัทรัพยน์ั:นฝากหน่วยทรัสตอ์ยู ่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซื:อ
ภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัที
สิ:นสุดระยะเวลาการจองซื:อ ในขณะเดียวกนั บริษทัหลกัทรัพยน์ั:นก็จะบนัทึก
ยอดบญัชีจาํนวนหน่วยทรัสตที์
ผูจ้องซื:อฝากไว ้ในกรณีนี:  ผูที้
ไดรั้บจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสตที์
ไดรั้บ
การจดัสรรไดท้นัทีที
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ริ
มทาํการซื:อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีที
ผูจ้องซื:อเลือกใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสต ์ดาํเนินการตามขอ้ 6 (1) นี:  ชื
อของผูจ้องซื:อจะตอ้งตรงกบั
ชื
อเจา้ของบญัชีซื:อขายหลกัทรัพยที์
ผูจ้องซื:อประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนั: นแล้ว ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผูจ้องซื:อ ตาม
รายละเอียดที
ระบุไวใ้นขอ้ 6 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซื:อแทน 

(2) ในกรณีที
ผู ้จองซื:อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซื:อประสงคที์
จะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิก
เลขที
 600 กรณีนี:  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตจ์ะดาํเนินการนาํหน่วยทรัสตที์
ไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหน่วยทรัสตต์ามจาํนวนที
ผูจ้องซื:อไดรั้บการ

6. วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
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จดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที
 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซื:อ
ภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัที
สิ:นสุดระยะเวลาการจองซื:อ  

ทั:งนี:  ผูจ้องซื:อหุน้จะตอ้งกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซื:อ ไดแ้ก่ “เอกสารเพิ
มเติมประกอบการจอง
ซื:อหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูที้
ประสงคน์าํหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั:น” 
สําหรับผูจ้องซื:อที
เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สาํหรับผูจ้องซื:อนิติบุคคลเท่านั:น พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล และนาํส่งให้ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์และ/หรือ ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสตที์
ผูจ้องซื:อ
ประสงคจ์ะจองซื:อ พร้อมเอกสารจองซื:ออื
นๆ ทั:งนี:  หากผูจ้องซื:อไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือนาํส่งแบบสอบถาม
สาํหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์อสงวนสิทธิในการออก
ใบทรัสตใ์นนามผูจ้องซื:อ ตามรายละเอียดที
ระบุไวใ้นขอ้ 6 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซื:อแทน 

ในกรณีนี:  ผูที้
ไดรั้บการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสตที์
ไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้และหาก
ผูจ้องซื:อตอ้งการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที
 600 ผูจ้องซื:อ
สามารถติดต่อไดที้
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ซึ
 งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสตต์ามอตัราที
ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยก์าํหนด ทั:งนี:  การถอนหน่วยทรัสตที์
ฝากไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที
 600 
จะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ ดงันั:น ผูจ้องซื:อที
นาํฝากหน่วยทรัสตใ์นบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หน่วยทรัสตไ์ดท้นัภายในวนัที
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ริ
มทาํการซื:อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

(3) ในกรณีที
ผู ้จองซื: อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู ้จองซื: อ ผู ้เสนอขาย
หน่วยทรัสตโ์ดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบทรัสตต์ามจาํนวนที
ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซื:อทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามชื
อที
อยูที่
ระบุไวใ้นใบจองซื:อหน่วยทรัสต ์ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัที
สิ:นสุด
ระยะเวลาการจองซื:อ ในกรณีนี:  ผูจ้องซื:อที
ไดรั้บการจดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสตที์
ไดรั้บการจดัสรร
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกวา่จะไดรั้บใบทรัสต ์ซึ
 งอาจจะไดรั้บภายหลงัจากที
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ด้
เริ
มทาํการซื:อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

ทั:งนี:  หากผูจ้องซื:อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ
 งในใบจองซื:อ ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์อสงวนสิทธิในการ
ออกใบทรัสตใ์นนามผูจ้องซื:อ ตามรายละเอียดที
ระบุไวใ้นขอ้ 6 (3) นี: ใหแ้ก่ผูจ้องซื:อแทน 
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ส่วนที� 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

1.1    กรรมการบริหาร 

  “ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในหนังสือชี/ ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี/ แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะของกรรมการบริหารของบริษทั ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ 
ไม่ทาํใหผู้อื้
นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

  นอกจากนี/  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในที
ดี 
และระบบการบริหารจดัการที
รัดกุมเพียงพอ ที
จะทาํให้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและกองทรัสต์มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น  รวมทั/งเพื
อใหก้ารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตั/งทรัสต ์และประโยชน์ของกองทรัสต ์       

  ในการนี/  เพื
อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั/งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้นายนล สวา่งแจง้ เป็นผูล้งลายมือชื
อกาํกบัเอกสารนี/ ไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื
อของ นายนล สวา่งแจง้ กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้”   

  ชื
อ    ตาํแหน่ง    ลายมือชื
อ  

1. นางจนัทนา  กาญจนาคม   กรรมการผูอ้าํนวยการ  - นางจันทนา  กาญจนาคม – 

2.  นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ:   กรรมการผูจ้ดัการ   - นายมนรัฐ  ผดงุสิทธิ� - 

3. นางสาวเพียงดาว  วฒันายากร กรรมการผูจ้ดัการ   - นางสาวเพียงดาว  วฒันายากร - 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  ชื
อ    ตาํแหน่ง    ลายมือชื
อ 

นายนล  สวา่งแจง้     ผูจ้ดัการกองทรัสต ์   - นายนล  สว่างแจ้ง  - 
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1.2    กรรมการบริษทั 

  “ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในหนังสือชี/ ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี/ แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะของกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุผลอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ 
ทาํใหผู้อื้
นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

  ในการนี/  เพื
อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั/งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และ
ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอื้
นสาํคญัผิดหรือขาดขอ้มูลที
ควรจะตอ้ง
แจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้นายนล สวา่งแจง้ เป็นผูล้งลายมือชื
อกาํกบัเอกสารนี/ ไวทุ้กหนา้ดว้ย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื
อของ นล สวา่งแจง้ กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้”   

 
  ชื
อ    ตาํแหน่ง    ลายมือชื
อ 

1.   นายรัตน์  พานิชพนัธ์            ประธานกรรมการ  - นายรัตน์  พานิชพันธ์ - 

2.  นายอดิศร ธนนนัทน์ราพลู   กรรมการ   - นายอดิศร ธนนันท์นราพูล – 

3.  นางศศิธร พงศธร    กรรมการ   - นางศศิธร พงศธร - 

4.  นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์  กรรมการ             - นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ - 

5.  นายหรั
ง คงพลงั        กรรมการ    - นายหรั/ง คงพลงั - 

      ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  ชื
อ    ตาํแหน่ง    ลายมือชื
อ 

 นายนล  สวา่งแจง้   ผูจ้ดัการกองทรัสต ์   - นายนล  สว่างแจ้ง  -  
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2. การรับรองการปฏิบติัหนา้ที
ของที
ปรึกษาทางการเงิน  

 “ขา้พเจา้ในฐานะที
ปรึกษาทางการเงินของบริษทัที
เสนอขายหน่วยทรัสต ์ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไดส้อบทาน
ขอ้มูลในหนังสือชี/ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสตฉ์บบันี/ แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที
ปรึกษาทางการเงิน
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้
นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที
ควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั”   

  “เวน้แต่ขอ้มูลในเรื
องรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนของหนงัสือชี/ชวนการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต ์ที
ขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุน ที
จดัทาํโดยบริษทั แก
รนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
  จาํกดัและรายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นที
กองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุน ที
จดัทาํโดยบริษทั ทีเอ
พี แวลูแอชั
น จาํกดั ซึ
งขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ชี
ยวชาญในเรื
องนี/ เป็นอยา่งดี” 

 

ชื
อ ตาํแหน่ง ลายมือชื
อ 

 นายธนาเดช โอภาสยานนท ์                       Senior Vice President              - นายธนาเดช โอภาสยานนท์ - 

 

             ในฐานะที
ปรึกษาทางการเงิน 

 

 



ฉบับลงนาม 

 

 
สัญญาก่อต้ังทรัสต์ 

ส าหรับ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 
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และ 

 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ในฐานะทรัสตี 
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สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 

           
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ีทําขึ้นเมื่อวันท่ี [] ธันวาคม 2558 ระหว่าง  
 
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 

14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์ฉบับนี้เรียกว่า 
“ผู้ก่อตั้งทรัสต์” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

