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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์บบต่ออำยุได้เพื่อธรุกิจโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำสตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

(Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: SHREIT) 
 

ผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั  

 

ทรสัตี 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

1. สำระส ำคญัของกองทรสัต ์
ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจ

โรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี้ 
ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ) Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real 

Estate Investment Trust 
ช่ือย่อ SHREIT 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 
ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 
ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในทรสัต์ 

(หน่วยทรสัต)์ 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 9.9086 บาทต่อหน่วย 
จ านวนหน่วยทีอ่อกและเสนอขายในการ
เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

410,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 9.45 บาทต่อหน่วย 
มูลค่าเสนอขายรวมทัง้สิน้ในการเพิม่ทุน
ครัง้ทีห่นึ่ง  

ไม่เกนิ 3,874,500,000 บาท 

สรปุข้อมูลส ำคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือช้ีชวน 
ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของกองทรสัต์ ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จ ัดจ ำหน่ำยหน่วยทรสัตแ์ละ
ผู้จดักำรกองทรสัต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษทัยื่นต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หน่วย ส าหรบัการ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดยรายละเอยีดตามที่
ปรากฎอยู่ในสว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ลกัษณะการเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้
ทีห่นึ่ง  

เสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์โดยมสีดัสว่นการเสนอขายใน
เบือ้งตน้ ดงันี้  
สว่นที ่1 เสนอขายต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ
ทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. 
Person) (Preferential Public Offering) 

ประมาณ 
207,500,000 หน่วย 

สว่นที ่2 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) 

ประมาณ 
202,500,000 หน่วย 

  
 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่าย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 

ในกรณีที่เกดิปัญหา อุปสรรค หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็น
ธรรม และ เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ขอสงวนสทิธใินการใช้ดุลพนิิจในการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทขา้งต้น (Claw 
back/Claw forward) โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตข์องนกัลงทุนในแต่ละประเภท 
เป็นต้น ทัง้นี้ ตราบเท่าทีไ่ม่ขดัต่อ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและ
เสนอขายในครัง้นี้เป็นลกัษณะการจดัจ าหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting) 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทุนในกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

กองทรสัต์มวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุนจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลตลอดจนนักลงทุนสถาบนั 
โดยกองทรสัต์จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนและเงนิจากการกูย้มืเงนิไปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่จะ
เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง โดยในการลงทุนครัง้นี้ กองทรัสต์จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนจ านวนไม่เกิน 
3,874.50 ล้านบาท (ประมาณ 116.98 ล้านดอลลาร์สหรฐั) และการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรอืหลายแห่ง และอาจรวมถงึสถาบนัการเงนิอื่นใด ซึง่เงนิกูอ้าจเป็นสกุลเงนิไทยบาท และ/หรอืสกุล
เงนิต่างประเทศ จ านวนรวมไม่เกนิ 65.4 ลา้นดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 2,166 ลา้นบาท) ทัง้นี้ สดัส่วนหนี้สนิต่อทรพัย์สนิ
รวมของกองทรสัต์ในวนัเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งนี้ (เมื่อค านวณจากมูลค่าสูงสุด
ของทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง และจ านวนเงนิกูส้งูสุดดงักล่าวขา้งต้น) คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
35 ทัง้นี้ มลูค่าทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนและจ านวนเงนิกูด้งักล่าวอาจปรบัเปลีย่นได ้โดยสดัสว่นหนี้สนิต่อทรพัยส์นิรวม
จะไม่เกนิอตัราส่วนตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 49/2555 (รวมที่แก้ไขเพิม่เตมิ) และ
เงื่อนไขการกูย้มืเงนิของเจา้หนี้เงนิกูต้ามสญัญากูย้มืเงนิของกองทรสัตท์ีม่อียู่ในปัจจุบนั  

กองทรสัต์จะน าเงนิที่ได้จากการระดมทุนและการกู้ยมืดงักล่าวไปใช้ในการลงทุนในหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited โดยบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะท าการลงทุน
ทางอ้อมผ่านทางบริษัทโฮลดิ้งต่างประเทศโดยการถือหุ้นสดัส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99 ในบริษัทที่เป็นบริษัทผู้ให้เช่า
ทรพัยส์นิซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และ /หรอื มสีทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งของทรพัย์สนิ
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นการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งนี้หลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนใ  จ านวน 2 แห่ง ประกอบดว้ย โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย และโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ที่
ประเทศมาเลเซยี โดยโรงแรมทัง้ 2 แห่งดงักล่าวมหี้องพกัจ านวนทัง้สิน้ 947 ห้อง โดยรายละเอยีดสามารถสรุปได้ดงันี้ 
(โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตใ์นสว่นที ่2.3 เรื่องขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์) 

ทรพัยส์นิในประเทศอนิโดนีเซยี :  โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  

บรษิทั Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะเขา้ถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 100 ในบรษิทั SHR-ND Limited  
โดยบรษิทัดงักล่าวจะเขา้ลงทุนโดยการซือ้หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.92 ของบรษิทั PT Griya Pancaloka ซึง่เป็นเจา้ของ
สทิธกิารเช่าในทีด่นิ กรรมสทิธิใ์นสิง่ปลกูสรา้ง งานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง และสงัหารมิทรพัยภ์ายในโครงการโรงแรม Sofitel 
Bali Nusa Dua Beach Resort ในมลูค่าการลงทุนรวมไม่เกนิ 1,653,360 ลา้นรเูปียอนิโดนีเซยี (ประมาณ 113.99 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 3,775.20 ลา้นบาท1)  แบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถอืหุน้และผ่านการใหเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทั 
PT Griya Pancaloka โดยจะเป็นการลงทุนผ่านการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัจ านวนประมาณ 1,483,000 ลา้นรูเปียอนิโดนีเซยี 
(ประมาณ 102.24 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัยอดคงคา้งของเงนิกูย้มืในบรษิทั PT Griya Pancaloka ณ วนัทีม่ี
การซือ้ขายกนัเสรจ็สิน้  

ทรพัยส์นิในประเทศมาเลเซยี : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

บรษิทั Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะเขา้ถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 100 ในบรษิทั SHR-CK Limited 
โดยบรษิทัดงักล่าวจะเขา้ลงทุนโดยการซือ้หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของบรษิทั Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และ
บริษัท Gateway Legend Sdn Bhd ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานระบบที่เกี่ยวข้อง และ
สงัหารมิทรพัยภ์ายในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North และอาคาร South ตามล าดบั 
ทัง้นี้ อาคารโรงแรมดงักล่าวเป็นการปรบัปรุงและต่อเตมิจากสิง่ปลูกสรา้งเดมิ ซึง่มอีายุประมาณ 30 ปี และ ประมาณ 
21 ปี เพื่อเป็นโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North แลว้เสรจ็ในปี 2560 และ อาคาร South แลว้
เสรจ็ในปี 2561 ตามล าดบั โดยเป็นมลูค่าการลงทุนรวมไม่เกนิ 240 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 57.65 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั หรือประมาณ 1,909.25 ล้านบาท2) โดยแบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นและผ่านการให้เงินกู้ยืมแก่บรษิัท 
Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd โดยจะเป็นการลงทุนผ่านการให้กู้ยมืแก่
บรษิทัจ านวนประมาณ 181.33 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 43.55 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัยอดคงคา้งของ
เงนิกูย้มืในบรษิทั Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และ บรษิทั Gateway Legend Sdn Bhd ณ วนัทีม่กีารซือ้ขายกนั
เสรจ็สิน้  

ส าหรับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งนัน้ 
กองทรสัต์จะกู้ยืมเงินในสกุลเงินไทย (บาท) และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือ

                                                           
1 อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 14,505 อนิโดนีเซยีรเูปียต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั และ 33.12 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซื้อขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า ณ วนัที ่23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาเขา้ซื้อโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa 

Dua Beach Resort อาจเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นในวนัทีท่ ารายการ 

2 อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 4.1633 รงิกติมาเลเซยีต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั และ 33.12 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซื้อขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า ณ วนัที ่23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาเขา้ซื้อโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn 

Kuala Lumpur อาจเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นในวนัทีท่ ารายการ  
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ต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรอืหลายแห่ง และอาจรวมถงึสถาบนัการเงนิอื่นใด ในจ านวนรวมไม่เกนิ 65.4 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
(ประมาณ 2,166 ลา้นบาท โดยอา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 33.12 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) จ านวนเงนิกูอ้าจปรบัเปลีย่นได้ 
โดยจะไม่เกนิอตัราส่วนตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 49/2555 และเงื่อนไขการกูย้มืเงนิ
ของเจ้าหนี้เงนิกู้ตามสญัญากู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ โดยกองทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาเงนิกู้ยมืกบัธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรอื
สถาบนัการเงนิดงักล่าว (โปรดพจิารณารายละเอยีดในส่วนที ่2.3 เรื่องขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ เรื่อง 
สรุปสาระส าคญัของสญัญากูย้มืเงนิ สญัญาป้องกนัความเสืย่ง (Hedging Agreement) และแนวทางการบรหิารความเสีย่งใน
อนาคต) ทัง้นี้ การกูย้มืเงนิของกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

1.3 นโยบำยกำรลงทุน 

ในการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่จะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งนี้ กองทรสัต์จะใช้เงนิลงทุนประมาณ 6,112 
ล้านบาท ซึ่งได้มาจากการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงินกู้ยืม ประกอบด้วยเงินลงทุนส าหรบัการซื้อ
ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ไม่เกนิ 171.64 ลา้นดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 5,684 ลา้นบาท) และ
เงนิระดมทุนสว่นทีเ่หลอือกีประมาณไม่เกนิ 357 ลา้นบาท จะเป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์อาท ิค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการ
เข้าลงทุน และค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากมูลค่าการเข้าลงทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องนัน้ มีภาระที่ต้องช าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งท าให้กองทรสัต์มีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น ซึง่อาจสง่ผลใหภ้าระทีต่้องช าระเงนิเป็นสกุลเงนิบาทนัน้สงูกว่าทีค่าดการณ์ไว ้ดงันัน้ เงนิกูย้มืสว่นหนึ่งอาจถูก
น ามาส ารองเพื่อรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้ 

กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนแบบกระจายความเสีย่งในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรม และ/หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิประเภทโรงแรม ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนทัง้ในและต่างประเทศ โดยในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งนี้ จะมุ่งเน้นการ
ลงทุนในประเทศกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และเพื่อสร้างผลตอบแทนทีม่ ัน่คงใหก้บัผู้ถอืหน่วยทรสัต์และใหไ้ดร้บั
ผลตอบแทนต่อหน่วยทรสัต์และมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ที่เตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยขณะเดยีวกนักองทรสัต์จะ
บรหิารโครงสรา้งทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้ ในกรณีผูจ้ดัการกองทรสัต์ระดมทุนไดไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้
ทีห่นึ่งในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทัง้สองโครงการ หรอืโครงการใดโครงการหนึ่ง หรอืบางส่วนของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการใดโครงการหนึ่งหรอืทัง้สองโครงการ ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูนี้ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถ
ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่ทุนหลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุน
ครัง้ที่หนึ่ง ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสดัส่วนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ค่าใชจ้่ายส าหรบัการโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นการเสนอขายหลกัทรพัย ์ค่าเดนิทาง ค่าจดัพมิพเ์อกสาร ค่าธรรมเนียมที่
ปรกึษาทางการเงนิ ค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ีค่าธรรมเนียมการประเมนิราคาสนิทรพัย์ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทาง
กฎหมายและภาษ ีค่าธรรมเนียมจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์เป็นตน้ ซึง่คดิ
เป็นค่าใชจ้่ายรวมประมาณไม่เกนิ 357 ลา้นบาท ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถใชดุ้ลพนิิจทีจ่ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิโครงการใดโครงการหนึ่ง หรอืเขา้ลงทุนในบางสว่นของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโครงการใดโครงการหนึ่ง
หรอืทัง้สองโครงการเพื่อประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั หากปรากฏว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนไม่
ส าเรจ็เสรจ็สิน้และ/หรอืมเีหตุการณ์ที่เป็นโทษอย่างร้ายแรง และ/หรอืผู้ขายไม่ปฎิบตัิตามหน้าทีข่องตนที่ก าหนดไวต้าม
สญัญาซือ้ขาย ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการลงทุนของกองทรสัต์ในทรพัยส์นิดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมหรอือาจก่อ
ภาระผกูพนัใหแ้ก่กองทรสัตเ์กนิสมควร (ตามรายละเอยีดของมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2561) 
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ภำพรวมโครงสรำ้งกำรลงทุนของกองทรสัตห์ลงัจำกท่ีลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะเขำ้ลงทุนในกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง  
โครงสร้ำงของกองทรสัต์ 
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แผนภำพผลประโยชน์ ภำษี และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบักำรลงทุนในทรพัยสิ์นโครงกำรฯ  

