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ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
(“กองทรัสต์” หรือ “SHREIT”) มีความประสงค์จะระดมทุนเพ่ือเข้าลงทุนในหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท Strategic 
Hospitality Holdings 2 Limited ซึง่จดัตัง้ขึน้เพ่ือลงทนุในบริษัทโฮลดิง้ต่างประเทศโดยการถือหุ้นสดัสว่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 
ในบริษัทผู้ ให้เช่าทรัพย์สินซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในโครงการโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ (1) โครงการโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในประเทศมาเลเซีย และ (2) โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (รวมเรียกว่า ”ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) โดยมีรายละเอียด
ของการลงทนุเพิ่มเติม ดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเตมิ  

1.1 ที่ตัง้โครงการ 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur    

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ประกอบไปด้วยโรงแรม 2 อาคาร ได้แก่อาคาร 
North Wing และอาคาร South Wing โดยอาคาร North Wing ตัง้อยู่เลขท่ี 449 ถนน Tuanku Abdul Rahman 
ส่วนอาคาร South Wing ตัง้อยู่เลขท่ี 452 ถนน Tuanku Abdul Rahman เขต Chow Kit กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริเวณท่ีสะดวกต่อการเดินทาง โดยโครงการอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล Chow 
Kit ประมาณ 350 เมตร โดยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานี Chow Kit สามารถเดินทางเพ่ือเช่ือม
ต่อไปยังสถานี KL Sentral ได้โดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที โดยสถานี KL Sentral เป็นสถานี
ศูนย์กลางท่ีเช่ือมต่อสายรถไฟฟ้าเกือบทุกสายในกัวลาลมัเปอร์ รวมไปถึงสายรถไฟฟ้า KLIA Ekspres ท่ีเช่ือม
ตอ่ไปยงัสนามบนินานาชาติกวัลาลมัเปอร์ (KLIA : Kuala Lumpur International Airport) อีกด้วย  

รูปภาพแสดงสถานที่ตัง้ของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
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นอกจากนี ้เน่ืองจากโครงการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกับย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD : Central 
Business District) ทําให้มีความสะดวกในการเดินทางไปยงั Kuala Lumpur City Centre (KLCC) ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ศนูย์กลางธรุกิจและแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสําคญัของกวัลาลมัเปอร์ อาทิ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Twin Towers) 
ศนูย์การค้า Suria KLCC และ KLCC Park เป็นต้น 

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

โครงการโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ตัง้อยู่ ท่ี  Lot N5 โครงการ  ITDC Tourism 
Complex Nusa Dua เขต Budang เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยบริเวณดงักล่าวได้รับการพฒันาให้มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือสนบัสนนุการท่องเท่ียว อาทิ ระบบรักษาความปลอดภยั โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และ
สนามกอล์ฟ เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Indonesia Tourism Development Corporation 
(“ITDC”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซีย นอกจากนีโ้ครงการโรงแรมยังตัง้อยู่ใกล้กับ  Bali 
International Convention Centre ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมนานาชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเกาะบาหลีโดยมี
พืน้ท่ีสําหรับจัดงาน Exhibition ประมาณ 2,700 ตารางเมตร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที (ประมาณ 
900 เมตร) ด้วยรถยนต์จากโรงแรม นอกจากนี ้สําหรับการเดินทางมายงัโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort จากสนามบินนานาชาติ Ngurah Rai International Airport (Denpasar) มีความสะดวกโดย
สามารถเดินทางทางรถยนต์ผ่าน Mandara Toll Road โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  