 
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค 

พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้เรียกว่า “ทรัสตี” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 
โดยที ่
  
(ก) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ซึ่งต่อไปจะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์มีความประสงค์จะก่อตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (“กองทรัสต์”) ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ให้แก่ทรัสตี ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์    

 
(ข) ทรัสตีตกลงยอมรับที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ในการจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ี
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทําสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
(ก) ค านิยาม  
 
 คําดังต่อไปนี้ หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้มิได้ระบุความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมายดังนี้  
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กฎหมายหลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบัญญัติห ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  พ .ศ .  253 5 
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน 
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/
หรือ เอกสารอื่นใดที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/
หรือ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ/หรือ 
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่ได้มีการแก้ไข
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 เงินที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครั้งแรก เงินที่ได้รับจากการกู้ยืม รวมถึงทรัพย์สินหลัก และ/
หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของกองทรัสต์ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนในหรือมีไว้
ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ทรัพย์สินหลัก  หมายถึง อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์สามารถ
ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยล์งวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 
และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 
 

ทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี 
 

ทรัสตี หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ ป ระ ก อ บธุ รกิ จ เ ป็ นท รั ส ตี ต า ม พ ระ รา ช บั ญ ญั ติ 
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ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 23 
  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  
 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 

หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 

ประกาศที่ กข. 9/2552 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 
9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2552 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ประกาศที่ กร. 14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 
14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และการ
เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ลงวันที่  20 
พฤศจิกายน 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ประกาศที่ ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ประกาศที่ สช. 29/2555 หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความ
เห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือ 
ผู้รับประโยชน ์
 

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 
 

สัญญาแต่งตั้งผู้จดัการ
กองทรัสต ์
 

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ระหว่างกองทรัสต์และผู้จัดการ
กองทรัสต์  
 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

หน่วยทรัสต์ หมายถึง ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ 
 

หลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต ์

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 โดยมีลักษณะเป็นกองทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อและอํานาจการจัดการ

ของทรัสตี 
 
(ค)   การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏใน
รายการเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และตาม
กฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการ
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กองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง)   ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจ ด้วยความ

ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งท
รัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) 

   
 (2)   ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์  
 

ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาไทย) : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล  
 

ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาอังกฤษ) : LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ LHHOTEL 
 

อาย ุ : ไม่กําหนดอายุ  
 

ประเภท : ไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต ์
 

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต ์ : กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการออก
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนและนําหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย  
ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะโอนเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีด้วย
ความไว้วางใจให้ทรัสตีเพื่อเก็บรักษาในนามทรัสตีและจัดการทรัพย์สินโดย
นําไปลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื้อ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง 
และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 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 และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์   
  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั  
 ที่อยู:่ สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทร: (02) 286-3484 
 แฟกซ:์ (02) 286-3585 
 
 ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ตกลงโอนเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อ

ประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ และเมื่อการก่อตั้งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะเข้าเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้  ตลอดจน
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์และข้อตกลงอื่นระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) 

 
(4)   ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทรัสตี   
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
 ที่อยู:่  สํานักงานตั้งอยู่เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8  
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทร: (02) 949-1500 
 แฟกซ:์ (02) 949-1501 
 
 ทั้งนี้ ทรัสตีตกลงเข้าถือทรัพย์สินที่จะเป็นกองทรัสต์ ซึ่งผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้จัดการ

ทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้
 
(5)   คุณสมบัติหรือลักษณะของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์  
 
 บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี ้อนึ่ง 

ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีจะเป็นผู้รับประโยชน์ด้วยมิได้ เว้นแต่มีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย  โดยผู้ก่อตั้ง 
ทรัสต์และทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
(6)   ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์   
 
 (ก) ทรัพย์สินเริ่มต้นของกองทรัสต์เป็นเงินที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ได้จากการจําหน่าย

หน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก ซึ่งจะต้องดําเนินการโอนให้แก่ทรัสตี เพื่อให้การก่อตั้ง 
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ทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงินที่ได้รับจากการ
กู้ยืม รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ซึ่ง
สําหรับทรัพย์สินหลักกองทรัสต์จะต้องได้มาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันท่ีก่อตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จ  

 
(ข) ทรัพย์สินหลักซึ่งกองทรัสต์จะลงทุนในครั้งแรก ได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  

เทอร์มินอล 21 พร้อมพื้นท่ีจอดรถและส่วนควบของอาคารโรงแรมที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม 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) 

 
(7)   วันท่ีก่อตัง้กองทรัสต ์
 
 วันที่ ผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีเพื่อเก็บรักษาใน  

นามทรัสตีและจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี
แล้ว 

 
ข้อ 2.   หน่วยทรัสต์  
 
(1)   สิทธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน เรียกว่าหน่วยทรัสต์ โดย

หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดให้สิทธิแก่ผู้ถือเท่าๆ กันในการเป็นผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์  
  
(2)   หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี้ มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการขายคืนหรือไถ่ถอน 
 
(3) คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์  
 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี้เป็นหน่วยทรัสต์ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการชําระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด และไม่มีข้อจํากัดใน
การโอนหน่วยทรัสต์ ยกเว้นข้อจํากัดในการโอนที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี ้

 



 

8 

(4)   จํานวนและมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ออกครั้งแรก 

 จํานวนเงินทุนของกองทรัสต์   :  [] ([]) บาท   
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์   :  10 (สิบ) บาท 

 จํานวนหน่วยทรัสต์   :  [] ([]) หน่วย   
 ประเภทหน่วยทรัสต์   :  ระบุชื่อผู้ถือ  
 ราคาของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายสุดท้าย   :   10 (สิบ) บาท  

 มูลค่าขั้นต่ําของการจองซื้อ   :  1,000  (หน่ึงพัน) หน่วย   
    และเพิ่มขึ้นทีละ จํานวน 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย  
 
ข้อ 3. การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
 
(1)   อํานาจหนา้ที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเพิ่มทุน  

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

 
(2)   เหตุของการเพิ่มทุน  
 
 เหตุในการเพิม่ทุนของกองทรัสตม์ีดังต่อไปนี้ 
 
 (ก) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิม่เตมิ 
 

(ข) เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 (ค) เพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่เติมบนทรัพย์สินหลักซึ่งเป็นที่ดนิ 
  

(ง) เพื่อชําระคืนเงินกู้ยมืคงค้างของกองทรัสต์ 
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(จ) กรณีอื่นใดที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนของกองทรัสต์ได้  โดยต้องสอดคล้องกับสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ฉบับน้ี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
(3)   กระบวนการเพิ่มทุน  
 

การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
และจะทําภายใต้กระบวนการดังต่อไปนี้ 

 
(ก) ในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในข้อ 
20 

 
(ข)   เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในส่ี) ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้

 
1.  การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่

มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเพิ่มทุน  

 
2.   ในกรณีที่เป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทีแ่สดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะต้อง
เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการ
ใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ (ถ้ามี)  

 
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมตอินุมตัิให้
เพิม่ทุน 

 
 (ค)   ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ได้ผ่านกระบวนการตามข้อ 8 และหากเป็นการ

ทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 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 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการใช้เงินดังกล่าว

ตามเหตุของการเพิ่มทุนท่ีระบุไว้ข้างต้น 
 
ข้อ 4. การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์  
 
(1)   อํานาจหนา้ที่ของผูจ้ัดการกองทรัสต์ในการลดทุน  

 
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนที่จะลดซึ่งต้องมีเหตุตามที่กําหนดไว้ในข้อ 
4(2) (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชําระแล้วตามที่
เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้ว
ตามกระบวนการต่อไป 

 
(2)   เหตุของการลดทุนชําระแล้ว  
 

การลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และ
บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ การลดทุนชําระแล้วจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 
(ก)   กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า
กองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ว 

 
(ข)   กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขัดข้องในภายหลังทําให้ไม่

สามารถได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
 
(ค)   กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ของกองทรัสต์ตามข้อ 19 
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(ง) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สิน 

 
(จ)   กรณีอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ได้   

 
(3) กระบวนการลดทุนชําระแล้ว  
 

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

 
(ข)   เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้ใช้ดุลยพินิจให้ลดทุนชําระแล้วหรือได้รับมติอนุมัติให้ลดทุนชําระแล้วจากที่ประชุม

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ แล้วแต่กรณี ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้วด้วยวิธีการลดมูลค่า
หน่วยทรัสต์ให้ต่ําลง 