 
หมายเหตุ: 1.  ภาษมีลูค่าเพิม่จะคดิในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเชา่ ในกรณีของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้ทรพัยส์นิโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เพื่อมาหกั

ภาษีขาย โดยภาษีซือ้ ณ 30 มถิุนายน 2561 ของบรษิทั PT SHR Pullman Indonesia อยู่ทีป่ระมาณ 123,400 ล้านรูเปียอนิโดนีเซยี (ประมาณ 8.51 ล้านดอลลารส์หรฐั) ซึ่งคาดว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษซีือ้
ดงักล่าวไดป้ระมาณ 14 ปี (โดยค านวณจากรายไดท้ีไ่ดร้บัจากค่าเชา่พืน้ฐานในปัจจบุนั) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานทีจ่ะเกดิขึน้จรงิของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในอนาคต โดยหากภาษซีือ้ดงักล่าว
หมดลง โรงแรมจะมภีาระภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเชา่ ในส่วนของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จะไมม่ภีาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้ทรพัยส์นิโรงแรมเนื่องจากเป็นการซือ้ทรพัยส์นิผา่นการ
ซือ้หุน้ในบรษิทั PT Griya Pancaloka 

 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 2.1 เรื่อง ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบักองทรสัตห์รอืการด าเนินงานของกองทรสัต์) 
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1.4 รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นโครงกำรฯ ท่ีกองทรสัตล์งทุนในปัจจบุนัและท่ีจะเข้ำลงทุนในกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 
 

 สรปุรำยละเอียดของทรพัยสิ์นโครงกำรฯ ท่ีกองทรสัตล์งทุน 

โรงแรม ประเทศ ทีต่ัง้ แบรนด ์ ผูบ้รหิารโรงแรม 
ระดบั 
(ดาว) 3 

จ านวนยูนิต
พกัอาศยั 

ปีทีเ่ริม่
ด าเนินการ 

กรรมสทิธิ/์ 
สทิธกิารเชา่ 

ระยะเวลาสทิธิ
การเชา่คงเหลอื 

มลูคา่การลงทนุ 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตล์งทุนครัง้แรก          

Pullman Jakarta Central Park อนิโดนีเซยี Jakarta Pullman Accor 5 317 2555 กรรมสทิธิ ์ NA 94.73 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

Capri by Fraser เวยีดนาม HCMC Capri Frasers Hospitality 4 175 2556 สทิธกิารเชา่ 25 ปี 21.00 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

IBIS Saigon South เวยีดนาม HCMC IBIS Accor 3 140 1 2555 สทิธกิารเชา่ 25 ปี 15.00 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทนุในกำรเพ่ิมทนุครัง้ท่ีหน่ึง         

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort อนิโดนีเซยี Bali Sofitel Accor 5 415 2556 สทิธกิารเชา่ 22 + 30 ปี 2 113.99 ลา้นดอลลารส์หรฐั 4 
Hilton Garden Inn Kuala Lumpur มาเลเซยี Kuala Lumpur Hilton Garden Inn Hilton 4 532 2560 กรรมสทิธิ ์ NA 57.65 ลา้นดอลลารส์หรฐั 4 

         รวม 302.37 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
หมายเหตุ: 1. ปัจจบุนัเปิดใหบ้รกิารจ านวน 140 หอ้ง และในอนาคตมแีผนจะท าการปรบัปรงุเพิม่เตมิอกี 20 หอ้ง โดยคาดว่าจะมกีารปรบัปรงุเสรจ็สิน้ภายใน 2 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัภาวะตลาด การศกึษาลกัษณะของหอ้งใหเ้หมาะสมกบั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
2. บรษิทั PT Griya Pancaloka ไดร้บัสทิธใินการพฒันาบนทีด่นิ (HGB) เป็นระยะเวลา initial term 30 ปี (ซึง่จะหมดอายุในวนัที ่21 มนีาคม พ.ศ. 2563) ทัง้นี้ บรษิทัผูข้ายฯ ไดด้ าเนินการขยายอายุออกไปอกี 20 ปี (extension) 
แลว้เสรจ็เป็นผลใหส้ทิธ ิHGB จะหมดอายุในวนัที ่21 มนีาคม 2583 หลงัจากนัน้ กองทรสัตส์ามารถขอต่ออายสุทิธพิฒันาบนทีด่นิ (renewal) ไดอ้กี 30 ปี 
3. การจดัระดบัดงักลา่วจดัท าโดย (1) TUV Rheinland ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดก้ารรบัรองโดยกระทรวงการทอ่งเทีย่วของประเทศอนิโดนีเซยี ส าหรบัโรงแรม Pullman Jakarta Central Park (2) Sucofindo International 
Certification Services ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดก้ารรบัรองโดยกระทรวงการทอ่งเทีย่วของประเทศอนิโดนเีซยี ส าหรบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (3) Vietnam National Administration of Tourism ส าหรบั
โรงแรมในในประเทศเวยีดนาม และ (4) website ส าหรบัจองหอ้งพกัต่าง ๆ เชน่ www.hotels.com และ www.booking.com เป็นตน้ ส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur   
4. อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 14.505 อนิโดนีเซยีรเูปียต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั และอตัราแลกเปลีย่นที ่4.1633 รงิกติมาเลเซยีต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั ตามล าดบั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) ซึง่เขา้ท า ณ วนัที ่23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาเขา้ซือ้โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และ โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  อาจเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลีย่นในวนัทีท่ ารายการ 
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ผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิโครงการฯ ที่กองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบันและที่จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หน่ึง 

สรปุผลกำรด ำเนินงำนของทรพัยสิ์นโครงกำรฯ 

โรงแรม 
Pullman Jakarta Central 

Park(1) 
Capri by Fraser(2) IBIS Saigon South(2) Sofitel Bali Nusa Dua Beach 

Resort(1) 
Hilton Garden Inn Kuala 

Lumpur (3)(6) 
(หน่วย: ล้ำนดอลลำรส์หรฐั) ปี 2558 

อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 83.67 67.84 53.03 73.30 

ไมม่ ีเนื่องจากเปิดด าเนินการ
ครัง้แรกในวนัที ่15 ธนัวาคม 

2560 
 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 94.65 48.30 35.77 132.10 
รายไดจ้ากหอ้งพกั 9.16 2.08 0.97 14.67 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 5.49 0.29 0.17 7.25 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ(5) 0.36 0.05 0.03 0.76 
รายไดร้วม 15.01 2.41 1.17 22.67 
ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน 7.04 1.24 0.49 9.05 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 6.01 1.23(4) 0.57(4) 5.98 

(หน่วย: ล้ำนดอลลำรส์หรฐั) ปี 2559 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 75.71 73.80 64.43 74.30 

ไมม่ ีเนื่องจากเปิดด าเนินการ
ครัง้แรกในวนัที ่15 ธนัวาคม 

2560  
 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 95.87 55.36 41.48 135.61 
รายไดจ้ากหอ้งพกั 8.42 2.60 1.25 15.3 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 5.52 0.04 0.23 7.42 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ(5) 0.31 0.06 0.03 0.96 
รายไดร้วม 14.24 2.70 1.51 23.69 
ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน 6.40 1.60 0.75 10.32 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 5.48 1.60(4) 0.76(4) 6.96 

(หน่วย: ล้ำนดอลลำรส์หรฐั) ปี 2560 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 79.41 74.69 66.12 73.25  

 
ไมส่ามารถเทยีบกบัผลการ

ด าเนินงานของทรพัยส์นิอื่นทีม่ ี
ผลการด าเนินงานเตม็ปีได ้

เนื่องจากเปิดด าเนินการครัง้แรก
ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2560  

 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 96.25 59.28 41.51 142.77 
รายไดจ้ากหอ้งพกั 8.84 2.80 1.40 15.84 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 6.27 0.06 0.26 8.24 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ(5) 0.24 0.06 0.03 1.02 
รายไดร้วม 15.36 2.92 1.69 25.1 
ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน 7.18 1.63 0.89 10.45 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 6.56 1.63(4) 0.88(4) 6.69 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำนของทรพัยสิ์นโครงกำรฯ 

โรงแรม 
Pullman Jakarta Central 

Park(1) 
Capri by Fraser(2) IBIS Saigon South(2) Sofitel Bali Nusa Dua Beach 

Resort (1) 
Hilton Garden Inn Kuala 

Lumpur (3)(6) 
(หน่วย: ล้ำนดอลลำรส์หรฐั) งวด 9 เดือน ปี 2560 

อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 77.62 73.10 64.32 78.06  
 

ไมม่ ีเนื่องจากเปิดด าเนินการ
ครัง้แรกในวนัที ่15 ธนัวาคม 

2560 
 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 95.75 59.24 41.44 142.69 
รายไดจ้ากหอ้งพกั 6.43 2.06 1.02 12.62 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 4.18 0.006 0.18 6.75 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ(5) 0.18 0.05 0.02 0.88 
รายไดร้วม 10.79 2.11 1.22 20.25 
ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน 5.09 1.19 0.66 8.86 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 4.52 1.19(4) 0.66(4) 5.92 

(หน่วย: ล้ำนดอลลำรส์หรฐั) งวด 9 เดือน ปี 2561 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 76.67 74.27 63.77 75.82 61.47 
อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื) 98.16 56.78 44.69 151.64 33.67 
รายไดจ้ากหอ้งพกั 6.51 2.00 1.09 13.03 1.50  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 4.09 0.16 0.2 6.07 0.22  
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ(5) 0.17 0.04 0.03 0.69 0.02  
รายไดร้วม 10.77 2.20 1.32 19.78 1.73  
ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน 5.01 1.27 0.66 8.76 0.12  
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 4.13 1.25(4) 0.66(4) 5.85 0.06  

ทีม่า: Management Account  
หมายเหตุ:  (1) อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 14,505 รเูปียอนิโดนเีซยี ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า ณ วนัที ่23 พ.ย. 2561 
 (2) อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 23,347,50 ดองเวยีดนาม ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจาก Bloomberg วนัที ่23 พ.ย. 2561 
 (3) อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 4.1633 รงิกติมาเลเซยี ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า ณ วนัที ่23 พ.ย. 2561 

(4) ค านวณโดยรวมรายไดจ้ากการปล่อยเชา่พืน้ทีใ่นโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ซึง่เป็นรายไดท้ีเ่จา้ของทรพัยส์นิเป็นผูร้บัโดยตรง (ซึง่ในปัจจบุนั เป็นรายไดข้องผูเ้ชา่หลกั) 
(5) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ  ประกอบดว้ย รายไดค้่าซกัรดี รายไดค้่ารถรบัส่งผูเ้ขา้พกั เป็นตน้ 

 (6) ผลการด าเนินงานของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North เทา่นัน้ อย่างไรกต็ามเนื่องจากโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร South ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการในเดอืนตุลาคม 2561 ในชว่ง
ระยะเวลา 8 เดอืน 2561 ดงักลา่ว จะไมม่รีายไดจ้ากการด าเนนิงานของอาคาร South แต่จะเกดิคา่ใชจ่า่ยจากการจดัเตรยีมบุคคลากร เพื่อใหบ้รกิารส าหรบัอาคาร South
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของทรพัยสิ์นโครงกำรฯ ส ำหรบัปี 2558 - 2560  
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนท่ี 2.3 เรือ่ง ข้อมูลเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต)์ 

ทรพัยสิ์นหลกัทีล่งทุนครัง้แรก 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park   

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 6.01 ลา้นดอลลารส์หรฐั 5.48 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และ 6.56 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 8.82 ในปี 2559 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 โดยมี
สาเหตุหลกัจากผลกระทบจากการก่อการร้ายในกรุงจาการ์ตาในช่วงต้นปี 2559 อย่างไรกด็ ีอตัราการเขา้พกัเฉลี่ย
ในช่วงการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวยงัถือว่าอยู่ในระดบัสูง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมเป็นนักท่องเทีย่ว
ภายในประเทศ (Domestic Tourists) ประกอบกบัรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เพิม่ขึน้ในปี 2559 เมื่อเทยีบกบัปี 
2558 ส าหรบัก าไรสทุธจิากการด าเนินงานในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.71 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัจาก
เพิม่ขึน้ของรายไดค้่าหอ้งพกั และรายไดค้่าอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรม Capri by Fraser 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 1.23 ลา้นดอลลารส์หรฐั 1.60 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และ 1.63 ล้านดอลลาร์สหรฐั ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นการเพิม่ขึน้ร้อยละ 30.08 ในปี 2559 เมื่อเทยีบกบัปี 2558  
และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.87 ในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 โดยก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี
นัน้มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าหอ้งพกัทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ของโรงแรมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องหลงัจาก
การเปิดด าเนินการในปี 2556 เนื่องจากโรงแรม Capri by Fraser ซึ่งอยู่ใกล้กบั Saigon Exhibition and Convention 
Centre (SECC) นัน้ สามารถดึงดูดนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมการจดังานแสดงสนิค้า และการประชุม ได้อย่างต่อเนื่อง 
ส าหรบัปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Capri by Fraser มอีตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ เท่ากบั 48.30 ดอลลารส์หรฐั/
หอ้ง/คนื 55.36 ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื และ 59.28 ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง/คนื ตามล าดบั โดยอตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ในปี 
2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 14.62 และอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 ประมาณ
รอ้ยละ 7.08 เนื่องจากมกีารปรบันโยบายเพิม่ลูกคา้กลุ่ม Short Stay มากขึน้ จากเดมิ สดัส่วนลูกคา้กลุ่มทีเ่ขา้พกัระยะ
สัน้ซึง่น้อยกว่า 1 เดอืน (Short Stay) อยู่ทีร่อ้ยละ 33 ในปี 2559 และค่อยๆเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 42 ในปี 2560 เป็นผลให้
อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ของโรงแรมสงูขึน้ 