รูปภาพแสดงสถานที่ตัง้ของโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

  
1.2 ลักษณะทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur   

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ประกอบไปด้วยอาคารโรงแรม 2 อาคาร แบ่งเป็น
อาคาร North Wing 1 อาคาร และอาคาร South Wing 1 อาคาร 
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โดยอาคาร North Wing เป็นอาคารสําหรับห้องพกัสูง 17 ชัน้ (นบัรวมชัน้ล่างหรือ Ground Floor)  และ
ชัน้ใต้ดินสําหรับจอดรถ 2 ชัน้ซึ่งสามารถใช้จอดรถได้ 27 คนั มีห้องพกัทัง้หมด 265 ห้อง พืน้ท่ีของห้องพกัรวม
ประมาณ 7,211 ตารางเมตร และพืน้ท่ีใช้สอยรวม (Gross Floor Area) ของอาคาร 10,778 ตารางเมตร ตัง้อยู่
บนท่ีดินขนาด 1,082 ตารางเมตร ซึง่เปิดดําเนินการตัง้แต่กลางเดือนธนัวาคม 2560  

โดยอาคาร South Wing เป็นอาคารสําหรับห้องพกัสูง 27 ชัน้ (นบัรวมชัน้ล่างหรือ Ground Floor)  และ
ชัน้ใต้ดินสําหรับจอดรถ 1 ชัน้ซึ่งสามารถใช้จอดรถได้ 66 คนั มีห้องพกัทัง้หมด 267 ห้อง พืน้ท่ีของห้องพกัรวม
ประมาณ 5,925 ตารางเมตร และพืน้ท่ีใช้สอยรวม (Gross Floor Area) ของอาคาร 7,634 ตารางเมตร ตัง้อยู่บน
ท่ีดินขนาด 663 ตารางเมตร (ท่ีมา : อ้างอิงข้อมูลตามรายงานผู้ ประเมินราคาอิสระ HVS Consulting and 
Valuation Services (โดยบริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั) ("Nexus")) ทัง้นี ้อาคาร South Wing 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในเดือนสิงหาคม 
2561  

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ประกอบไปด้วยอาคารห้องพักของโรงแรม 5 
อาคาร โดยแต่ละอาคารจะมีทัง้หมด 4 ชัน้ (นับรวมชัน้ล่างหรือ Ground Floor) ซึ่งมีห้องพักรวมทัง้หมด 398 
ห้อง และมีบ้านพกัวิลล่า 7 หลงั  ซึ่งมีห้องพกัรวม 17 ห้อง รวมเป็นห้องพกัทัง้หมด 415 ห้อง รวมเป็นพืน้ท่ีของ
ห้องพักประมาณ 22,457 ตารางเมตร   นอกจากนีท้างโรงแรมยงัมีอาคารสําหรับร้านอาหาร บาร์ ห้องจดัเลีย้ง 
ห้องประชมุ พืน้ท่ีสําหรับเด็กและลานจอดรถเป็นต้น  ซึง่รวมเป็นพืน้ท่ีใช้สอยของอาคารทัง้หมดประมาณ 54,095 
ตารางเมตร (ท่ีมา : อ้างอิงข้อมลูตามรายงานผู้ประเมินราคาอิสระ Nexus) 

1.3 ระบบวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค 

ระบบวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ 
ระบบสขุาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบโทรศพัท์ ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึง่ติดตัง้และใช้งานอยู่ในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur และโครงการโรงแรม Sofitel Bali 
Nusa Dua Beach Resort 

1.4 รูปแบบการบริหารงาน  

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

ปัจจุบันโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Hilton 
Worldwide Manage Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแบรนด์ Hilton ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมระดบัสากล โดย 
แบรนด์ท่ีใช้สําหรับโครงการคือแบรนด์ “Hilton Garden Inn” ซึง่ เป็นแบรนด์โรงแรมระดบั Upscale 1  

                                                            
1 อ้างอิงการจดัลําดบัแบรนด์ (Brand hierarchy) ในเครือ Hilton ตามรายงานประจําปี 2560 ของ Hilton Worldwide Holdings Inc. 
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สัญญาบริหารโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จัดทําขึน้ระหว่างบริษัท Knights Bridge 
Avenue Sdn Bhd และ Gateway Legend Sdn Bhd กับบริษัท  Hilton Worldwide Manage Limited มีอายุ
สญัญา 15 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมดําเนินงาน โดยคู่สญัญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไปได้อีก 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 5 ปี ทัง้นี ้เม่ือกองทรัสต์เข้าลงทุนแล้ว บริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway 
Legend Sdn Bhd จะทําการโอนสญัญาบริหารโรงแรมฉบบัปัจจุบนัให้แก่บริษัทผู้ เช่าหลกัท่ีจะถูกจดัตัง้ขึน้ใหม่
ตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย ซึง่มีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือ
หุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นคูส่ญัญากบัผู้บริหารโรงแรมแทน 