 
(ค)   จากนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วัน

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ใช้ในการลดทุนชําระแล้วจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เงินที่เฉล่ียคืนต้องไม่ได้มา
จากเงินกําไรของกองทรัสต์ 

 
ข้อ 5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์  
 
(1)   การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กับ  

ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่นๆ ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน  
 
(2)   การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการ

ชําระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของ
กองทรัสต์จะบังคับชําระหนี้ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านั้น   

 
(3)   ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลังหักค่าสํารองต่างๆ และ

สิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ํากว่ามูลค่า
หน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้นๆ ด้วย 
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(4)   ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมาย และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี 
และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 

 
(5) ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ตีความสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดผลขัดหรือแย้งกับข้อ (1) (2) และ (3) 

ข้างต้น 
 
ข้อ 6. การจัดท าทะเบียนหน่วยทรัสต์ การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจ ากัดการโอน และการออกหลักฐานแสดงสิทธิ

ในหน่วยทรัสต์  
 
(1)   ทรัสตีตกลงมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทําหน้าที่ เป็น         

นายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยมีหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตที่กําหนดไว้ในประกาศที่ 
กร. 14/2555 

 
(2)   ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการ

จํากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้กระทําตามข้อกําหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ีหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าทรัสตีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 

 
(3)   ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสต์

ไม่เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 
 
(4)   ทรัสตีจะดําเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์จัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้  ทั้งนี้ หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย 
ทรัสต์มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 

 
ข้อ 7.  การลงทุนของกองทรัสต์ 
 
(1) นโยบายการลงทุนของกองทรัสต ์
 
 กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ที่มคีุณภาพสูง เช่น ทรัพย์สินเพื่อการ

พาณิชย์ ที่พักอาศัยให้เช่า อาคารพักอาศัยรวม โรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ศูนย์
จําหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ อาคารสํานักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในทํานอง
เดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสต์มี
จุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด 
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(2)   วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
   

(ก) ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ ์กองทรัสต์อาจลงทุนโดยทางตรง หรือลงทุนโดยทางอ้อม  
 

การลงทุนโดยทางตรง 
 

การลงทุนในทรัพย์สินหลักซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

1. กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  
   
 ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึง่สิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

  
1.1 เป็นการได้มาซึง่อสังหาริมทรัพยท์ี่มีการออก น.ส. 3 ก. 

 
1.2 เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า 
หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า 
 

2. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
ทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่าง
มีนัยสําคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม  
 

3. การทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจมีผลให้
กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหน่าย)  เช่น 
ข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการ
กําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่ปกติที่   
ผู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
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4. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลคา่หน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทั้งจํานวนเงินกู้ยมื (ถา้ม)ี   

 
ทั้งนี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะทํา
ให้ได้มาและใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนําไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 
(สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่า
จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของ
กองทรัสต์ด้วย 

 
5. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประสงค์จะลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อ

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

 
5.2 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม 5.1 ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
 

6. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท   
 

นอกจากนี้ ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดังกล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด
ไว้ในข้อ 8 
 
การลงทุนโดยทางอ้อม  
 
การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที ่จัดตั ้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามประกาศที่  ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 
1. กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนหุ้นที่

จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ  99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น 
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2. แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะทําให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับนี้ และ
หลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทํานองเดียวกับกรณีที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนั้นโดยตรง  

 
(ข) กองทรัสต์อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์สามารถ

ลงทุนในหรือมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 10 
 
(3)   วิธีการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์   
   

(ก) กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยการขาย และ/หรือ โอนสิทธิการเช่า และ/หรือ 
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ในการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดังกล่าว กองทรัสต์จะ
ดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 9 

 
(ข) กองทรัสต์อาจจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้ได ้

 
ข้อ 8. การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 
 
(1)   ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครั้ง  
   

(ก)   ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 
(ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง โดยในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกั นกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 
(ข)   ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามทีก่ําหนดในข้อ 15 
 
(ค) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเช่าช่วง จะต้องจัดให้มี

มาตรการป้องกันความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่
สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า   
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(2)   การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี ้
 
 (ก)   ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
 
  1.   เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
  2.   เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของกองทรัสต์ 
   
  3.   สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม 
 
  4.   ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์  (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ

เหมาะสม 
  
 5.    ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมนั้น 
 
 (ข)   ในด้านระบบในการอนุมัติ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
   
  1.   ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแล้ว  
   
  2.   ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ด้วย 

 
 3.   ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน

รวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3/4 
(สามในส่ี) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  
 การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักตามวรรคหนึ่ง จะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของ

แต่ละโครงการท่ีทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการน้ันด้วย 
 
 (ค)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้
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 1.   ในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี ผู้จัดการกองทรัสต์
จะต้องแสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ (ก) พร้อมทั้งเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบท่ีชัดเจน   

  
 2.   ทรัสตีมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรม

ในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ละกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
 
ข้อ 9.    การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (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 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก 

นั้น   
 

 2.   การจําหน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ให้แก่เจ้าของเดิม 
 
ข้อ 10.  นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่น 
 
(1)   ประเภทของทรัพย์สินอื่นท่ีกองทรัสต์จะลงทุน จะต้องเป็นไปตามข้อ 11 และข้อ 12 
 
(2)   อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนการ

ลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั่วไปซึ่งออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม  
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(3)   ในกรณีท่ีลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันที่กําหนดไว้สําหรับกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตาม 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)   หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 
(ก)   เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน

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
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO   

 
(ข)   มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีลักษณะ
ธุรกจิเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
(ค)   มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือมีการรับซื้อคืนโดยผู้ออกตราสาร 

 
(10)   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ทําสัญญาโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงของกองทรัสต์ 
 
(11) ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนประกาศกําหนด 
 
ข้อ 12.  การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  
 
กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
(1)   สัญญาเชา่กาํหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต์ และ 
  
(2)   เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของนิติบุคคล (Golden 

Share) ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลน้ัน ไม่เกิน 1 (หน่ึง) หุ้น   
 
ข้อ 13.  การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  
 
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
(1)   กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักได้โดยการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้ หรือการ

ให้บริการในทํานองเดียวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้บริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวด้วย และห้าม
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มิให้ดําเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่นที่กองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้เอง
โดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น   

 
(2)   กองทรัสต์สามารถให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะนําอสังหาริมทรัพย์นั้นไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สามารถ

ดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมีข้อตกลงที่ให้กําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่
เป็นจํานวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จํานวนเ งินค่าเช่าสูงสุดที่
อ้างอิงกับผลประกอบการน้ันจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนเงินค่าเช่าที่กําหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า 

 
(3)   กองทรัสต์จะไม่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่

ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั้งจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิก
สัญญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้เช่านําอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว 

 
(4) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ ซึ่งรวมถึงการจัด

ให้มีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักด้วย ซึ่งการประกันภัยนี้อย่างน้อย
ต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ และการประกั นภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสังหาริมทรัพย์  
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม:  
 

 การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23(3) และข้อ 24(4) ตามลําดับ ในการนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และตามกฎหมาย และ
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจดําเนินการ
โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิ
และเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะกระทําได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถหา
ข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในข้อ 20 
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ข้อ 14. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
 
กองทรัสต์สามารถกูย้ืมเงินหรือกอ่ภาระผูกพันได้ภายใต้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 
(1)   เป็นการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงเพื่อ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

(ก)   ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ
สิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์
ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

 
(ข)   ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน ์

 
(ค)  ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ

สิทธิครอบครอง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  
 
(ง) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
 
(จ) เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์  
 
(ฉ) ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม หรือการกู้ยืมเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance) 
 
(ช) ป้องกันความเส่ียงทางดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา และ/หรือ ป้องกันความเส่ียงทางด้านอัตราดอกเบี้ย อัน

เนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี้ 
 
(ซ) เหตุจําเป็นอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
 
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ  ทั้งนี้ ใน
กรณีทีก่องทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด
ในข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย 
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(2) กองทรัสต์อาจกําหนดวิธีการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลาย
วิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทําสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มี
ความหมายหรือเนื้อหาสาระท่ีแท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดังนี ้

 
 (ก) การกู้ยืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ และ/หรือ 

ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับประกันภัย และกองทรัสต์อาจ
พิจารณาให้หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กองทรัสต์อาจทําสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อป้องกันความเส่ียงของ
กองทรัสต์จากอัตราแลกเปล่ียน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั้งจํานวนหรือ
บางส่วน เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียน (Cross Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ 