โรงแรม IBIS Saigon South 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 0.57 ลา้นดอลลารส์หรฐั 0.76 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และ 0.88 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามล าดบั คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.33 ในปี 2559 เมื่อเทยีบกบัปี 2558  และ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.79 ในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 โดยก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี
นัน้มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าหอ้งพกัทีเ่พิม่ขึน้ ตามนโยบายบรหิารรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งหอ้งพกัทัง้หมด (Revenue 
per Available Room) และการที่ผู้บรหิารโรงแรมได้มกีารบรหิารจดัการในด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ    
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ทรพัยสิ์นหลกัทีจ่ะเข้าลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่ 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 5.98 ลา้นดอลลารส์หรฐั 6.96 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และ 6.69 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามล าดบั และคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.39 ในปี 2559 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 
และลดลงร้อยละ 3.88 ในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 โดยก าไรสุทธจิากการด าเนินงานทีล่ดลงในปี 2560 มสีาเหตุ
หลกัมาจากการปรบัขึน้อตัราการเกบ็เงนิส ารอง FF&E Reserve ตามทีก่ าหนดในสญัญาบรหิารโรงแรม จากรอ้ยละ 3 
ของรายไดร้วมในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดร้วมในปี 2560  นอกจากนี้ ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานยงัได้รบั
ผลกระทบมาจากการปรบัขึน้เงนิเดอืนขัน้ต ่าตามกฎหมายในเขต Badung อกีดว้ย 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธจิากการด าเนินงานของ โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ส าหรบัเดอืนมกราคม 
กุมภาพนัธ ์มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม และกนัยายน ปี 2561 มกี าไร (ขาดทุน) สทุธิ
จากการด าเนินงานเท่ากบั (21,835) ดอลลารส์หรฐั 66 ดอลลารส์หรฐั (12,021) ดอลลารส์หรฐั และ 2,746 ดอลลารส์หรฐั  
(1,876) ดอลลารส์หรฐั (4,300) ดอลลารส์หรฐั 61,831 ดอลลารส์หรฐั 35,204 ดอลลารส์หรฐั และ 2,977 ดอลลารส์หรฐั 
ตามล าดบัโดยความผนัผวนของก าไรสทุธจิากการด าเนินงานเกดิจากการทีโ่รงแรมยงัอยู่ในช่วงเริม่เปิดด าเนินการและ
ขยายฐานลกูคา้ โรงแรมจงึตอ้งมคี่าใชจ้่ายพืน้ฐานเพื่อรองรบัการขยายการด าเนินงาน เช่น เงนิเดอืน ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร และค่าใชจ้่ายในการตลาด เป็นตน้ ซึง่ผลกระทบดงักล่าวเป็นเพยีงผลกระทบในชว่งแรกของโรงแรมทีเ่ริม่เปิด
ด าเนินงาน อย่างไรกด็ ีผลประกอบการของโรงแรมมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ เน่ืองจากผูบ้รหิารโรงแรมสามารถขยายฐานลกูคา้
และเพิม่รายไดใ้หใ้กลเ้คยีงกบัแผนทีก่ าหนดไว้ ซึง่เหน็ไดจ้ากการเตบิโตของรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อหอ้งพกัรวม 
(Revenue per Available Room) ทีเ่พิม่ขึน้จาก 65.57 ดอลลารส์หรฐัในไตรมาส 1 เป็น 79.11 ดอลลารส์หรฐัในไตรมาส 
2 และ 113.32 ดอลลารส์หรฐัในไตรมาส 3 ของปี 2561 สว่นอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur อาคาร North เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44.42 ในไตรมาส 1 เป็นรอ้ยละ 59.38 ในไตรมาส 2 และรอ้ยละ 80.22 ใน
ไตรมาส 3 ของปี 2561  

จดุเด่นของโครงกำร   

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนครัง้แรก 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

• เป็นโรงแรมมาตรฐานสากลระดบัหา้ดาวแห่งแรกและแห่งเดยีวในจาการต์าตะวนัตก 

• โรงแรมตัง้อยู่ใกลก้บัศนูยก์ลางทางธุรกจิและตัง้อยู่ในโครงการมกิซย์สู (Mixed-use) ซึง่แวดลอ้มโดย

รา้นคา้ และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีค่รบครนั 

• มหีอ้งบอลรมูทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในกรุงจาการต์า 
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โรงแรม Capri by Fraser  

• มลีกูคา้ทัง้แบบกลุ่ม Long Stay (ทีเ่ขา้พกัระยะยาวตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป)  และกลุ่ม Short Stay (ทีเ่ขา้พกั

ระยะสัน้ซึง่น้อยกว่า 1 เดอืน) ท าใหโ้รงแรมนี้มรีายไดท้ีม่ ัน่คงจากลกูคา้กลุ่ม Long Stay และรายได้

ต่อเนื่องทีส่งูขึน้จากลกูคา้กลุ่ม Short Stay 

• ตัง้อยู่ในจุดศนูยก์ลางในฟู หมิง่ หึง่ ซึง่เป็นย่านเมอืงใหมข่อง HCMC ท าใหก้ารเดนิทางไปยงัยา่นธุรกจิที่

อยู่ใกล้ๆ  ท่าเรอืของ HCMC ส านกังานของบรษิทันานาชาต ิ หรอื หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีนนานาชาต ิ

รวมไปถงึ รา้นอาหารทอ้งถิน่ทีห่ลากหลายสามารถท าไดโ้ดยง่าย 

• โรงแรมตัง้อยู่ห่างจาก ศนูยป์ระชุมทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม Saigon Exhibition and Convention Centre 

(SECC) ไม่ถงึ 100 เมตร  

โรงแรม IBIS Saigon South  

• โรงแรมตัง้อยู่ตรงขา้ม Saigon Exhibition and Convention Centre (SECC) และอยู่ห่างจากใจกลางเมอืง

ดว้ยการเดนิทางโดยรถยนตป์ระมาณ 15 นาท ีระยะทางประมาณ 8 กโิลเมตร 

• ในปัจจุบนั ไมม่โีรงแรมอื่นๆ ในระดบัมาตรฐานสากลเดยีวกนัใน เขต 7 ของเมอืงโฮจมินิหท์ีส่ามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัโรงแรม IBIS Saigon South ซึง่ไดร้บัการบรหิารโรงแรมโดยผูบ้รหิารโรงแรม

มาตรฐานสากล  

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะเข้ำลงทุนในกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  

• โรงแรมตัง้อยู่ใกลก้บั Bali International Convention Centre ซึง่เป็นศนูยก์ารประชมุนานาชาตทิีม่ขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุของเกาะบาหล ีโดยมรีะยะห่างจากโรงแรมประมาณ 900 เมตร 

• โรงแรมตัง้ตดิอยู่กบัชายหาด Benoa Bay ทางดา้นทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะบาหล ี จงึมสีถานทีจ่ดั

เลีย้งและจดัประชุมบรเิวณชายหาด ประกอบกบัการมสีิง่อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการจดังานที่

ครบครนั 

• โรงแรมไดร้บัคดัเลอืกเป็นสถานทีจ่ดังานประชุมระดบันานาชาตขินาดใหญ่อย่างการประชมุ Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC) ในปี 2556 และในการจดัประชุม International Monetary Fund (IMF) 

ในช่วงเดอืนตุลาคมปี 2561 อกีดว้ย 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

• โรงแรมอยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล Chow Kit ประมาณ 350 เมตร โดยการเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า

โมโนเรลจากสถานี Chow Kit สามารถเดนิทางเพื่อเชื่อมต่อไปยงัสถานี KL Sentral ไดโ้ดยสะดวก ซึง่

สถานี KL Sentral อยู่ห่างจากสถานี Chow Kit 9 สถาน ีโดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีโดยสถานี 
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KL Sentral เป็นสถานีศนูยก์ลางทีเ่ชื่อมต่อสายรถไฟฟ้าเกอืบทุกสายในกวัลาลมัเปอร ์ รวมไปถงึสาย

รถไฟฟ้า KLIA Ekspres ทีเ่ชื่อมต่อไปยงัสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ 

• โรงแรมตัง้อยู่ในพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงกบัย่านศนูยก์ลางธุรกจิ (Central Business District : CBD) โดยมี

ระยะห่างจากโรงแรมประมาณ 2.5 กโิลเมตร  

• เป็นโครงการโรงแรมภายใตแ้บรนดน์านาชาตทิีม่ชีื่อเสยีงระดบัสากลแห่งเดยีวในปัจจบุนัทีต่ัง้อยู่ในพืน้ที่

เขต Chow Kit  

1.5 สรปุสำระส ำคญัของรำยงำนกำรประเมิน 

ราคาประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระ 3 ราย ไดแ้ก่ Nexus, Lynn Phillips และ C.I.T. (จดัท า
โดยบรษิทัทีเ่ป็นพนัธมติรของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระทัง้ 3 รายในประเทศทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้
ลงทุน) ซึง่ Nexus จดัท าราคาประเมนิดงักล่าว ณ วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 ส าหรบัทรพัยส์นิในประเทศมาเลเซยี และ
วนัที ่1 มถุินายน 2561 ส าหรบัทรพัยส์นิในประเทศอนิโดนีเซยี ในสว่นของ C.I.T. จดัท าราคาประเมนิดงักล่าว ณ วนัที ่
19 มถุินายน 2561 ส าหรบัทรพัย์สนิในประเทศมาเลเซยี และ Lynn Phillips จดัท าราคาประเมนิดงักล่าว ณ วนัที่ 5 
มถุินายน 2561 ส าหรบัทรพัยส์นิในประเทศอนิโดนีเซยี โดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระทัง้ 3 รายไดใ้ชว้ธิปีระเมนิค่า
ดว้ยวธิรีายได ้(Income Approach) ทัง้นี้ ราคาประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระนัน้เป็นราคาประเมนิ
บนทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง โดยรายละเอยีดของการประเมนิมลูค่าของผูป้ระเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิอสิระสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ราคาประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระ 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะเข้ำ
ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 
(หน่วย: ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

มูลค่ำกำรลงทุน
ในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม  

Nexus C.I.T. 
Lynn 

Phillips 

มูลค่ำประเมินต ่ำสุด
ของผู้ประเมินรำคำ

ทัง้ 2 รำย  

มูลค่ำกำรลงทุนใน
ทรพัยสิ์นเปรียบเทียบกบั
มูลค่ำประเมินต ่ำสุดของผู้
ประเมินรำคำทัง้ 2 รำย  

(ต ำ่กว่ำ)/สูงกว่ำ  
(ร้อยละ) 

Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur 

ประมาณ 57.65(1) 57.67 61.73 - 57.67 (0.03) 

Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort 

ประมาณ 113.99(2) 115.13 - 123.33 115.13 (0.99) 

รวม 171.64    172.80 (0.68) 
หมายเหตุ :   
(1)  อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นที ่4.1633 รงิกติมาเลเซยีต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า ณ 

วนัที ่23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาการเขา้ซือ้โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาจเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น ระหวา่งรงิ
กติมาเลเซยี ต่อ ดอลลารส์หรฐั ในวนัทีท่ ารายการ 

(2)  อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นที ่14,505 รเูปียอนิโดนีเซยีต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า 
ณ วนัที่ 23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาการเขา้ซื้อโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort อาจเปลี่ยนแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยน 
ระหวา่งรเูปียอนิโดนีเซยี ต่อ ดอลลารส์หรฐั ในวนัทีท่ ารายการ 

จากตารางขา้งต้น มูลค่าการลงทุนรวมในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง เมื่อเทยีบ
กบัราคาประเมนิรวมต ่าสดุของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระทัง้ 2 ราย อยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าเลก็น้อย 
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ราคาประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระหลงัปรบัปรุงสมมตฐิาน FF&E Reserve ส าหรบัโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur และสมมตฐิานค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ HGB ส าหรบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort โดยทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะเข้ำ
ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 
(หน่วย: ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

มูลค่ำกำรลงทุน
ในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม  

Nexus C.I.T. 
Lynn 

Phillips 

มูลค่ำประเมินต ่ำสุด
ของผู้ประเมินรำคำ

ทัง้ 2 รำย  

มูลค่ำกำรลงทุนใน
ทรพัยสิ์นเปรียบเทียบกบั
มูลค่ำประเมินต ่ำสุดของผู้
ประเมินรำคำทัง้ 2 รำย  