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

ปัจจุบนัโครงการโรงแรม Sofitel Nusa Dua Beach Resort อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ PT AAPC 
Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ในเครือของแบรนด์ Accor ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมระดับสากล โดยแบรนด์ท่ีใช้
สําหรับโครงการคือแบรนด์ “Sofitel” ซึง่เป็นแบรนด์โรงแรมระดบั Luxury 

สัญญาบริหารโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จัดทําขึน้ ระหว่างบ ริษัท  PT Griya 
Pancaloka และบริษัท PT AAPC Indonesia มีอายุสัญญา 15 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมดําเนินงาน โดยคู่สัญญา
สามารถตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไปได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี ทัง้นี ้เม่ือกองทรัสต์เข้าลงทุนแล้ว บริษัท 
PT Griya Pancaloka จะทําการโอนสญัญาบริหารโรงแรมฉบบัปัจจบุนัให้แก่ผู้ เช่าหลกั คือ PT Central Pesona 
Palace ซึ่งถกูจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศอินโดนีเซียและมีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) 
เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นคูส่ญัญากบัผู้บริหารโรงแรมแทน 

1.5 รายละเอียดของห้องพกั 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

ประเภทห้องพกั 
จาํนวน 
(ห้อง) 

พืน้ที่เฉลี่ยต่อห้อง 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่รวมของ
ห้องพกัแต่ละ
ประเภท 

(ตารางเมตร) 
North Wing    
Standard Room 236 27 6,357 
Twin Room 10 36 360 
Single Room 19 26 494 

รวม 265  7,211 
South Wing    
Queen Room 154 20 3,080 
Twin Room 73 29 2,085 
Single Room 40 19 760 
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ประเภทห้องพกั 
จาํนวน 
(ห้อง) 

พืน้ที่เฉลี่ยต่อห้อง 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่รวมของ
ห้องพกัแต่ละ
ประเภท 

(ตารางเมตร) 
รวม 267  5,925 

รวมทัง้หมด 532  13,136 
ท่ีมา : อ้างอิงข้อมลูตามรายงานผู้ประเมินราคาอิสระ Nexus 

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

ประเภทห้องพกั 
จาํนวน 
(ห้อง) 

พืน้ที่เฉล่ียต่อห้อง 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่รวมของ
ห้องพกัแต่ละ
ประเภท 

(ตารางเมตร) 
Luxury Room  249 48 11,952 
Luxury Room Ocean View 34 48 1,632 
Luxury Room Plunge Pool 49 48 2,352 
Luxury Room Pool Access 44 48 2,112 
Prestige Suites 12 120 1,440 
Prestige Suites Plunge Pool 4 120 480 
Honeymoon Suites 4 88 352 
Honeymoon Suites Plunge Pool 2 88 176 
1 Bedroom Villa 14 88 1,232 
2 Bedroom Villa 2 175 350 
Presidential Villa 1 379 379 