 
 (ข) การออกตราสาร การออกตราสารหนี้ ไม่ว่าระยะส้ันและระยะยาว เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งประเภท

บุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันท่ีเกี่ยวข้องกับการออกตราสารดังกล่าวด้วย  

 
 ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปล่ียนแปลง หรือก่อภาระ

ผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายและสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ อย่างไรก็
ดี ในกรณีที่กองทรัสต์นําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืมซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงิน
หลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้รายเดิมจากหลักประกันที่มีอยู่แล้ว ตามวิธีการในข้อ 14(2) ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 โดยทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสัญญาเพื่อกู้ยืมเงิน เปล่ียนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือ

ทรัพย์สินของกองทรัสต์หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้ 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เปล่ียนแปลง 
หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดังกล่าว ทรัสตีจะกระทําได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ก่อน และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในข้อ 20  
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(3)   ในกรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้มูลค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่การเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม 
 
(ก)   ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
 
(ข)   ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับ
โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปีก่อน
วันกู้ยืมเงิน 

 
 การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความ         

มุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระท่ีแท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 
 
(4)   การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ดังต่อไปนี้ 
 

(ก)   การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทําข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนด ใน
ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็น
หลักประกันการชําระเงินกู้ยืมตามข้อนี้ 

 
(ข)   การก่อภาระผูกพันท่ีเป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื่องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั้น  
 

(5) การกู้ยมืเงินหรือการก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกีย่วโยงกันของทรัสตี 
 
 ภายใต้บังคับของข้อ 14(2) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของทรัสตีได้ 
 
ข้อ 15.  การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 
(1) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนจะต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้ดงัต่อไปนี ้
 

(ก)   ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก 

 
 (ข)   การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครั้ง 
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(ค)   ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 
1.   เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็นเวลาไม่เกิน 

1 (หน่ึง) ปี 
 
 2.   เมื่อครบกาํหนด 2 (สอง) ปีนับแต่วันท่ีมีการประเมินมูลคา่เตม็รูปแบบครั้งล่าสุด 
 

3.   เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อ การด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

 
 4.   เมื่อทรัสตีหรือผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ 
 
(ง)   มีการสอบทานการประเมินมูลคา่ทุก 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีมีการประเมินมูลคา่เต็มรูปแบบครั้งล่าสุด 

 
(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value: NAV) 

 
หลักเกณฑ์การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 
การคํานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(ก) ให้ใช้ราคาดงัต่อไปนี ้ 

 
1. ราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี เว้นแต่ใน

กรณีที่เป็นการคํานวณมูลค่าในช่วงเวลาตั้งแต่การลงทุนในทรัพย์สินหลักจนถึงวันก่อนวันสอบ
ทานการประเมินมูลค่าครั้งแรก ให้ใช้ราคาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก 
 
ในการคํานวณการประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีด้้วย  

 
2. ราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดในกรณีที่เป็น

ทรัพย์สินอื่นนอกจากข้อ 15(2)(ก)1. ข้างต้น  
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(ข) ให้ใชต้ัวเลขทศนิยมดังต่อไปนี้  
 
1. คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม  2 (สอง) ตําแหน่งและปัดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล  
 
2. คํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็นตัวเลขทศนิยม 5 (ห้า) ตําแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 (ส่ี) ตําแหน่งและตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 (ห้า) ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ่งข้างต้น ให้นําเศษนั้นรวมคํานวณเข้าเป็นทรัพย์สินใน
กองทรัสต์  

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม:  
 
สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยทรัสต์ จะดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ 15(2) 
นี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น  

 
ข้อ 16. การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
(1)   ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะตามข้อ 8(2)(ก) 
 
(2)   ในด้านระบบในการอนุมัติ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 
(ก)  ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แล้ว  
 
(ข)   ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์

สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึ้นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย 

 
(ค)   ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมทีม่ีมูลค่าตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาทขึ้นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในส่ี) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
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ในกรณีท่ีธุรกรรมตามวรรคหนึ่งเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่า
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ทําให้โครงการนั้นๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการน้ันด้วย 

 
(3)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามข้อ 8(2)(ค) โดย

อนุโลม และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 

 
การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง (2) และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมตทิี่ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง 
(3) จะกําหนดข้อยกเว้นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนก็ได้        
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินอัตราที่ได้ระบุไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 
ข้อ 17. การท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 
 
(1) ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทําการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทํา

นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่
เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
ผู้รับประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้วตามที่กําหนดในข้อ 17(3) โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้านตามที่กําหนดในข้อ 17(4) ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
(2) ทรัสตีจะกระทําการใดที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจทําให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระมิได้  เว้น

แต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 
 (ก)   เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว 

 
(ข)   ในกรณีท่ีเป็นการทําธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คัดค้านหรือคัดค้านในจํานวนที่น้อย
กว่าหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดในข้อ 17(4) 
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(3) การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน 
ก่อนการเข้าทําธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 
(ก)   เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทาง

อื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทําธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง 
 
(ข)   มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วัน    
 
(ค)   มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านที่ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่

น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว ให้การ
คัดค้านกระทําในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น 

 
(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการท่ีมกีารเปิดเผยตามข้อ 17(3)(ค) ในจํานวนเกนิกวา่ 

1/4 (หน่ึงในส่ี) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมให้มีการทําธุรกรรมที่เป็น
การขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้ 

 
ข้อ 18. การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 
 
(1)   ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและ       
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี 

 
(2)   กองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เปิดเผยข้อมูลให้

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้
ทราบหรือข้อความที่อาจทําให้สําคัญผิดเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ 

 
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.  51/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อ 19. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์   
     
(1)   ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกําไรสุทธิที่

ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกวา่ปีละ 2 (สอง) ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันส้ิน
รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนน้ัน แล้วแต่กรณี 
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 กําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงกําไรสุทธิท่ีอ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 
 
 ในกรณีที่กองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด   ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 
 
 ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ 
 
(2)   ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
 
(1) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีหรือ

รอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต่ํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนที่กําหนดไว้ 

 
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สํานักงาน ก.ล.ต.  และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น  

 
(2) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่

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

 
(3) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการ

แจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
(4)  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อม

เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์  
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(5)  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจาก
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
ข้อ 20. การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
(1)   ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านั้น  
 
(2)   เหตุในการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ดงัตอ่ไปน้ี และผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดั

ให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณดีังต่อไปนี ้
  
 (ก)   การประชุมสามัญประจําปี ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ 
  
 (ข)   การประชุมวิสามัญในกรณีดังต่อไปน้ี 
 

1.   เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทรัสต์ 

 
2.   เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหน่วยทรัสต์

ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนั้น  ทั้งนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้องดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์   

 
 อนึ่ง หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา

ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ทรัสตีจะดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้ 
 

(3)   การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  
 

 ใหผู้้จัดการกองทรัสต์จัดทําหนังสือนัดประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน
ประชุม  ทั้งนี้ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย  1 (หนึ่ง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3 
(สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย 
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(4) การมอบฉันทะ 
 
 ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ  
 
 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ทีผู้่จัดการกองทรัสต์กําหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบ

ฉันทะเข้าประชุม 
 
(5)  องค์ประชุม  
 

(ก) การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด และต้องมี
หน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หน่ึงในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

 
(ข) ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หน่ึง) ชั่วโมงและจํานวน

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 20(5)(ก) หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 20(2)(ข)2. ให้การประชุมเป็น
อันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นมิได้ถูกเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 
20(2)(ข)2. ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

   
(6) ประธานท่ีประชุม 
 
 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของผู้จัดการกองทรัสต์ทําหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 20 นี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้ทรัสตีหรือตัวแทน
ของทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหน่ึงเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสําหรับวาระน้ันๆ แทน 

 
(7)  วิธีการนับคะแนนเสียง  
 
 ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา  
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(8)   มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์  
 

(ก)   ในกรณีท่ัวไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
(ข)   ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในส่ี) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการขอมติและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิดตามข้อ 21 

 
1.   การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน

รวมของกองทรัสต์ 
 
2.   การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตั้ง 

ทรัสต์ฉบับนี ้
 
3.   การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปของกองทรัสต์ 
 
4.   การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด

รายการตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า 

 
5.   การเปล่ียนแปลงผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
6.   การถอดถอนหรือการแต่งตั้งทรัสตีตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงทรัสตี ตามที่ได้

กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี 
 
7. การถอดถอนหรือการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง

ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

 
8.   การแก้ไขเพิม่เติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนีใ้นเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี

นัยสําคัญ 
 
9.   การเลิกกองทรัสต ์
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(9)   มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ฉบับนี ้หรือหลักเกณฑ์อื่นตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ให้ถือว่ามตินั้นไม่มีผลบังคับ 

 
ข้อ 21. การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลาย

ชนิด 
 
 (1)   การขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็นต้น ต้องได้รับคะแนน

เสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงด้วย 

 
(2)   การขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดหนึ่งชนิดใด เช่น การคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ่มเติม เป็นต้น  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ขอมติเฉพาะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น   
  
ข้อ 22. การจ ากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์   
 
(1)   ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 ไม่มีสิทธิในการได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้
ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์  

 
(2)   ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์นั้นกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ 
ผู้ลงทุนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั้นด้วย   

 
 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที่

เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นมีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน ให้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ต่ําสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั้น 

 
(3) จํากัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้ 
 

(ก)   ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหนว่ยทรัสตเ์กินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดในประกาศที่ ทจ. 
49/2555 ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนท่ีเกนิกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว 

 
(ข)   ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนไดเ้สียเปน็พิเศษในเรื่องที่ขอมติ  
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(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 ให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 
(ก)   แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึงข้อจํากัดสิทธิเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี  
  

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

 
ข้อ 23. ทรัสตี  
 
(1) คุณสมบัตขิองทรัสตี 
 

ทรัสตีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี  
 
ทั้งนี ้ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระ
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดง
มาตรการท่ีสมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 (สิบห้า) วัน
นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดําเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นั้น  เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะมี
คําส่ังเป็นอย่างอื่น  
 

(2)   การแต่งตั้ง และการเปล่ียนแปลง ตลอดจนค่าตอบแทนทรัสตี  
 
(ก)   การแต่งตั้งทรัสตี 
 

ทรัสตีได้รับการแต่งตั้งโดยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงทรัสตี ทรัสตีที่จะได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข)   

 
(ข) การเปล่ียนแปลงทรัสตี  

 
1. เหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรัสตี 
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1.1 ทรัสตีลาออกจากการทําหน้าที่ โดยทรัสตีได้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนวันที่การ
ลาออกมีผลบังคับ ทั้งนี้ การลาออกดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 

 
1.2 ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลงที่เป็นสาระสําคัญใดๆ ตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองที่เป็นสาระสําคัญใดๆ ตามที่ให้ไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดูแลจัดการ
กองทรัสต์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก และทรัสตีไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที่
ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญา
ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อ
พิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีก่อนท่ีจะดําเนินการเปล่ียนแปลงทรัสตี  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลง หรือผิดคํารับรองที่เป็น
สาระสําคัญใดๆ ตามที่ให้ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ซึ่งในกรณีดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี 

 
1.3 ทรัสตีถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของทรัสตี ทรัสตีเลิกกิจการ 

ส้ินสภาพความเป็นนิติบุคคล หรือส้ินสภาพธนาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) 
  

1.4 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข) ให้เปล่ียนแปลงทรัสตี 
   

1.5 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือส่ังเพิกถอน
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

 
1.6 ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด 

 
2. การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรัสตี 

 
2.1   เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรัสตี (ยกเว้นเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามที่ระบุ

ไว้ในข้อ 23(2)(ข)1.4) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมตแิต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์ต่อไป โดยวิธีการลงมติให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข) 
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ในกรณีที่ เกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามที่ระบุไว้ในข้อ 23(2)(ข)1.4 ให้
ดําเนินการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตามที่กําหนด
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าว 

 
2.2 เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรัสตี แต่ยังมิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ได้ ให้การ

จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

2.2.1 ในกรณีท่ีทรัสตีลาออก ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีราย
ใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ 

 
2.2.2 ในกรณีที่ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือข้อตกลงที่ เป็น

สาระสําคัญใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23(2)(ข)1.2 ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที่ 
ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อ
มิให้กองทรัสต์เสียหาย เส่ือมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมี
สิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ 

 
2.2.3 ในกรณีที่ทรัสตีถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําส่ังให้ฟื้นฟูกิจการเลิกกิจการ 

ชําระบัญชี ถูกระงับการดําเนินกิจการ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ชําระ
บัญชี หรือบุคคลอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายอื่นในทํานองเดียวกับบุคคล
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดําเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าที่จําเป็นและสมควร 
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ 

 
2.2.4 ในกรณีท่ีทรัสตีถูกถอดถอนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังพักการประกอบธุรกิจ

เป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือ
การใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เส่ือมค่า หรือไร้ประโยชน์ 
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ 

 
2.3   เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้องดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ทรัสตีราย

ใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเกี่ยวกับการ
จัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องทําต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถทําหน้าที่ต่อไปได้ 
ทั้งนี้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิม ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้ทรัสตี
รายใหม่เก็บรักษาไว้ 
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ให้ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่
วันท่ีทรัสตีรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ 
 
หากทรัสตีรายเดิมมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อ
ศาลเพื่อให้มีคําส่ังให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้ 
 
ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่
เหลืออยู่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งนี้  หากความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์
และทรัสตีรายใหม่ยังไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อ 2.4 ข้างล่างนี้ ผู้รับประโยชน์อาจ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ได้ 
 

2.4   ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทราบว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ 
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือ
ร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ พร้อมทั้งแจ้งบุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็นคู่สัญญากับ 
ทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ ว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีราย
เดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ 

 
 ในกรณีท่ีทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทรัสตีรายใหม่

ต้องรับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือต่อบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี 
 

2.5   ในกรณีท่ีมีเหตุให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุ
อันมิอาจหลีกเล่ียงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิ
อาจแต่งตั้งได้ให้ศาลมีคําส่ังเลิกทรัสต์ ทั้งนี้ ให้ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดเข้าจัดการ
กองทรัสต์ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ศาลกําหนดได้ 

 
   การอุทธรณ์คําส่ังศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อศาลฎีกา 

 
3. การเปล่ียนแปลงทรัสตีตามที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23(2)(ข) น้ี ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้

ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ีและไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์ 
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(ค) ค่าตอบแทนทรัสตี 
   

ค่าตอบแทนทรัสตีจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทรัสตีนี้ยัง
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

 
(3)   สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดังต่อไปนี้ 

 
(ก)   ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์

โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้
เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัสตี
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้ทรัสตีรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิด 

 
(ข)   ทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้รับมอบหมายรายอื่นตามข้อ 23(3)(ช) (ถ้ามี) ปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้และสัญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
(ค)   ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครั้ง และหากมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ทรัสตีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
 

1.   ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 
2.   ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีที่

การดําเนินการน้ันไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีห้รือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
(ง)   ทรัสตีมีหน้าที่บังคับชําระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับชําระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์

กับบุคคลอื่น  
 
(จ)   ทรัสตีมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการกองทรัสต์ ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ทําให้

ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
(ฉ)   ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
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(ช)   ทรัสตีตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่
มิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี 

 
(ซ) ทรัสตีมีหน้าที่ในการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีต้ามคําส่ังของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
(ฌ) ห้ามทรัสตีนําหน้ีที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้

กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ข้อกําหนดในข้อน้ี ให้การกระทําเช่นนั้นเป็นโมฆะ 

 
(ญ) ในกรณีท่ีทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือ
ธุรกรรมนั้นให้ชัดแจ้งว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี 

 
(ฎ) ให้ทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื่นๆ ของทรัสตี ในกรณีที่ทรัสตีจัดการ

กองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทั้งนี้ 
โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้วย 

 
 ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว

ของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่  และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง  
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย 

 
(ฏ) ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 23(3)(ฎ) จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปนอยู่กับ

ทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็น
ทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สันนิษฐานว่า 

 
 1. ทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์ 
  
 2. ความเสียหายและหนี้ท่ีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นความเสียหายและหนี้ที่

เป็นส่วนตัวของทรัสตี 
 
 3. ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์ 
 
 ทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไป

จากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นด้วย 
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(ฐ) ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 23(3)(ฎ) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิ
อาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินน้ัน รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกเปล่ียนรูป
หรือถูกเปล่ียนสภาพไปจากทรัพย์สินนั้นและประโยชน์ใดๆ หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่นํามาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน 

 
(ฑ) การจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 
 
 1. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีก้ําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 
 2. การทําธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี 
 