(ต ำ่กว่ำ)/สูงกว่ำ  
(ร้อยละ) 

Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur 

ประมาณ 57.65(1) 56.06 59.81 - 56.06 2.84 

Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort 

ประมาณ 113.99(2) 115.10 - 123.30 115.10 (0.97) 

รวม 171.64    171.16 0.28 
หมายเหตุ :   
(1)  อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นที ่4.1633 รงิกติมาเลเซยีต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า ณ 

วนัที ่23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาการเขา้ซือ้โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาจเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น ระหวา่งรงิ
กติมาเลเซยี ต่อ ดอลลารส์หรฐั ในวนัทีท่ ารายการ 

(2)  อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นที ่14,505 รเูปียอนิโดนีเซยีต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า 
ณ วนัที่ 23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาการเขา้ซื้อโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort อาจเปลี่ยนแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยน 
ระหวา่งรเูปียอนิโดนีเซยี ต่อ ดอลลารส์หรฐั ในวนัทีท่ ารายการ 

จากตารางขา้งต้น มูลค่าการลงทุนรวมในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง เมื่อเทยีบ
กบัราคาประเมนิรวมต ่าสดุของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระทัง้ 2 รายทีม่กีารปรบัปรุงสมมตฐิานโดยทีป่รกึษาทางการ
เงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยู่ในระดบัทีส่งูกว่าเลก็น้อย  

โดยทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดป้รบัปรุงสมมตฐิาน FF&E Reserve ส าหรบัโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur จากร้อยละ 1 ของรายได้รวมเป็นรอ้ยละ 2 ของรายไดร้วม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความ
ระมดัระวงั และได้ปรบัปรุงประมาณการค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ HGB ส าหรบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort ในปี 2583 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.1.2 ข้อย่อย (9) เรื่องข้อจ ากดัในการใช้
ทรพัยส์นิ) 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง เป็นการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยท์างออ้มโดยการเขา้ถอืหุน้ผ่านโครงสรา้งบรษิทัลงทุน และรวมถงึการใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่บรษิทั
ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ ดงันัน้ ราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระโดยตรงอาจไม่สามารถสื่อถงึผลตอบแทนที่
กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการเขา้ลงทุนดงักล่าวไดท้ัง้หมด ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไดม้กีารปรบัปรุง
ราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระให้เป็นมูลค่าของการเข้าลงทุนทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นผ่าน
โครงสร้างบรษิัทลงทุน (Adjusted Appraised Value) ไว้เพิม่เติมภายใต้สมมติฐานหลกัของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
อสิระเพื่อให้ขอ้มูลที่ครบถ้วนแก่ผู้ลงทุน  โดยพจิารณาจากผลตอบแทนที่กองทรสัต์ได้จากการลงทุนในรูปแบบของ
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานที่ได้รบัในรูปแบบของเงนิปันผลในฐานะผู้ถือหุ้น และการสนับสนุนรายได้จากการ
ด าเนินงานสทุธ ิโดยค านึงถงึค่าใชจ้่าย ภาระภาษี และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง และคดิเป็นมลูค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราคดิ
ลดอา้งองิจากค่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระทัง้สองราย โดย Adjusted Appraised Value ภายใตส้มมตฐิาน
หลกัของผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิอสิระสามารถสรุปไดด้งันี้   
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ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติม 

(หน่วย: ลา้นดอลลาร์
สหรฐั) 

มูลค่ำกำรลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม  

มูลค่ำประเมินผ่ำน
โครงสร้ำงบริษทัลงทุน

ภำยใต้สมมติฐำนหลกัของ
ผู้ประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์น

อิสระ (Adjusted 
Appraised Value) (1)(2) 

มูลค่ำประเมินผ่ำน
โครงสร้ำงบริษทัลงทุน

ภำยใต้สมมติฐำนหลกัของ
ผู้ประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์น

อิสระ (Adjusted 
Appraised Value) หลงั
ปรบัปรงุสมมติฐำน (1)(2)(3) 

มูลค่ำประเมินผ่ำน
โครงสร้ำงบริษทัลงทุน

ภำยใต้สมมติฐำนหลกัของ
ผู้ประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์น

อิสระ (Adjusted 
Appraised Value) หลงั

ปรบัปรงุสมมติฐำน และใน
กรณีท่ีไม่ได้รบั NOI 

Support และไม่มีผู้ท่ีไม่ได้
รบักำรจดัสรรเงินจ่ำย(1)(3) 

Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur 

ประมาณ 57.65(4) ประมาณ 59.98(6) ประมาณ 58.45 (6) ประมาณ 55.74 

Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort 

ประมาณ 113.99(5) ประมาณ 91.31 ประมาณ 91.29 ประมาณ 88.53 

รวม ประมำณ 171.64 ประมำณ 151.29 ประมำณ 149.74 ประมำณ 144.28 
หมายเหตุ : 
(1) ภายใตส้มมตฐิานหลกัและอา้งองิอตัราคดิลดของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระตามมูลค่าประเมนิต ่าสุด (โดย Nexus ส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 

Lumpur และโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort) และปรบัปรุงโดยค่าใชจ้่ายและภาระภาษทีีเ่กดิขึน้จากการลงทุนผา่นโครงสรา้งบรษิทัลงทุน  
(2) ปรบัปรุงโดยรวมถงึการได้รบัการสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธใินชว่งระยะเวลาสนบัสนุน 2 ปีส าหรบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

และ 3 ปี ส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
(3) ปรบัปรุงประมาณการค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ HGB ส าหรบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ในปี 2583 และปรบัปรุงประมาณการสมมตฐิาน 

FF&E Reserve ส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จากรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วมเป็นรอ้ยละ 2 ของรายไดร้วม 
(4) อา้งองิอตัราแลกเปลี่ยนที ่4.1633 รงิกติมาเลเซยีต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึง่เขา้ท า 

ณ วนัที่ 23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาการเข้าซื้อโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยน 
ระหวา่งรงิกติมาเลเซยี ต่อ ดอลลารส์หรฐั ในวนัทีท่ ารายการ 

(5) อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนที่ 14,505 รูเปียอนิโดนีเซยีต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั โดยอ้างองิจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งเขา้
ท า ณ วนัที ่23 พ.ย. 2561 ทัง้นี้ ราคาการเขา้ซือ้โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort อาจเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้ หรอื ลดลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น 
ระหวา่งรเูปียอนิโดนีเซยี ต่อ ดอลลารส์หรฐั ในวนัทีท่ ารายการ 

(6) มูลค่าประเมนิผ่านโครงสร้างบรษิทัลงทุนภายใต้สมมติฐานหลกัของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur นัน้สูงกว่า
มูลค่าประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระ เนื่องจากโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur เป็นโรงแรมที่อยู่ในช่วงเริม่เปิดด าเนินการ ซึ่งจะได้รบั
การสนับสนุนรายได้จากการด าเนินงานสุทธิค่อนขา้งมากเมื่อเทยีบกบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ในช่วงเวลา 3 ปีแรกหลงักองทรสัต์เข้า
ลงทุน โดยการสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธดิงักล่าวยงัไม่ไดถ้กูรวมอยู่ในการประมาณการมูลค่าประเมนิของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัย์สนิอสิระ 

ทัง้นี้ การประมาณการกระแสเงนิสด อยู่บนสมมตฐิานต่างๆ ทีผู่ป้ระเมนิทรพัยส์นิ หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์และที่
ปรกึษาทางการเงนิ จดัท าขึน้บนปัจจยัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกจิและสภาวะเศรษฐกจิ ณ วนัทีท่ าการประเมนิ โดย
ผลประกอบการทีจ่ะเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าวได้  และการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 
อนัจะมผีลกระทบต่อสมมตฐิานดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เติม ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้วัแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมนิมูลค่าเปลีย่นแปลงไป ซึ่งจะส่งผลให้
ความเห็นของผู้จ ัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินต่อมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกองทรัสต์
เปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

อย่างไรกด็ ีหากพจิารณามลูค่าการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ประมาณ 173.84 
ล้านดอลลาร์สหรฐั ประกอบกบักระแสเงนิสดของราคาประเมนิที่ปรบัปรุงแล้ว (Adjusted Appraised Value) ซึ่งเป็น
ราคาประเมนิที่ค านึงถงึการลงทุนทางอ้อมโดยการเขา้ถือหุน้ผ่านโครงสร้างบรษิัทลงทุนภายใต้สมมตฐิานหลกัของผู้
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระแลว้พบว่า อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
อตัรำผลตอบแทนภำยใน 
(Internal Rate of Return)  

(ร้อยละ) (1)(2) 

อตัรำผลตอบแทนภำยใน 
(Internal Rate of Return) หลงั

ปรบัปรงุสมมติฐำน 
(ร้อยละ) (1)(2)(3) 

อตัรำผลตอบแทนภำยใน 
(Internal Rate of Return) หลงั
ปรบัปรงุสมมติฐำน และใน
กรณีท่ีไม่ได้รบั NOI Support 
และไม่มีผู้ท่ีไม่ได้รบักำรจดัสรร

เงินจ่ำย (ร้อยละ)(1)(3) 

Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ประมาณ 9.16 ประมาณ 8.92 ประมาณ 8.50 
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ประมาณ 9.37 ประมาณ 9.36 ประมาณ 9.19 
รวม ประมำณ 9.31 ประมำณ 9.24 ประมำณ 9.00 

หมายเหตุ : 
(1) ภายใตส้มมตฐิานหลกัและอา้งองิอตัราคดิลดของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระตามมูลค่าประเมนิต ่าสุด (โดย Nexus ส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 

Lumpur และโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort) และปรบัปรุงโดยค่าใชจ้่ายและภาระภาษทีีเ่กดิขึน้จากการลงทุนผา่นโครงสรา้งบรษิทัลงทุน  
(2) ปรบัปรุงโดยรวมถงึการได้รบัการสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธใินชว่งระยะเวลาสนบัสนุน 2 ปีส าหรบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

และ 3 ปี ส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
(3) ปรบัปรุงประมาณการค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ HGB ส าหรบัโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ในปี 2583 และปรบัปรุงประมาณการสมมตฐิาน 

FF&E Reserve ส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จากรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วมเป็นรอ้ยละ 2 ของรายไดร้วม 

ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่ามูลค่าลงทุนสงูสดุในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในการ
เพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง เป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผลและมคีวามน่าสนใจ เนื่องจากคาดว่าสามารถสร้างผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return) หลงัปรบัปรุงสมมตฐิานโดยทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยใน
อตัราประมาณรอ้ยละ 9.00 ถงึ 9.31 ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาการเงนิมคีวามเหน็ว่าเหมาะสมเมื่อพจิารณา
เทยีบเคยีงผลตอบแทนกบัการลงทุนในทรพัยส์นิประเภททีใ่กลเ้คยีงกนั เช่น การลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรม และ/หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิประเภทโรงแรม อย่างไรกด็ ี
นกัลงทุนในแต่ละประเภทอาจมมีุมมองและวตัถุประสงคก์ารลงทุนทีแ่ตกต่างกนั  

1.6 ค่ำเช่ำ  

ค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าหลกัจะไดร้บัจากผูเ้ช่าหลกัตามสญัญาเช่าระหว่างบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกั (โปรด
พจิารณารายละเอยีดตามส่วนที ่2.3 หวัขอ้ 3.5 เรื่อง สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาและสญัญาทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ประกอบไปดว้ยค่าเช่า 2 สว่น ไดแ้ก่ ค่าเช่าคงทีแ่ละค่าเช่าแปรผนั 
โดยหลกัเกณฑใ์นการค านวณค่าเช่าจะพจิารณาระยะเวลาการเช่าจรงิตามสญัญาเช่าระหว่างผูใ้ห้เช่าหลกัและผูเ้ช่าหลกั
ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง แต่ละแห่ง ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค่ำเช่ำคงท่ี (Fixed Rental) 
ค่าเช่าคงที่ต่อปี = (ค่าเช่าพื้นฐานที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนต่อปี หรือค่าเช่าคงที่ต่อปีในรอบปีการ
ด าเนินงานก่อนหน้า แลว้แต่จ านวนใดสงูกว่า)  + ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิม่ต่อปี (หากม)ี 
โดยที ่
ค่าเช่าพืน้ฐานทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนทีแ่น่นอนของแต่ละทรพัยส์นิสามารถสรุปไดด้งันี้ 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะเข้ำลงทุนในกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง  ค่ำเช่ำพืน้ฐำน (ดอลลำรส์หรฐั) 
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 7,578,000 
Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 1,767,000 

ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิม่ต่อปี = (ก x ข) - ค 
โดยที ่ 
ก =  อตัรารอ้ยละ 67.00 
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ข =  รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธ ิ(NOI) ต่อปี จะเท่ากบัก าไรจากการด าเนินงานรวม (GOP) ของทรพัยส์นิ
โครงการฯ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิโครงการฯ ทีย่งัไม่ไดถู้กรวมอยู่ในการค านวณก าไร
จากการด าเนินงานรวม (GOP) ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าหลกั 

ค = ค่าเช่าพืน้ฐานทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนทีแ่น่นอน (ตามทีร่ะบุในหวัขอ้ "จ านวนค่าเช่าพืน้ฐาน" ในหวัขอ้ ร่าง
สญัญาเช่าระหว่างบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิและผูเ้ช่าหลกั) หรอืค่าเช่าคงทีต่่อปีในรอบปีการด าเนินงานก่อน
หน้า แลว้แต่จ านวนใดสงูกว่า 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารค านวณค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิม่ต่อปีตามสตูรการค านวณขา้งตน้ เป็นผลใหค้่าเช่าพืน้ฐานส่วน
เพิม่ต่อปีมมีลูค่าน้อยกว่าศนูย ์ผูเ้ช่าจะไม่น าผลลพัธด์งักล่าวมาใชใ้นการค านวนค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิม่ในปีนัน้ 

ค่ำเช่ำแปรผนั (Variable Rental) 
ค่าเช่าแปรผนั = ง – จ – ฉ  
โดยที ่
ง = รายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธ ิ(NOI) (ตามรายละเอยีดขา้งตน้) 
จ = ค่าเช่าคงทีใ่นรอบไตรมาสทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉ = รายได้ค่าเช่าค้างช าระจากการเลื่อนการช าระออกไป เนื่องจากเหตุสุดวสิยั (หากม)ี ตามที่ก าหนดไว้ใน
หวัขอ้ “การช าระค่าเช่าทีม่กีารเลื่อนการช าระออกไป เนื่องจากเหตุสดุวสิยั” 
ทัง้นี้ หากผลการค านวณค่าเช่าแปรผนัตามสตูรการค านวนขา้งต้นมผีลลพัทต์ ่ากว่าศูนย ์ใหค้่าเช่าแปรผนัมผีล

เท่ากบัศนูย ์ 
ผู้ลงทุนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการค านวณค่าเช่าคงทีแ่ละค่าเช่าแปรผนัได้ในส่วนที ่2.3 หวัขอ้ 

3.5 เรื่อง สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาและสญัญาทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุน
ครัง้ทีห่นึ่ง 

ทัง้นี้ ค่าเช่าพืน้ฐานส าหรบัการต่ออายุสญัญาเช่านัน้ จะเท่ากบัค่าเฉลีย่ของค่าเช่าคงทีใ่นช่วงระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า โดยสญัญาเช่าจะต่ออายุสญัญาโดยอตัโนมตัทิุกๆ 3 ปี (automatic renewal) 

1.7 กำรสนับสนุนรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนสุทธิ (NOI Support) 

(ก) ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ไดร้บัการสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธ ิ(NOI Support)
เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยกองทรสัตจ์ะไดร้บัเงนิสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธิ 
(NOI Support) ดงักล่าวโดยตรงจาก PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึง่เป็นบรษิทัผูข้ายโรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park โดยจะสนับสนุนรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ (NOI Support) แก่กองทรสัต์ ในกรณีที่รายได้จากการ
ด าเนินงานหลงัหกั FF&E Reserve ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงสนบัสนุนรายได ้รวมระยะเวลา 12 เดอืนน้อยกว่า 8.25 
ลา้นดอลลารส์หรฐั อย่างไรกด็ ีบรษิทัผูข้ายตกลงช าระสว่นขาดในแต่ละปีไม่เกนิ 2.50 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

(ข) ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จะไดร้บัการสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ (NOI 
Support) เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนในโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จาก 
PT Agung Podomoro Land Tbk. ซึ่งเป็นบรษิัทผู้ขายโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort โดยกองทรสัต์
จะไดร้บัการสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ (NOI Support) ในกรณีทีร่ายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธหิลงัหกั 
FF&E Reserve น้อยกว่า 137,780 ลา้นรเูปียอนิโดนีเซยี (ประมาณ 9.50 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ต่อปีงบการเงนิอย่างไรก็
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ด ีบรษิทัผูข้ายโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ตกลงช าระส่วนขาดในแต่ละปีไม่เกนิ 68,890 ลา้นรูเปีย
อินโดนีเซีย (ประมาณ 4.75 ล้านดอลลาร์สหรฐั) ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุน ทัง้นี้  เงินที่น ามาช าระส าหรบัการ
สนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานจะมาจากเงนิฝากหรอืหนงัสอืค ้าประกนัธนาคาร 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จะได้รบัการสนับสนุนรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ (NOI 
Support) เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur โดย
กองทรสัตจ์ะไดร้บัการสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธ ิ(NOI Support) ในกรณีทีร่ายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ
หลงัหกั FF&E Reserve น้อยกว่า 16.80 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 4.04 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ต่อปีงบการเงนิ ทัง้นี้ 
บรษิทัผูข้ายโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ตกลงจะใหก้ารสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ (NOI 
Support) ตลอดระยะเวลาสนับสนุนไม่เกนิ 20.00 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 4.80 ลา้นดอลลารส์หรฐั) โดยบรษิทั
ผูข้ายตกลงใหก้องทรสัต์ผ่านบรษิทัโฮลดิง้ต่างประเทศ หกัเงนิจ านวน 20.00 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 4.80 ลา้น
ดอลลาร์สหรฐั) ออกจากราคาซื้อขายหุ้นของบรษิัทผู้ให้เช่าทรพัยส์นิของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
และน าเงนิจ านวนดงักล่าวฝากไวใ้นบญัช ีTrust Account ทีจ่ะไวเ้ปิดกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งใดแห่งหนึ่ง  

 (โปรดพจิารณารายละเอยีดในสว่นที ่2.3 หวัขอ้ 3.5 เรื่อง สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาและสญัญาทีส่ าคญั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง) 

1.8 กำรกู้ยืมเงิน 

(ก) ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก 

บริษัทย่อยของกองทรัสต์ (Strategic Hospitality Holdings Limited) มีการท าสัญญากู้ยืมเงินจ านวน 
44,670,000 ยูโร (ประมาณ 1,724.43 ล้านบาท) ตามขอ้มูลที่ได้แจ้งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ ณ 
วนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจดัหาโดยธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขาสงิคโปร์ (Deutsche Bank AG, Singapore Branch) 
โดยเงนิกู้ยมืดงักล่าวได้ถูกน ามาใชเ้พื่อช าระหนี้เงนิกู้ยมืเดมิในสกุลดอลลาร์สหรฐัของกองทรสัต์ที่มต่ีอธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทีก่องทรสัตไ์ดม้กีารกูย้มืตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ริม่ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก ทัง้นี้ 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กองทรสัตม์สีดัสว่นการกูย้มืเงนิต่อสนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวมทีร่อ้ยละ 32.09  

(ข) ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

บรษิทัย่อยของกองทรสัต ์(Strategic Hospitality Holdings 2 Limited) มคีวามประสงคท์ีจ่ะกูย้มืเงนิจ านวน
ไม่เกนิ 65.4 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 2,166 ล้านบาท โดยอ้างองิอตัราแลกเปลี่ยน 33.12 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
สหรฐั) เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนแหล่งหนึ่งของกองทรสัต์ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุน
ครัง้ทีห่นึ่ง โดยสดัส่วนหนี้สนิต่อทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ในวนัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่
ทุนครัง้ทีห่นึ่งนี้ (เมื่อค านวณจากมลูค่าสงูสดุของทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง และจ านวนเงนิกู้
สงูสดุดงักล่าวขา้งตน้) คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 35 ทัง้นี้ มลูค่าทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนและจ านวนเงนิกูด้งักล่าวอาจ
ปรบัเปลีย่นได้ โดยสดัส่วนหนี้สนิต่อทรพัยส์นิรวมจะไม่เกนิอตัราส่วนตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินของเจ้าหนี้เงินกู้ตามสญัญากู้ยมืเงินของ
กองทรสัตท์ีม่อียู่ในปัจจุบนั  

ทัง้นี้ ข้อก าหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อเสนอเบื้องต้นที่ได้รบัในปัจจุบนัมีเงื่อนไขที่ส าคญั
ดงัต่อไปนี้ 
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สรปุสำระส ำคญัของสญัญำกู้ยืมเงิน 

ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณชิยแ์ละ/หรอืสถาบนัการเงนิ ซึง่ไมใ่ช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัตี 
ผูก้ ู้ บรษิทั Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีก่องทรสัต์ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
วงเงินกู้ ไม่เกนิ 94.0 ลา้นดอลลาร์สงิค์โปร์ (หรอืประมาณ 67.5 ลา้นดอลลาร์สหรฐั โดยอ้างองิอตัราแลกเปลีย่นที่

ก าหนดในขอ้เสนอวงเงนิกูเ้บือ้งตน้)  
อตัรำดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั SGD SOR + ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 
อำยสุญัญำเงินกู้ 3 ปี นบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูก้อ้นแรก  
กำรช ำระคืนเงินต้น ช าระครัง้เดยีวเมือ่สิน้สุดอายุสญัญาเงนิกู ้
กำรช ำระดอกเบีย้ ช าระรายไตรมาส 
หลกัประกนั 
 

- ค ้าประกนัโดยกองทรสัต์ และ บรษิทั PT Griya Pancaloka 
- จ านอง (Mortgage) ทรัพย์สินโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโรงแรม Hilton 

Garden Inn Kuala Lumpur 
- โอนสทิธทิีเ่กีย่วกบัการจดัหาผลประโยชน์ และสญัญาหลกัทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
- จ าน าหุน้ของบรษิทัย่อยของบรษิทั Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ทุกบรษิทั 
- บญัชเีงนิฝากของบรษิทั Strategic Hospitality Holdings 2 Limited และบรษิทัย่อยทุกบรษิทั รวมถงึ

บญัชทีัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 
- ใหเ้งนิกูร้ะหว่างบรษิทัและเงนิกูผู้ถ้อืหุน้ดอ้ยสทิธกิว่า (Subordination) 
- Negative Pledge 
นอกเหนือจากหลกัประกนัทีร่ะบุขา้งตน้ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอื่นๆ เกีย่วกบัการใหห้ลกัประกนัการกูย้มืนี้
ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่คู่สญัญาจะ
ไดต้กลงกนั 

เง่ือนไขท่ีส ำคญั - อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของทรพัย์สนิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 
(Property Interest Coverage Ratio) ไมต่ ่ากว่า 2.5 เท่า 

- อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกองทรสัต์ (Consolidated Interest Coverage Ratio) 
ไมต่ ่ากว่า 2.0 เท่า 

- อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ (Gearing Ratio) ไม่เกนิรอ้ยละ 35 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 45 หากมกีารจดั
อนัดบัความน่าเชือ่ถอื 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไข
อ่ืน 

นอกเหนือจากเงือ่นไขทีร่ะบุขา้งต้น ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอื่นๆ เกีย่วกบัการใหส้นิเชื่อนี้ให้เป็นไปตาม
เงือ่นไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิอื่นๆ ซึง่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

หมำยเหต ุ: เงื่อนไขเบือ้งตน้ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงซึง่ขึน้อยูก่บัการเจรจา และสญัญาเงนิกูท้ีจ่ะเขา้ท าระหว่างกองทรสัต ์และ/หรอื บรษิทัย่อย
ของกองทรสัต ์กบัธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรอืสถาบนัการเงนิ 

จ านวนเงนิทีบ่รษิทัย่อยของกองทรสัตจ์ะกูย้มืจรงิจากผูใ้หกู้ส้ าหรบัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิในครัง้นี้อาจจะต่าง
จากจ านวนตามทีเ่ปิดเผยไวข้า้งตน้ โดยอาจใชเ้งนิกูจ้ากวงเงนิกูใ้ดวงเงนิกูห้นึ่ง หรอืจากวงเงนิกูท้ ัง้สองวงเงนิกูข้า้งตน้
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่กองทรสัต์ โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด เงื่อนไขในสญัญาเงนิกู้
ทีก่องทรสัต์จะไดร้บัและตกลงกนั จ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการออกและเสนอขาย หน่วยทรสัต์ เป็นต้น โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะพจิารณาใชเ้งนิกูส้ าหรบัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิในครัง้นี้ในจ านวนทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิ ซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก 
สว่นที ่2.2 เรื่องปัจจยัความเสีย่ง  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคต 
การลงทุนของกองทรสัต์ประกอบด้วยการลงทุนในสนิทรพัย์ที่ตัง้อยู่ในหลายประเทศ (อนิโดนีเซยี เวยีดนาม 