 3. การทําธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการใน

ลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน  
 
 4. การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบัติงานด้านการ

สนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้อื่นดําเนินการได้ 
 
5.  กรณีอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง 

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

 
 ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ทําไปนั้นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพัน

กองทรัสต์ 
 
(ฒ) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 23(3)(ฑ) ทรัสตีต้องเลือกผู้รับ

มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอด้วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน 
การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี ดังนี ้
 
1. การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร

ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายงานและ
กองทรัสต์  
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2. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผู้ได้รับมอบหมายงาน 
 
3. การดาํเนินการของทรัสตเีมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายไมเ่หมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงาน

อีกต่อไป  
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้ 

 
(ณ) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการ

กองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 
 1. เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด 
 
 2. ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี

รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปเป็น
ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มี
เหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินน้ันได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ 

 
(ด) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 23(3)(ฑ) หากมี

ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว
ของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ 
เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีก้ําหนดไว้ให้การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นน้ันเป็นภาระของทรัสตี 

 
 สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้รับประโยชน์และ

บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิท่ีอาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จําต้อง
รอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปล่ียนรูปหรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์
เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทําโดยสุจริต 

 
 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีให้กับ
บุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได ้
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(ต) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 23(3)(ด) จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี้ท่ีมีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้น
แต่เป็นหน้ีที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
(ถ) ในกรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัส

ตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ 
 
 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามที่ได้รับความเห็นชอบนั้นด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จําต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
(ท) ทรัสตีต้องดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีม้ีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีท่ีมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

1.   ดูแลให้การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 
2.  ในกรณีที่การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ไม่เป็นไปตามข้อ 23(3)(ท)1. ให้ทรัสตี

ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และตามพ.ร.บ.  
ทรัสต์ฯ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

 
3.   ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตามพ.ร.บ. 

หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการท่ีกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หรือตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. มีคําส่ัง 

 
(ธ) ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ดําเนินการใน

งานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ดูแล 
และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

 
1.   การดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั้งอยู่ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 23(3)(บ) 
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2.   การติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้รับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอด
ถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตั้งผู้รับมอบหมายรายใหม่  

 
3.   การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
 
4.   การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดใน

สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
5.   การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน หรือเมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

 
(น) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ 

หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบบัน้ีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 
1.   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์

ดังกล่าว 
 
2.   ดําเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร  

 
(บ) ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพื่อ

ป้องกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และพ.ร.บ. 
ทรัสต์ฯ ในการจัดให้มีผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ 

 
 ทรัสตีที่เข้าจัดการกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง จะมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนั้นก็

ได้ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้  

 
(ป) ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนทําหน้าที่เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือ

ดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวมและตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดังกล่าว 
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 (ผ) ทรัสตีต้องจัดให้มีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
ดําเนินการแทนได้  
 
การจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 

  1.   รายละเอียดทั่วไป 
 
1.1   ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี 
 
1.2   จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชําระแล้ว และวัน เดือน ปี ที่ออกหน่วยทรัสต์ 
 
1.3   ข้อจํากัดในเรื่องการโอน (ถ้ามี) 
 

2.   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   เลขที่คําร้องขอให้เปล่ียนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

 
(ฝ) ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ การจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

 
1.   มีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้  
 
2.   มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ นาย

ทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นได้ 
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3.   มีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีที่มี
ข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากัดสิทธิเช่นว่านั้นไว้ให้ชัดเจน 

 
(พ) ภายใต้บังคับของข้อ 23(3)(ฝ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออก

หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ทรัสตี
ต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลา
อันควร   

 
ข้อ 24. ผู้จัดการกองทรัสต์ 
  
(1)   คุณสมบัติของผูจ้ัดการกองทรัสต์ 
 

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

 
(2) การแตง่ตัง้และค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

(ก)   ผู้จัดการกองทรัสต์ถูกแต่งตั้งขึน้ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และจะ
เปล่ียนแปลงได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 24(3)   

 
 (ข)   ผู้จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์  
 
(3)   การเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 
 (ก)   เหตุในการเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 

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

 
2.   สํานักงาน ก.ล.ต. ส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์หรือส่ังพักการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกิน 90 (เก้าสิบ) วัน 
 
3. กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ส้ินอายุ และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ยื่นคําขอต่อ

อายุการให้ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
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4. ผู้จัดการกองทรัสต์ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์สิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล   

 
5. ทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือมีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีได้ทําหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์แก่ผู้จัดการกองทรัสต์แล้ว 

 
6. ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่กําหนดไว้

ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ โดยที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีความประสงค์ที่จะยุติการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

 
7. ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีที่ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อตกลงที่เป็นสาระสําคัญใดๆ หรือผิดคํา
รับรองที่เป็นสาระสําคัญใดๆ ตามที่ให้ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์  

 
(ข)   การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์  

  
1.  ในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ใหท้รัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ที่

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข) และ
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ต่อไปภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันท่ีเกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 24(3)(ก) และแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับมติ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 24(3)(
ก)5. และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ในการประชุมคราว
เดียวกันแล้ว ทรัสตีไม่ต้องดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดในข้อน้ีอีกครั้งหน่ึง 
นอก จากนี้ ในกรณีที่ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดในข้อนี้แล้วแต่ไม่ได้รับมติ 
ให้ทรัสตีดําเนินการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม 

 
2. นับแต่วันท่ีมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ หรือวันอื่นใดที่ถือเป็นวันส้ินสุดการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์
รายเดิมมีหน้าที่ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่เป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ทั้งหมดให้แก่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
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(สามสิบ) วัน รวมถึงดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นเพื่อให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ 
แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ด้วย 

 
3. ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ตาม

ความจําเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทน
ในระหว่างนี้ได้ 

 
(4)   ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีดังต่อไปนี ้
 

(ก)   ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน เปล่ียนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การเข้าทําสัญญา และการดําเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมทั้งการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล
ของกองทรัสต์ และการนําส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามที่กําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 
แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 และภายใน
ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ได้ระบุไว้  

 
(ข)   ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นรับดําเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนแทนตน

ได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้รับดําเนินการดังกล่าวในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้องเลือกผู้รับดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งกํากับและตรวจสอบการ
ดําเนินการของผู้รับดําเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญ  

 
(ค) ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบัญชี

ดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากทรัสตี  และให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทําและ
จัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและส่ังจ่ายได้ภายใน
ระยะเวลา 5 (ห้า) วันทําการ นับจากวันท่ีผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี 

 
(ง)   เมื่อมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

ลักษณะที่เชื่อว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม   
 

(จ) ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจ
ดังต่อไปนี ้
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  1.   ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบับนี้ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์   

  
2.   ดํารงเงินทุนใหเ้พียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง  
 
  3.   เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ

ลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องส่ือสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคัญผิด 
 

 4.   ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง 
หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

 
 5.   ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องดําเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และเหมาะสม 

 
 6.   ปฏิบัติตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของ

กองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กําหนดโดยสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่สํานักงาน  ก.ล.ต. 
ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน ส่ังการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืน
กฎหมายหรือข้อกําหนดดังกล่าว 

 
 7.   ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่

อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ หรือข้อมูลอื่นท่ีควรแจ้งให้ทราบ 
 

 (ฉ) ในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

 
1.  ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสัญญาที่

เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 
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2.   ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้วา่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดย
อย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 
 2.1  การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ก่อน

รับเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อ
กองทรัสต์ แล้วแต่กรณี 

 
 2.2   การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due 

Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเส่ียงด้วย  
ทั้งนี้ ความเส่ียงดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเส่ียงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการ
ไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

 
 (ช) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามที่กาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี ้
 

(ซ) ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นท่ีปรึกษา แต่เมื่อปรากฏว่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
1.   ดําเนินการให้ที่ปรึกษาแจ้งการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา  

 
2.   มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณา

ในเรื่องนั้น 
 

(ฌ) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้จัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ 
ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 

(ส่ีสิบห้า) 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)   การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสําคัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือ

เรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้แจ้งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติ

แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
 
(3)   การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8) เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามคําส่ังของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 
แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ   

    
ข้อ 27. การเลิกกองทรัสต์ 
 
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์  
 
(1)   เมื่อจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 35 (สามสิบห้า) ราย 
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(2)   เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลัก และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักดังกล่าว  

 
(3) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 20(8)(ข) 
 