มาเลเซยี) ซึง่รายไดค้่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าหลกัซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกองทรสัต์ได้รบั จะอยู่ในรูปเงนิสกุล รูเปียอนิโดนีเซยี 
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ดองเวียดนาม ริงกิตมาเลเซีย โดยผู้ให้เช่าหลกัจะส่งเงินกลบัมาที่บริษัทโฮลดิ้งต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
กองทรสัตใ์นรปูเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั และบรษิทัโฮลดิง้ต่างประเทศจะสง่เงนิกลบัมาที ่SHREIT ในรปูเงนิสกุลดอลลาร์
สหรฐัเพื่อน ามาแลกเปลีย่นเป็นเงนิบาทในประเทศไทย  

นอกจากนี้ การสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธ ิ(NOI Support) ของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จะก าหนดอยู่ใน
รูปเงินสกุลต่างประเทศ และ /หรือเทียบจากผลการด าเนินงานของโรงแรม ซึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนัน้
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่ายของกองทรสัต์ในรปูเงนิบาทจะไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของเงนิ
สกุลต่างๆ 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ทีเ่กดิจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนจะเทยีบเคยีง (benchmark) จากเงนิ
สกุลดอลลารส์หรฐั เน่ืองจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนเป็นโรงแรมทีบ่รหิารโดยแบรนดโ์รงแรมสากล ซึง่มมีาตรฐานใน
การก าหนดอตัราค่าห้องพกัโดยเทยีบเคยีงจากเงินสกุลดอลลาร์สหรฐั นอกจากนี้ แผนบรหิารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นของผูจ้ดัการกองทรสัต์คอื จะพจิารณาด าเนินการใหผู้ใ้ห้เช่าหลกัส่งเงนิในรูปเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัมายงั
บรษิัทโฮลดิ้งต่างประเทศทุกเดือนหลงัจากผู้ให้เช่าหลกัได้รบัรายได้ค่าเช่า เพื่อให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาในการรบั
รายไดค้่าเช่าของผูเ้ช่าหลกั และจะด าเนินการใหบ้รษิทัโฮลดิง้ต่างประเทศสามารถส่งเงนิในรูปเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐั
กลบัมาทีก่องทรสัต ์เป็นรายเดอืน เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมในการแลกเปลีย่นรายไดเ้งนิปันผลทีอ่ยู่ในรปูเงนิสกุล
ดอลลารส์หรฐัตลอดจนรายไดท้ีจ่ะไดร้บัจากการสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธใินสกุลเงนิต่างประเทศ (หากม)ี 
เป็นเงนิบาท โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการพจิารณาร่วมกบัธนาคารพาณิชยท์ัง้ในและต่างประเทศถงึแนวโน้ม
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนตลอดจนแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นของรายไดท้ีก่องทรสัต์
ได้รบัในรูปสกุลเงินต่างประเทศเป็นรายเดือน ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้รายได้จากการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรพัยส์นิของกองทรสัต์สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยในรูปเงนิบาทไดอ้ย่าง
เหมาะสม ภายใต้สภาวะตลาด กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อตัราดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และ
ปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในช่วงเวลานัน้ๆ (โปรดพจิารณาเพิม่เตมิรายละเอยีดตามส่วนที ่2.3 หวัขอ้ 3.6.3 เรื่องแนวทาง
การบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในอนาคต) 

1.9 ประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกองทรสัต์ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 12 เดือนหลงัจำกกำรเพ่ิมทุน
ครัง้ท่ีหน่ึงน้ี 

ขอ้มลูทีร่ะบุในหวัขอ้น้ีไมใ่ชข่อ้เทจ็จรงิในอดตี และเป็นขอ้มลูในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward-looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนสมมตฐิานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 4 รายงาน
และขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืนช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าให้ผลที่เกิดขึ้นจริง
แตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ 

รายไดแ้ละเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี่
ปรากฏในประมาณการของกองทรสัต ์นอกจากนี้ ประมาณการก าไรและเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัตจ์ะไม่ได้
รบัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆ ตลอดจนผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิของโรงแรมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัที่ของ
เอกสารฉบบันี้  

ขอ้มูลในส่วนนี้อยู่บนสมมตฐิานหลายประการ ซึง่แมจ้ะมกีารระบุตวัเลขซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ พจิารณาเหน็ว่า
สมเหตุสมผล ณ วนัที่จดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ แต่สมมตฐิานและการประมาณการอยู่
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ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัทีส่ าคญัจ านวนมาก ซึง่ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ไม่สามารถควบคุมได ้อกีทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมตฐิานเกีย่วกบัการตดัสนิทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลง
ได้ ดังนัน้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ข้อมูลทางการเงินที่
คาดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจมคีวามแตกต่างจากผลที่เกดิขึน้อย่างมนียัส าคญั ผูล้งทุนควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มูล
ประมาณการในสว่นนี้ 

โดยงบก าไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืนช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 
2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติ 
ส ำหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำรวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 

   
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (หน่วย: ล้ำนบำท)  

 
อสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิ  

อสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมด
หลงัจากการเพิม่ทุน 

 

รำยได้เงินปันผล 344.1  759.8  
     
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ (14.0)  (53.9)  
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (14.6)  (24.0)  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน(1) (1.2)  (2.4)  
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี(2) (2.9)  (4.7)  
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ าหน่าย(3) (29.9)  (56.2)  
ค่าใชจ้่ายอื่น (4.4)  (6.2)  
ตน้ทุนทางการเงนิ (7) (75.7)  (153.6)  
รวมค่ำใช้จ่ำย (142.6)  (301.1)  
     
ก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 201.5  458.7  

รายการปรบัปรุงก าไรสุทธ ิ- ค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย 29.9  56.2  
     
ก ำไรสุทธิท่ีปรบัปรงุแล้ว 231.4  514.9  

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (รอ้ยละ) 100%  100%  
ประมำณกำรเงินท่ีจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์(4) 231.4  514.9  

     
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกเสนอขาย (ลา้นหน่วย) 352.84  767.84(5)  
ประมำณกำรส่วนทุนของกองทรสัต์ ณ วนัท่ีกองทรสัต์เข้ำลงทุน 
ในทรพัยสิ์นโครงกำร (6) 

3,595.4  7,568.4 
 

ประมาณการส่วนทุนของกองทรสัตท์ีจ่ะไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิจ่าย 696.4  1,155.4  
ประมำณกำรส่วนทุนของกองทรสัต์ท่ีได้รบักำรจดัสรรเงินจ่ำย 2,899.0  6,413.0  
     
     
ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมีสิทธิได้รบัเงินจ่ำย 7.98%  8.03%  
  1) ประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งก าไร 6.95%  7.15%  
  2) ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการทีไ่ม่ใชค่่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสด 1.03%  0.88%  
หมายเหตุ : 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทรสัต ์ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ  
(2) ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ประกอบด้วยค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากการว่าจ้างบรกิารของวชิาชพีเฉพาะ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัช ีค่าธรรมเนียมในการประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
(3) ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่จ่ายโดยกองทรสัต์ฯ จ านวนเงนิทัง้สิ้นประมาณ 261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ประกอบดว้ย 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ค่าใช้จ่าย
ส าหรบัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในการเสนอขายหลกัทรพัย ์ค่าเดนิทาง ค่าจดัพมิพ์เอกสาร ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงนิ ค่าธรรมเนีย มการสอบ
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บญัช ีค่าธรรมเนียมการประเมนิราคาสนิทรพัย์ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษากฎหมายและภาษี ค่าธรรมเนียมจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวขา้งต้น โดยส่วนใหญ่อ้างองิจากสญัญาหรอืใบเสนอราคาที่ได้รบัจากคู่สญัญา หรอืตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์โดยค่าใชจ้่ายเหล่านี้จะถกูบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยรอตดับญัช ี(แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสนิทรพัย์) และจะถกูตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน
ของกองทรสัต์ฯ โดยวธิเีส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการกู้ยมืเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต์โดยวธิี
เส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่จ่ายโดยกองทรสัต์ฯ ได้มกีารปรบัปรุงเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 316 
ล้านบาท เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการขยายวงเงนิกู้ยมืจากประมาณ 62.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั เป็นประมาณ 67.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั และ
ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง เป็นหลกั 

(4) ประมาณการเงนิจ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นรปูของประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนแบ่งเป็นประมาณการก าไรสุทธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
เท่ากบั 389.4 ล้านบาท และ ประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในรูปของการลดทุน เท่ากบั 125.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งส่วนทุน
จากรายการทีไ่ม่ใชค่่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสดประมาณ 56.2 ลา้นบาท และการเงนิคนืทุน (กรณีเงนิลงทุนถกูทยอยคนืแบบเสน้ตรง) มลูค่าประมาณ 69.3 ลา้นบาท 

(5) อ้างองิกรณีที่ออกหน่วยทรสัต์ใหม่จ านวนไม่เกนิ 415 ล้านหน่วยตามที่ประกาศผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย์ ฉบบัที่ SPI_12/2561 ณ วนัที่ 9
กรกฎาคม 2561 

(6) ค านวณจากมูลค่าการลงทุนในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ณ วนัเขา้ลงทุน โดยอ้างองิอตัราแลกเปลี่ยน 33.3420 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั (ที่มา : รายงานและขอ้มลู
ทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืนชว่งเวลาประมาณการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 

(7) ส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตนิี้ มขีอ้สมมตใิหก้องทรสัตก์ูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเป็นจ านวนประมาณ 62.5 ลา้นดอลลาร์สหรฐั 
หรอืเทยีบเท่า 2,084 ล้านบาท โดยธนาคารพาณิชย์ดงักล่าวจะคดิดอกเบี้ยในอตัรา 3M SOR บวกไม่เกนิร้อยละ 3.0 ต่อปี ทัง้นี้ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของ
สญัญาเงนิกูท้ีก่ล่าวขา้งตน้อาจเปลีย่นแปลงไปขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงสุดทา้ยตามสญัญาทีก่องทรสัตล์งนามกบัธนาคารทีใ่หกู้ย้มื 

งบก าไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่าง วนัที ่1 มกราคม 
2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 4 รายงานและขอ้มูลทาง
การเงนิตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืนช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 โดยขอ้มูลทางการเงนิทีค่าดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจมคีวามแตกต่างจากผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิอย่างมี
นยัส าคญั ผูล้งทุนควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมีสิทธิได้รบัเงินจ่ำยส ำหรบัรอบระยะเวลำ 12 เดือนตำม
ช่วงระยะเวลำประมำณกำร 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมีสิทธิได้รบัเงินจ่ำยซ่ึงประกอบด้วย 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ (ร้อยละ)  

ตำมสถำนกำรณ์สมมติ(1)  
ประมำณอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมสิีทธิได้รบัเงินจ่ำย 8.03 
1) ประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งก าไร 7.15 
2) ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการที่ไม่ใชค่่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสด (สภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่กดิจากการ

ตดัจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต)์ 
0.88 

หมายเหตุ : 
(1) งบก าไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืนช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ตามเอกสาร

แนบ 4 รายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถาณการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืนช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 นัน้ คาดวา่กองทรสัตอ์าจมคีวามจ าเป็นในการระดมทุนจากเงนิกูย้มืระยะยาวประมาณ 2,084 ลา้นบาท (หรอืประมาณ 62.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ทัง้นี้ ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย (อตัราผลประโยชน์ตอบแทน) ตามตาราง
ขา้งต้น ประมาณการส่วนทุนของกองทรสัต์ ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุน
ครัง้ทีห่นึ่ง เฉพาะสว่นทีไ่ดร้บัจดัสรรเงนิจ่ายซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และไม่อาจรบัรองผลได ้ 

เนื่องจากกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอต่างๆ หรือการเข้าท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งของ
กองทรสัต์ ซึ่งแตกต่างจากสมมตฐิานตามรายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน 
ช่วงเวลาประมาณการระหว่าง วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินและ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไดท้ าการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัต์จากการปรบัปรุง
สมมตฐิานโดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดงันี้ 
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1. การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contract)  ซึง่เขา้ท า ณ วนัที ่23 พฤศจกิายน 2561  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทนุ
ในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง (อนิโดนีเซยีรูเปียต่อดอลลารส์หรฐั รงิกติมาเลเซยีต่อดอลลารส์หรฐั และ บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ) และอัตราแลกเปลี่ยนของดองเวียดนามต่อดอลลาร์สหรัฐ  ตามข้อมูล ณ วันที่ 23 

พฤศจกิายน 2561 

อตัรำแลกเปล่ียน 
อตัรำแลกเปล่ียน 

ตำมสถำนกำรณ์สมมติ 
อตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีกำรปรบัปรุง 

อนิโดนีเซยีรเูปียต่อดอลลารส์หรฐั 14,414 14,505 

รงิกติมาเลเซยีต่อดอลลารส์หรฐั 4.0588 4.1633 

บาทต่อดอลลารส์หรฐั 33.342 33.12 

ดองเวยีดนามต่อดอลลารส์หรฐั 23,055 23,347.50 

2. การปรบัปรุงอตัราต้นทุนทางการเงนิของเงนิกู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่จะเขา้ลงทุนใน
การเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งตามขอ้เสนอจากธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรอืสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บั โดยอตัราต้นทุน
ทางการเงนิลดลงจากสมมตฐิานตามรายงานและขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 
เดอืนช่วงเวลาประมาณการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประมาณรอ้ยละ 0.92  

3. การปรบัปรุงค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง  ซึง่เพิม่ขีน้จาก
ประมาณ 260.8 ลา้นบาทเป็นประมาณ 296.6 ลา้นบาท โดยเป็นการปรบัปรุงค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งใหส้อดคลอ้งกบัค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากขอ้เสนอที่
กองทรสัตไ์ดร้บั 

4. การปรบัปรุงประมาณการสว่นทุนของกองทรสัต ์ใหส้อดคลอ้งจากการทีก่องทรสัตไ์ดก้ าหนดราคาเสนอขาย
หน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งที ่9.45 บาทต่อหน่วย  

จากการปรบัปรุงสมมตฐิานขา้งตน้ ผลกระทบต่อประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัต์สามารถสรุปได ้
ดงันี้ 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมีสิทธิได้รบัเงินจ่ำยซ่ึงประกอบด้วย 
ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ (ร้อยละ) 

ประมำณอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมสิีทธิได้รบัเงินจ่ำยตำมรำยงำนและข้อมูลทำงกำรเงินตำม
สถำนกำรณ์สมมติ 

8.03 

ผลกระทบเพิม่ขึน้ (ลดลง) ต่อประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัตจ์ากการปรบัปรุงสมมตฐิาน   
1) การปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่น 0.02 
2) การปรบัปรุงอตัราตน้ทุนทางการเงนิของเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่จะเขา้ลงทุนในการ

เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 
0.30 

3) การปรบัปรุงค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง (0.05) 

4) การปรบัปรุงประมาณการเงนิระดมทุนของกองทรสัตใ์หส้อดคลอ้งกบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง  

0.23 

รวมผลกระทบต่อประมำณกำรอตัรำผลตอบแทนของกองทรสัต์จำกกำรปรบัปรุงสมมติฐำน 0.50 
ประมำณอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมสิีทธิได้รบัเงินจ่ำยภำยหลงักำรปรบัปรงุสมมติฐำน 8.53 
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นอกจากนี้ ตามทีก่องทรสัต์ได้ประมาณการการใช้เงนิกูส้ าหรบัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนใน
การเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรอืสถาบนัการเงนิ เป็นจ านวนไม่เกนิ 65.4 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
(ประมาณ 2,166 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจ านวนเงนิกู้ที่เพิม่ขึน้จากวงเงนิกู้ทีไ่ดร้บัในเบื้องต้น และได้ใชเ้ป็นสมมตฐิานเงนิ
กูย้มืในการจดัท างบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 มกราคม 
2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไดท้ าการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อ
ประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัตจ์ากการเปลีย่นแปลงของวงเงนิกูด้งักล่าว โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมีสิทธิ
ได้รบัเงินจ่ำยซ่ึงประกอบด้วย 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ (ร้อยละ) 

ภำยหลงักำรปรบัปรุงสมมติฐำน 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ (ร้อยละ) 

กรณีจะกู้ยืมเงินจ ำนวน 65.4 ล้ำน
ดอลลำรส์หรฐั 

ประมำณอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมสิีทธิได้รบั
เงินจ่ำย 

8.53 8.56 

1) ประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งก าไร 7.38 7.40 
2) ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการที่ไม่ใชค่่าใชจ้่ายที่

เป็นเงนิสด (สภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่กดิจากการตดัจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต)์ 

1.15 1.16 

 

เพื่อช่วยใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูท้ีส่นใจลงทุนสามารถประเมนิผลกระทบต่อประมาณการอตัราผลตอบแทนแก่
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบังวด 12 เดือนช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่
ปรบัปรุงแลว้ จากโครงสรา้งของกองทรสัต ์ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไดท้ าการวเิคราะหผ์ลกระทบ
ต่อประมาณการอัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์จากการมีข้อก าหนดการไม่ได้รบัการจัดสรรเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ของพนัธมติรทางธุรกจิ ส าหรบัหน่วยทรสัต์ของพนัธมติรทางธุรกจิทีจ่องซือ้ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ (Non-
Entitlement of Cash Distribution) ส าหรับส่วนทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้แรกและ
ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง และการสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธ ิ(NOI Support) 
ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

(หน่วย: รอ้ยละ) ประมำณกำรอตัรำผลตอบแทน ประมำณกำรกำรปันส่วนแบ่ง
ก ำไรสุทธิ 

ประมำณกำรกำรแบ่งส่วนทุนจำก
รำยกำรท่ีไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็น

เงินสด 
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์ 
ภายหลงัการปรบัปรุงสมมตฐิาน 

8.53 7.38 1.15 

กรณีไม่มกีารสนบัสนุนรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานสุทธ ิ(NOI Support) และไม่มี
ผูท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิจ่าย (1) 

5.71 4.73 0.98 

หมายเหตุ : 1.  การสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธ ิ (NOI Support) ดงักล่าวเป็นเงือ่นไขในสญัญาซื้อขาย ซึ่งผูข้ายทรพัย์สนิมี
หน้าทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาดงักล่าว อย่างไรกด็ ีในการแสดงผลกระทบหากไม่มกีารสนบัสนุนรายได้
จากการด าเนินงานสุทธ ิ(NOI Support) ดงักล่าวจะแสดงผลกระทบจากการไม่มกีารสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงาน
สุทธ ิ(NOI Support) ของทัง้ทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรก (โรงแรม Pullman Jakarta Central Park) และทรพัย์สนิที่จะเขา้
ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง (โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur) ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตามประมาณการส าหรบัปี 2562 คาดว่าจะ
มากกว่ารายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงสนับสนุนรายไดท้ี ่8.25 ลา้นดอลลารส์หรฐั จงึไมม่กีาร
สนับสนุนรายได้จากการด าเนินงานสุทธ ิ (NOI Support) ในปีประมาณการดงักล่าว นอกจากนี้  ภายใต้สมมติฐานการ
ประมาณการส าหรบัปี 2562 ของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur มกีารใช ้NOI Support ประมาณ 2.1 ลา้น
ดอลลาร์สหรฐั เป็นผลใหโ้รงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur มปีระมาณการ NOI Support คงเหลอืประมาณ 2.7 
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ลา้นดอลลารส์หรฐัส าหรบัปี 2563 และ 2564 ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานจรงิของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur 

  

การวเิคราะหผ์ลกระทบจากโครงสร้างของกองทรสัต์มวีตัถุประสงค์เพื่อแสดงถงึผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของกองทรสัต์จากโครงสร้างของกองทรสัต์เท่านัน้ โดยผลกระทบดงักล่าวไม่สามารถเกดิขึ้นได้ตามโครงสร้างของ
กองทรสัต์ในช่วงระยะเวลาประมาณการ ทัง้นี้ ประมาณการอตัราผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบ
ภายหลังจากที่ข้อก าหนดการไม่ได้รับการจัดสรรเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของพันธมิตรทางธุรกิจ (Non-
Entitlement of Cash Distribution) และการสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธ ิ(NOI Support) สิน้สดุลง 

อย่างไรกด็ ีประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัอื่น นอกเหนือจากปัจจยั
ที่กล่าวขา้งต้น อาท ิการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 3M SOR และการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนรูเปีย
อนิโดนีเซยีต่อดอลลารส์หรฐั ณ วนัทีท่ าธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ์ เป็นต้น (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.4 
หวัขอ้ 4.3.2 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)) 

ทัง้นี้ การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงถงึผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรสัต์ทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานส าคญัในกรณีฐานที่น าเสนอเท่านัน้ โดยผลกระทบต่อผลประกอบการที่
แสดงในรายงานข้อมูลตามรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับงวด 12 เดือนช่วงเวลา
ประมาณการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ภายหลงัการปรบัปรุงสมมตฐิาน ประกอบกบัการ
เปลี่ยนแปลงของปัยจยัส าคญัอื่น อาจส่งผลกระทบให้ประมาณการอตัราผลตอบแทนอาจแตกต่างไปจากข้อมูลที่
น าเสนอในรายการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวนี้ ผูล้งทุนควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 

1.10 สรปุค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทรสัต ์ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทรสัต์ 
เพดำน (ต่อปี) หรือภำยหลงักำรท ำธรุกรรมในแต่ละ
ครัง้ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธรุกิจเฉพำะ หรือ

ภำษีอ่ืนใด) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทัง้หมดทีเ่ป็น
รายจ่ายประจ าเฉพาะในระดบัของกองทรสัต์ ซึง่ไม่รวมถงึ 
ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีจ่่ายรายครัง้ 
เมื่อมกีารเพิม่ทุน และ/หรอื ไดม้า จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั  

ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ (NAV) 
(เฉพาะส าหรบัปีที ่1 นบัจากวนัลงทุน) 

 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
(1) ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์(Base 

Fee)  

ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดเ้ขา้ลงทุนครัง้แรก 

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุน

ทั ้ง หมด  แ ต่ ไม่ เ กิน  30 ล้ า นบ าท ต่อ ปี  ( ไม่ ร วม

ภาษมีลูค่าเพิม่)  

อย่างไรก็ดี ในปีช่วง 5 ปีแรกของการบริหารจัดการ

กองทรสัต์ ส าหรบัทรพัย์สนิหลกัที่ได้เขา้ลงทุนครัง้แรก

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมพื้นฐานใน

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุน

ครัง้แรก แต่จะไม่ เกิน 21 ล้านบาทต่อปี  (ไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่) 

ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดเ้ขา้ลงทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุน

เพิม่เตมิ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่)  

ตามทีจ่่ายจรงิ 

(2) ค่าธรรมเนียมบรหิารพเิศษ (Incentive Fee)  ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดเ้ขา้ลงทุนครัง้แรก ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทรสัต์ 
เพดำน (ต่อปี) หรือภำยหลงักำรท ำธรุกรรมในแต่ละ
ครัง้ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธรุกิจเฉพำะ หรือ

ภำษีอ่ืนใด) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ร้อยละ 2.00 ของรายได้บนงบการเงินเฉพาะของ

กองทรสัต ์ 

อย่างไรก็ดี ในปีช่วง 6 ปีแรกของการบริหารจัดการ

กอ งทรัส ต์  ผู้ จ ัด ก า รกอ งทรัส ต์ จ ะ ไม่ เ รี ย ก เ ก็บ

ค่าธรรมเนียมการบรหิารพเิศษจากกองทรสัต ์

ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดเ้ขา้ลงทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

ของรายไดจ้ากงบการเงนิเฉพาะของกองทรสัต์ 

(3) ค่าธรรมเนียมจากการด าเนินธุรกรรมทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัการไดม้าและการจ าหน่ายทรพัยส์นิกองทรสัต์ 

- ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิที่ไดม้าของ
กองทรสัต์ 

- ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไป
ของกองทรสัต์ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมทรสัต ี - รอ้ยละ 0.30 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต ์ ส าหรบัสดัส่วนมูลค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต์ (Total Asset Value: TAV) ไม่เกนิ 4,000 
ลา้นบาท 

- รอ้ยละ 0.20 ต่อปีของมลูค่าสนิทรพัย์รวมของ
กองทรสัต ์ ส าหรบัสดัส่วนมูลค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต ์ ส่วนทีเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 
8,000 ลา้นบาท 

- รอ้ยละ 0.12 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต ์ส าหรบัสดัส่วนมูลค่าของกองทรสัต ์(TAV) 
ส่วนทีเ่กนิ 8,000 ลา้นบาท 

แต่ทัง้นี้ไม่ต ่ากวา่ 4 ลา้นบาทต่อปี 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามทีจ่่ายจรงิ  แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 (ศนูย์จุดศนูยห์า้) 
ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ (NAV) ของกองทรสัต์ ซึง่
ค านวณโดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละรบัรองโดยทรสัต ี
ทัง้นี้ อาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามประกาศศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 (สาม) ของจ านวนเงนิที่ระดมทุนได้
ในแต่ละครัง้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและค่านายหน้าในการจดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ เชน่ ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย
ของผูจ้ดัจ าหน่าย, ค่านายหน้าการจดัจ าหน่าย, 
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูซ้ือ้หน่วยทรสัตเ์บื้องตน้ใน
ต่างประเทศ (Initial Purchaser) เป็นตน้ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 (สาม) ของจ านวนเงนิทีร่ะดมทุนได้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (ถา้ม)ี ตามอตัราทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 10.00 (สบิ) ของ
รายไดจ้ากทรพัยส์นิโครงการ (ถา้ม)ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ค่าส่งเสรมิการ
ขาย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิค่าใชจ้่ายในการ
จดัประชมุนกัลงทุน ค่าเดนิทางของนกัลงทุนและผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเยีย่มชมทรพัยส์นิ
เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายต่อนกัลงทุน 