(4) กรณีที่มีเหตุต้องเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดนับแต่วันที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทรัสต์รายเดิมส้ินสุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ให้ทรัสตีขอ
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์ 

 
(5) เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังให้เลิกกองทรัสต์ ในกรณีที่มีเหตุต้องเปล่ียนแปลง ทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั้ง 

ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเล่ียงได้ และผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่แล้ว 
แต่มิอาจแต่งตั้งได้ 

 
ข้อ 28. การด าเนินการเมื่อเลิกกองทรัสต์ 
 
เมื่อมีการเลิกกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 ให้ทรัสตีทําหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อชําระ
สะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็นกรณีที่กองทรัสต์ส้ินสุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือ
ล้มละลาย ให้ผู้ชําระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รวบรวม จําหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์
จนเสร็จสิ้น โดยให้เป็นไปตามลําดับดังต่อไปนี้ 
 
(1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน 

 
(2) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรท่ีต้องชําระและที่ค้างชําระ 

 
(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
ทีท่รัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ และค่าตอบแทนทรัสตี 
 

(4) หน้ีอย่างอื่น 
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ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอท่ีจะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี้ในลําดับใด ให้จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ชําระหนี้ในลําดับนั้น โดยวิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนของมูลหน้ี 

 
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและชําระหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้จัดสรรให้แต่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ 
 
ข้อ 29. การแยกต่างหากของสัญญา 
 
หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็
ตาม คู่สัญญาตกลงกัน ดังนี้ 

 
(1) ข้อความและข้อตกลงใดๆ ที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ ไม่มี

ผลกระทบ หรือทําให้เสื่อมเสียต่อข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ที่ยังคงสมบูรณ์ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี 
 
(2) คู่สัญญาจะร่วมกันแก้ไขข้อความ และข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ให้สมบูรณ์และ

สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ี  
 

ข้อ 30. ค าบอกกล่าว 
 
เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ีจะระบุเป็นอย่างอื่น คําบอกกล่าวใดๆ ที่ต้องส่งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องส่ง ณ สถานที่
อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือสถานที่อื่นตามที่คู่สัญญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คําบอกกล่าวนั้นอาจส่งด้วย
ตนเอง พนักงานส่งเอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร โดยการส่งคําบอกกล่าวให้ถือว่ามีผล 

 
(1) ภายในวันที่ระบุในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นในกรณีท่ีมีการส่งทางไปรษณีย์ หรือ  

 
(2) นับแต่เวลาที่ไปถึง หากส่งโดยโทรสาร  

 
หากส่งให้กับผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
ที่อยู ่  เลขที่ 11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ชัน้ 14 

    ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์  (02) 286 – 3484 
โทรสาร   (02) 286 – 3585 
บุคคลที่ติดต่อ กรรมการผู้จัดการ 
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หากส่งให้กับทรัสต ี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ที่อยู ่  เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่  

    ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  
    แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท ์  (02) 949-1500 
โทรสาร   (02) 949-1501 
บุคคลที่ติดต่อ ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
 

หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเปล่ียนสถานที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันท่ีย้ายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู่ ในกรณีเช่นนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลง
สถานท่ีอยู่จะส่งคําบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู่ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว 
 
ข้อ 31. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับน้ีให้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ีทําขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจกับ
ข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยาน
ไว้เป็นสําคัญ 
 
ผู้ก่อตั้งกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
 
 
 
 

      
(นางจันทนา กาญจนาคม) 

 
 

 
 
 
 

      
(นางสาวเพียงดาว วฒันายากร) 

 

ทรัสต ี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 
 
 
 

      
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม) 

 
 

 
 
 
 

       
(นางสาวอรอนงค์ ชัยธง) 

 

พยาน 
 
 
 
 

      
(นายนล สว่างแจ้ง) 

 

พยาน 
 
 
 
 

      
(นายเภรี อิชยพฤกษ)์ 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
รายละเอียดทรัพย์สนิหลัก 

 
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 
 
1. สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 พร้อมทั้งที่จอดรถยนต์และส่วนควบของอาคาร

โรงแรมที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม
รวมถึงสิทธิใดๆ ท่ีเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว 

 
2. กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา 

รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับ ผู้พักอาศัยและ
ผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตรา อยู่บริเวณภายนอก
หรือภายในพื้นที่ของอาคารโรงแรมหรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น 



 

0 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
หลักฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ 

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ บาท  
Par Value of  Baht Each 

ใบทรัสต์ 
Trust Certificate 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust 

 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด  

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 

ทรัสต:ี 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 การโอนหน่วยทรัสต์นั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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. 
เน่ืองจากกองทรัสต์ มีข้อจํากัดการถอืหน่วยลงทุนตามที่ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนด รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุน 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. 

ชือ่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์
Name of the Trust Certificate Holder 

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต ์    จํานวนหน่วย    เลขที่ใบสําคญั 
Trust Unitholder Registration No.    No. of Units    Certificate No. 

วันที่ออกใบสําคญั 
Date of Issuance 
 

 

 
 

นายทะเบียนผู้รบัมอบอํานาจ 
Authorized Registrar 



 

1 

โปรดอ่าน 
Please read before 

endorsing this 
certificate. 

1. ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรสัต์ทีป่ระสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสตต์้องจัดทําแบบคาํขอลงทะเบียนรบัโอนหลักทรัพย์ /หน่วยทรัสต์ 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. ผู้โอนและผู้รบัหน่วยทรสัต์ ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนไว้หลังใบทรัสตน์ี้ 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. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ /หน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนกําหนด 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 
)ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือ หน่วยทรัสต์( 

Signature of transferee 
(who desires to be registered as trust unitholders) 

ลงลายมือชื่อผู้มีอํานาจ 
ประทับตรานายทะเบียน )ถ้ามี(  

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

 



 

2 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 
ค่าธรรมเนียมทรัสต ี

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทรัสตี  
 
กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ทรัสตีในการทําหน้าที่ทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีโ้ดยคํานวณเป็นอัตรารายปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
(1) ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที่ของทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ จะคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 1 

(หน่ึง) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุง (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุง = มูลค่าทรัพย์สินรวม หักมูลค่าหนี้สินที่
ไม่มีดอกเบี้ยทั้งหมด หักมูลค่าหนี้สินจากเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวม)  
 
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีที่คํานวณได้ในแต่ละปี หากคํานวณได้ต่ํากว่า 2,000,000 (สองล้าน) บาท ณ เดือน
สุดท้ายของปีบัญชีใดๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตราขั้นต่ํา 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปี โดยทรัสตีจะ
ดําเนินการปรับปรุงยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีดังกล่าวในเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชีนั้นเพื่อให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีที่คํานวณได้ในแต่ละปีเท่ากับ 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อป ี
 
ในกรณีที่ทรัสตีปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชีใดไม่ครบระยะเวลาของปีบัญชีของกองทรัสต์ซึ่งทําให้ไม่สามารถคํานวณ
ค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายปีของปีบัญชีนั้นได้ ทรัสตีจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในรอบปีบัญชี
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงในปีบัญชีนั้น (Pro Rata Basis) โดยจะกําหนดให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีขั้นต่ําเท่ากับ 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปี และกําหนดให้ระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี เท่ากับ 365 
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน   
 

(2) ค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทรัสต์  
 

ทรัสตีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 30,000 
(สามหมื่น) บาทต่อครั้ง ท้ังนี้หาก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอัตรามากกว่าที่ระบุไว้ คู่สัญญาจะมีการตกลงร่วมกันเป็นกรณี
ไป 
 

ทั้งนี้ กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมทรัสตีที่คํานวณได้ตามข้อ (1) ในแต่ละเดือนเป็นรายเดือน ภายใน 10 (สิบ) วันทําการ
นับแต่วันท่ีทรัสตีรับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน แต่จะชําระ
ไม่เกินวันทําการสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะมีคําส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัดจ่ายจากบัญชีดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ตามระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ในเดือนใดที่กองทรัสต์มีการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในเดือนน้ัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุงของกองทรัสต์ช่วง



 

3 

ก่อนการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายประโยชน์ตอบแทน และช่วงหลังการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าว คิดเฉล่ียถ่วงน้ําหนักตามจํานวนวัน 
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หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสตใ์นการจัดท าและเปดิเผยข้อมลูของกองทรัสต์ และการน าสง่ข้อมูลให้แกท่รัสตี  

 
(1) จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดต่อสํานักงาน 

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

 
(2) จัดให้มีบัญชีและรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรือตามที่เห็นว่าจําเป็นและสมควรในการบริหาร

จัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เพื่อจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที่ทรัสตีกําหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคําส่ังของเจ้าหน้าที่ของทางราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดังกล่าวตามหลักการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไป โดยจะแบ่งแยกทรัพย์สิน 
และ/หรือ ดอกผลใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆ ท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับไว้ และ/
หรือ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ปี ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
พร้อมใหท้รัสตีเข้าตรวจสอบ 
 

(3) ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคําส่ังของเจ้าหน้าที่ของทางราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
(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 (ส่ีสิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตร
มาสนั้น   

 
(ค) ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และสาระของรายการท่ีเป็นธุรกรรม

ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  โดยจัดส่งให้แก่   
ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม และจัดส่งให้ทรัสตีเพื่อ
พิจารณาก่อนวันเข้าทําธุรกรรม 
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(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ในรอบปีบัญชีก่อนและรอบปีบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ
การเงินของกองทรัสต์ 

 
(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนและกองทรัสต์ 

ตลอดจนมาตรการท่ีใช้ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมูล
ให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดแจ้งตั้งแต่วันเริ่มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
และทุกครั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลท่ีเป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ 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) เดือนหรือโดยพลันกรณีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ และดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตี
เมื่อทรัสตีประสงค์จะขอตรวจสอบการจัดการลงทุน 

 
(ซ) ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับรายการที่เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์   โดย

ดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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 (สิบส่ี) วันก่อนวัน
เข้าทําธุรกรรม 

 
(ฐ) งบการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงิน  โดยดําเนินการจัดส่ง

ให้แก่ทรัสตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
อนึ่ง รายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบ และตัวอย่างของรายงานที่ต้องใช้ในเบื้องต้น ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์อาจ
ร่วมกันปรับปรุง เพิ่มหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรายงานได้ตามที่จะได้ร่วมกันกําหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคําส่ังของเจ้าหน้าที่ของทางราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อัตรา 

อัตราส่วนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(3)                     ไม่เกินร้อยละ 20 

 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน   

(ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจํานวนเงิน
ที่ระดมทุนได้ 

 
 

(ข)   กรณีที่มีการเพิ่มทุน 
 

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจํานวนเงิน
ที่ระดมทุนได้ในแต่ละครั้ง 

 

 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายและค่านายหน้าใน
การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV 
ภายหลังการทําธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง 

 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่า
ส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขายหน่วยทรัสต์ 

เสนอขายครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 
1.0 ของ NAV  ณ วันก่อตั้งทรัสต์ 
 
เมื่อมีการเพิ่มทุน ไม่เกินร้อยละ 
1.0 ของมูลค่าจดทะเบียนที่เพิ่ม 

 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นัก
ลงทุนทัว่ไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์   

ตามอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อย
ละ 1.00 ต่อปีของ NAV ณ วันส้ิน
ปีบัญชีของปีบัญชีก่อนหน้า 

 

 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทรัสต์   

1. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อป ี  
2. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ 

ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพย์ใน
แต่ละครั้ง 

ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการ
ซื้อ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของ
อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง 

 

3. ค่าที่ ปรึ กษาอื่ นของกองทรัสต์  ได้แก่  ค่ าที่
ปรึกษาฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษากฏหมายและที่
ปรึกษาภาษี ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาผู้คุมงาน
ก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้าง และ/หรือ 
ประเมินคุณภาพงาน รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง 
 

 
 

 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อป ี  

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อัตรา 

NAV(1) ต่อป ี

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อป ี  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่เกินร้อยละ 
18.0 ของ NAV ต่อป ี

ตามทีจ่่ายจริง 
 

1. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อตั้งกองทรัสต์ 

  

2. ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าในการซื้อ จําหน่าย 
หรือโอนสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

 

ไม่ เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนในหรือจําหน่าย
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือราคาที่
ได้มาหรือราคาค่าเช่าคงเหลือตาม
สัญญาเช่า 

 

3. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา 
จําหน่าย จ่าย หรือ โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือ 
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์  

4. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ เช่า หรือ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องการความเห็นและ
การศึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ 

5. ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบ
วิศวกรรม ค่าธรรมเนียมวิชาชีพผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน 
ค่าใช้จ่ายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย 

6. ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ 
เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์               
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น 

7. ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ ใบ
หน่วยทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

8. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อัตรา 

ค่า และ/หรือ สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 
9. ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดํารง

สถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายในตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน
บัญชีอื่นของกองทรัสต์ 

11. 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   

12. ค่า ใช้ จ่ ายอื่น ใดที่ เ กี่ ยวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวปไซต์ การส่งเสริมการ
ขาย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจ้างบริษัทดูแล
ระบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและ
ทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าง
ศูนย์การค้า และโรงแรม จะแบ่งความรับผิดชอบ
ตามสัดส่วนพื้นที่ก่อสร้าง 

13. ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือ เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี  ค่าธรรมเนียมอื่นที่
เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ เช่น 
ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น 

15. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับ
กองทรัสต์ หรือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์  
รวมทั้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

16. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าควบคุมงาน ซ่อมแซม 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อัตรา 

ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือ ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มมูลค่า และปรับแบบภูมิ
ทัศน์หรือภูมิ สถาปัตย์ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ลงทุนไว้หรือมีไว้  

17. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนให้
แล้วเสร็จ  

18. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือ
การดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้
ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดี
ในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ 

19. ค่าจัดทําและจัดพิมพ์แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายงานหรือหนังสือถึง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายงานประจําปี ตลอดจนค่า
แปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

20. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  
21. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนและ/หรือติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน หรือเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
และ/หรือ การลดทุน  

22. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดย
ชอบโดยผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีตามหน้าที่ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
เมื่อได้รับคําส่ังจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

23. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบัญชีของกองทรัสต์  

24. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์และ
ผู้จัดการกองทรัสต์   

25. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิก
กองทรัสต์หรือเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
หรือทรัสตีอันประกอบด้วย 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์
เพดาน 

(ร้อยละของ NAV)(2) 
อัตรา 

1) ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงผู้จัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตี 

2) ค่ าต อบแ ทน ผู้ชํ า ระ บัญชี  ผู้ สอบบัญ ชี 
แ ล ะ ท รั ส ตี ใ นร ะ ห ว่ า ง ก า ร ชํ า ระ บั ญ ชี
กองทรัสต์จนถึงการเลิกกองทรัสต์  

3) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการ
เฉล่ียคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เมื่อ
เลิกกองทรัสต์  

4) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการเลิก หรือเปล่ียนแปลง
ผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี   

26. ค่าใช้จ่ายและค่าที่ปรึกษาในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้
เช่าช่วง 

27. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
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 ที่ได้รับจากการ

ลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง หัก มูลค่าหน้ีสินท้ังหมดของทรัพย์สินหลัก 

 














































	LHHOTEL_Final_Part00_Cover Content Definition
	1_LHHOTEL_แผ่นรองปก ชี่ชวน 23 NOV 2015-effective 24 Nov 2015
	2_FINAL CONTENT--LHHOTEL_สารบัญหนังสือชี้ชวน 23 Nov 2015
	3_นิยาม

	LHHOTEL_Final_Part01_01_Fact sheet
	LHHOTEL_Final_Part02_00_Info
	LHHOTEL_Final_Part02_01_Risk factor
	LHHOTEL_Final_Part02_02_Asset
	LHHOTEL_Final_Part02_03_Restriction
	LHHOTEL_Final_Part02_04_Business
	LHHOTEL_Final_Part02_05_Revenue expense
	LHHOTEL_Final_Part02_06_ReitandMaager
	LHHOTEL_Final_Part02_07_Industry Info
	LHHOTEL_Final_Part02_08_Reit structure
	LHHOTEL_Final_Part02_09_Reit manager
	LHHOTEL_Final_Part02_10_Trustee
	LHHOTEL_Final_Part02_11_Fee
	LHHOTEL_Final_Part02_12_Borrowing
	LHHOTEL_Final_Part02_13_Distribution
	LHHOTEL_Final_Part02_14_Investment
	LHHOTEL_Final_Part02_15_Other
	LHHOTEL_Final_Part03_00_ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
	LHHOTEL_Final_Part04_00_การรับรองความถูกต้อง
	Appendix 1 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
	Appendix 2 หนังสือรับรองของทรัสตี
	Appendix 3 สรุปรายงานการประเมินค่า
	Appendix 4 งบกำไรขาดทุน
	Appendix 5 Sensitivity analysis