- ส าหรบัวตัถุประสงค์เพื่อการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และการซื้อหรอืขายอสงัหารมิทรพัย์ ตามอตัราที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า)  ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์(TAV) 
- ส าหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้นักลงทุนทัว่ไปทราบขอ้มูลเกี่ยวกบักองทรสัต์ 
ตามอตัราที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุด
สองห้า) ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินของกองทรสัต์ ณ 
วนัสิน้ปีบญัชขีองปีบญัชกี่อนหน้า 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทรสัต์ 
เพดำน (ต่อปี) หรือภำยหลงักำรท ำธรุกรรมในแต่ละ
ครัง้ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธรุกิจเฉพำะ หรือ

ภำษีอ่ืนใด) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาอื่นของกองทรสัต์ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(รายละเอยีดของค่าใชจ้่ายอื่นๆเป็นไปตามส่วนที่ 2.10 
เรื่องค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูจ้องซือ้
หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์และกองทรสัต์ อาท ิ ค่าใชจ้่ายในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิโครงการฯ เป็นตน้) 

  

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.10 หวัขอ้ 10.2 เรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก
กองทรสัต)์  

1.11 เงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 
 การระดมทุนเพื่อเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและ
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์ตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี้นี้ ด าเนินการโดยมเีงื่อนไขในการยกเลกิการระดมทุนเพื่อเพิม่ทุน 
ดงันี้ 

(1) มกีารกระจายการถอืหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัต์
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(2) มลูค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัมลูค่าเงนิกูย้มืจากบุคคลอื่น (ถา้ม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทนุ
ในอสงัหารมิทรพัย ์ 

(3) มีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ผู้ จดัการ
กองทรสัต์ ทรสัต ีบรษิทัผูข้ายฯ หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

(4) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตใีหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบั
แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

1.12 เงื่อนไขในกำรเปล่ียนแปลงผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
การเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไปตามรายละเอยีดที่เปิดเผยไวใ้นส่วนที ่ 2.8 หวัขอ้ 8.10 เรื่องวธิกีาร

และเงื่อนไขในการเปลีย่นตวัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ดว้ยสาเหตุใด อนั
มไิด้เนื่องมาจากขอ้ 1.1 - 1.6 ตามรายละเอยีดที่เปิดเผยไว้ในส่วนที ่2.8 หวัขอ้ 8.10 เรื่องวธิกีารและเงื่อนไขในการ
เปลีย่นตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และมไิดเ้กดิจากความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายในระยะเวลา 10 ปี ภายหลงั
จากวนัทีเ่ขา้ท าสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (วนัที ่20 ธนัวาคม 2560) ทรสัต ี(โดยทรพัยส์นิของกองทรสัต์) ตกลง
จะช าระค่าชดเชยการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นระยะเวลา 5 ปี (โดยค านวณจากอัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐานและ
ค่าธรรมเนียมพเิศษเฉลีย่ทีผู่้จดัการกองทรสัต์ไดร้บัในระยะเวลา 12 เดอืนก่อนหน้า หรอืตามสดัส่วนทีเ่ทยีบเท่า) โดย
ก าหนดช าระในวนัทีก่ารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั 

2. ควำมเส่ียงส ำคญัของกำรลงทุนในหน่วยทรสัตเ์พ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง  

การลงทุนในหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกจิโรงแรมและ
สทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี้นี้มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาปัจจยัความเสีย่งดงัต่อไปนี้อย่างรอบคอบก่อนที่
จะตดัสนิใจลงทุน ทัง้นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถงึความเสีย่งส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์โดยสรุปเท่านัน้  
เนื้อหาในรายละเอยีดของปัจจยัความเสีย่งไดร้ะบุไวใ้นสว่นที ่2.1 เรื่องปัจจยัความเสีย่ง 
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2.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักองทรสัตห์รอืกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์ 

(1) สมมติฐานในรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลก าไรตามสมมติฐานมคีวามไม่
แน่นอน และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 
และการแขง่ขนั ซึง่อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมีนยัส าคญัและ
อาจสง่ผลต่อมลูค่าทีไ่ดล้งทุนในกองทรสัต ์

(2) ความส าเรจ็ของกองทรสัตข์ึน้อยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูเ้ช่าหลกั และผูบ้รหิารโรงแรมใน
การจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิโครงการฯ  ซึ่งหากไม่สามารถด าเนินการหรือจดัการได้
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อมูลค่าของ
ทรพัยส์นิโครงการฯ  ผลการด าเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 

(3) รายไดข้องกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของผูเ้ช่าหลกั และการตดัสนิใจต่ออายุ
สญัญาเช่าเมื่อสญัญาเช่าของผูเ้ช่าหลกัสิน้สดุลง 

(4) ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิอาจไม่ไดร้บัค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยัภายใต้สญัญาเช่า
ทรพัยส์นิ 

(5) ค่าเช่าพืน้ฐานในการต่ออายุสญัญาเช่าอาจแตกต่างจากประมาณการค่าเช่าพืน้ฐาน 
(6) ความเสี่ยงในการที่กองทรสัต์อาจมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนผู้จดัการกองทรสัต์โดยมไิด้เกดิจาก

ความผดิโดยตรงของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
(7) ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้เมื่อต้องมกีารปรบัปรุงทรพัยส์นิโครงการฯ และความเพยีงพอของเงนิส ารองส าหรบัการ

ปรบัปรุง 
(8) การพึง่พงิผูบ้รหิารโรงแรม และการใชเ้ครื่องหมายการคา้ หรอืแบรนดข์องผูบ้รหิารโรงแรมส าหรบัทรพัย์สนิ

โครงการฯ 
(9) ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ  
(10) กองทรสัตต์อ้งพึง่พาบุคคลภายนอกส าหรบัการใหบ้รกิารบางประการ 
(11) ความเสีย่งเกีย่วกบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม 
(12) กองทรสัตไ์ม่มอี านาจควบคุมผูบ้รหิารโรงแรมไดโ้ดยตรง 
(13) ความเสีย่งจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัไดใ้นอนาคต 
(14) กองทรสัต์อาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ของบรษิทัผูข้ายฯ ในการด าเนินงานของทรพัย์สนิ

โครงการฯ ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาหา้มขายหน่วยทรสัต์ 
(15) กองทรสัต์อาจเขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ซึง่อาจจะ

จ ากดัผลประโยชน์ทีก่องทรสัต์จะไดร้บัจากทรพัยส์นิโครงการฯ และการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถ
คุม้ครองความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทัง้หมด 

(16) การจ่ายผลประโยชน์จากการด าเนินงานของทรพัยส์นิโครงการฯ แก่กองทรสัต์ ขึน้อยู่กบัรูปแบบในการส่ง
เงนิ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลง และอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการควบคุม การ
เคลื่อนย้ายเงนิทุน หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการส่งเงนิ และการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิในแต่ละประเทศที่
กองทรสัตล์งทุน 

(17) อตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ อาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนในปีแรกทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิโครงการฯ เนื่องจากการสิน้สดุเงื่อนไขการสนับสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธ ิ(NOI Support) 
หรอืมกีารใชเ้งนิสนับสนุนเตม็จ านวนก่อนสิน้สุดระยะเวลาสนบัสนุน 3 ปีส าหรบัโรงแรม Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur โดยบรษิทัผูข้ายฯ ก าหนดการไม่ได้รบัสทิธใินการรบัเงนิจ่าย และการถงึก าหนดการช าระ
ดอกเบีย้และการช าระคนืเงนิตน้ของเงนิกูจ้ากธนาคารตามสญัญาเงนิกูร้ะหว่างกองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้้  
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(18) ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืบุคคลอื่นๆ อาจไม่ไดร้บัค่าเสยีหายซึง่ตนเรยีกรอ้งจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้เนื่องจาก
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามรบัผดิแบบมขีอ้จ ากดัในบางกรณี 

(19) รายไดห้ลกัของกองทรสัต์ภายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งจะ
ขึน้อยู่กบัรายไดข้องทรพัยส์นิโครงการฯทีต่ัง้อยู่ในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นหลกั 

2.2 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นโครงกำรฯ  

(1) ความเสีย่งจากการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง และการด าเนินการเพื่อให้
ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

(2) กองทรสัตม์คีวามเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิและภาวะธุรกจิท่องเทีย่วในประเทศทีอ่สงัหารมิทรพัย์
ของกองทรสัตต์ัง้อยู่ 

(3) ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทีย่วที่
สงูขึน้ 

(4) ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ต่อทรพัยส์นิโครงการฯ อาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองเตม็จ านวน
จากกรมธรรมป์ระกนัภยั  

(5) ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งอาจมคีวามช ารุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิี่ผิด
กฎหมายและกฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอื่น 

(6) ความรบัผดิของบรษิทัผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิทีม่อียู่ก่อนทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ไปลงทุน 
(7) การรบัรอง การรบัประกนั และการชดใชค้่าเสยีหายโดยบรษิทัผู้ขายฯ นัน้อยู่ภายใต้ขอบเขต จ านวน และ

ระยะเวลาจ ากดั 
(8) การเรยีกเงนิจากหนงัสอืค ้าประกนัธนาคาร (Bank Guarantee) ตอ้งมกีารด าเนินการตามเงื่อนไขและอาจใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อจะไดร้บัเงนิตามขอ้ตกลง 
(9) ทางเขา้ออกและที่จอดรถของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park และทางเขา้ออกของโรงแรม Sofitel 

Bali Nusa Dua Beach Resort ไม่เป็นสว่นหนึ่งของทรพัยส์นิโครงการฯ ทีก่องทรสัตล์งทุน 
(10) ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสยัอื่นๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์
(11) มูลค่าของทรพัยส์นิหลกัตามการประเมนิค่าโดยบรษิัทประเมนิค่าทรพัย์สนิ ไม่ไดเ้ป็นเครื่องแสดงมูลค่าที่

แท้จรงิของทรพัยส์นิหลกัเสมอ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาขายของทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวนัน้จะ
เป็นไปตามทีป่ระเมนิไม่ว่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

(12) การลดลงของมูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิหลกัและการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ะมผีลกระทบ
ในทางลบต่อบญัชกี าไรขาดทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรสัต ์

(13) ความเสีย่งจากการขยายหรอืต่ออายุสทิธใินการใชท้ีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง  
(14) จ านวนค่าธรรมเนียมส าหรบัการขอขยายหรือต่อใบอนุญาต HGB ของทรพัย์สนิโครงการฯ ในประเทศ

อนิโดนีเซยี ไม่สามารถก าหนดเป็นจ านวนที่แน่นอน โดยขึน้อยู่กบัมูลค่าที่ดนิในขณะที่ด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อขอขยายหรอืต่อใบอนุญาต HGB  

(15) ความเสีย่งจากการลงทุนในทีด่นิเช่าช่วงของโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ซึง่
เป็นทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรกของกองทรสัต ์

(16) ความเสีย่งจากการทีโ่รงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  อาคาร South ตัง้อยู่บนทีด่นิมากกว่าหนึ่ง
แปลง 
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(17) ความเสี่ยงจากการที่โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  มีข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตที่
ค่อนขา้งจ ากดั 

2.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์ 

(1) ความเสีย่งโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
(2) กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ

ขาดทางเลอืกอื่นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการฯ 
(3) กลยุทธข์องกองทรสัตใ์นการลงทุนในทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิโรงแรมอาจน ามาซึง่ความเสีย่งทีสู่ง

กว่าเมื่อเทยีบกบักองทรสัตป์ระเภทอื่นทีม่รีปูแบบการลงทุนทีห่ลากหลายกว่า 
(4) ทรพัยส์นิโครงการฯ อาจถูกเวนคนื 
(5) กองทรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มูลค่าของสทิธกิารเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที่

เหลอือยู่ และจะมผีลใหม้ลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามสว่นไปดว้ย 
(6) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืแนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
(7) ความเสีย่งจากการลงทุนของกองทรสัตโ์ดยการลงทุนในทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในต่างประเทศ 

2.4 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ 

(1) ราคาซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองอาจลดลงต ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 
(2) ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด้ 
(3) มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่ต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต์ก่อนการ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ 
(4) การขายหน่วยทรสัตใ์นอนาคตของพนัธมติรทางธุรกจิ อย่างมนีัยส าคญัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคา

ตลาดของหน่วยทรสัต ์
(5) เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์ไดล้งทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 
(6) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัตอ์าจไม่เท่ากบัราคาทีจ่ะซือ้ขายไดจ้รงิในตลาดหลกัทรพัย ์
(7) มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์มไิด้เป็นมูลค่าที่แท้จรงิของทรพัย์สนิซึ่งกองทรสัต์จะได้รบัหากมีการ

จ าหน่ายทรพัยส์นิออกไปทัง้หมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต์ 
(8) ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากกองทรสัต ์ในกรณีทีม่กีารผดิสญัญาภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิ 

2.5 ควำมเส่ียงของแต่ละประเทศท่ีเก่ียวข้อง  