รวมทัง้หมด 415  22,457 
ท่ีมา : อ้างอิงข้อมลูตามรายงานผู้ประเมินราคาอิสระ Nexus 

1.6 ผลการดาํเนินงาน 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ประกอบไปด้วยอาคารโรงแรม 2 อาคาร ได้แก่ 
อาคาร North Wing ซึ่งเร่ิมดําเนินงานในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 และอาคาร South Wing ซึ่งคาดว่าจะ
เร่ิมเปิดบริการในเดือนสิงหาคม 2561 โดยผลการดําเนินงานในแต่ละเดือนตัง้แต่มกราคมถึงเมษายน ปี 2561 
ของอาคาร North Wing โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur สามารถสรุปได้ดงันี ้
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 หน่วย1 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 
อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ (OR) ร้อยละ 32.40% 45.80% 55.20% 59.30% 
อตัราค่าห้องพกัเฉลีย่ (ADR) ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน 39 37 34 34 
รายได้เฉลีย่ตอ่ห้องพกั (RevPAR) ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน 13 17 19 20 
รายได้คา่ห้องพกั ดอลลาร์สหรัฐ 103,825 125,154 156,292 159,215 
รายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม ดอลลาร์สหรัฐ 12,136 15,635 19,276 23,643 
รายได้ทัง้หมด ดอลลาร์สหรัฐ 117,308 141,993 177,358 184,306 
กําไรขัน้ต้นจากการดาํเนินงาน  ดอลลาร์สหรัฐ (18,619) 4,473 (4,769) 10,556 
กําไรสทุธิจากการดําเนินงานก่อน
หกั FF&E reserve2 

ดอลลาร์สหรัฐ (21,224) 1,487 (10,558) 4,660 

กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน  ดอลลาร์สหรัฐ (22,397) 67 (12,331) 2,817 
ท่ีมา: งบการเงินผู้บริหาร (Management Account) ทัง้นี ้อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการตรวจสอบโดยผู้บริหารโรงแรม 

เจ้าของทรัพย์สนิ และผู้สอบบญัชี 
หมายเหต:ุ 1. อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 4.0588 ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจาก Bloomberg วันที่ 18 ก.ค. 

2561 
2. เงินสาํรองค่าเฟอร์นิเจอร์และคา่วสัดอุปุกรณ์ตามที่กําหนดในสญัญาบริหารจดัการโรงแรม (Full FF&E Reserve) 

อัตราการเข้าพักเฉล่ีย : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing มีอตัราการ
เข้าพกัเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองหลงัจากการเปิดดําเนินการในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 จาก
การท่ีโรงแรมได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือย ๆ โดยอตัราการเข้าพกัเฉล่ียเพิ่มขึน้จากร้อยละ 32.4 ในเดือนมกราคม 
2561 เป็นร้อยละ 59.3 ในเดือนเมษายน 2561 คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้เฉล่ียสะสมต่อเดือนเท่ากบัร้อยละ 21 (โดย
คิดจากจํานวนห้องท่ีมีลูกค้าเข้าพักเท่ากับ 2,662 ห้องในเดือนมกราคมและเพิ่มขึน้เป็น 4,714 ห้องในเดือน
เมษายน) โดยลกูค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมประกอบด้วย ลกูค้าจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว (Leisure) ประมาณร้อยละ 
76 และลูกค้าท่ีจองกับโรงแรมโดยตรง (Walk-ins) ประมาณร้อยละ 13 และลูกค้าท่ีมาเป็นกลุ่ม (Groups) 
ประมาณร้อยละ 9 

อัตราค่าห้องพักเฉล่ีย : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing มีอัตราค่า
ห้องพกัเฉลี่ยท่ีลดลงจาก 39 ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน ในเดือนมกราคม 2561 เป็น 34 ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน ใน
เดือนเมษายน 2561 คิดเป็นอตัราลดลงเฉลี่ยสะสมต่อเดือนเท่ากบัร้อยละ 4.5 เน่ืองจากโรงแรมยงัอยู่ในช่วงเร่ิม
เปิดดําเนินการ ผู้บริหารโรงแรมจงึมีนโยบายในการขยายฐานลกูค้าเป็นหลกั จึงได้มีการปรับลดอตัราค่าห้องพกั
และกําหนดนโยบายส่วนลดต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ Hilton และเว็บไซต์ในการจองโรงแรมอื่น ๆ เพ่ือเป็นการ
ทําการตลาดและสร้างความนิยมให้แก่โรงแรม ตามแผนท่ีกําหนดไว้ ซึง่จากนโยบายการบริหารดงักล่าวสง่ผลให้
อตัราการเข้าพกัเฉล่ีย (OR) และรายได้เฉลี่ยต่อห้องพกั (RevPAR) เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

รายได้ค่าห้องพัก : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing มีรายได้คา่ห้องพกั
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 103,825 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม 2561 เป็น 159,215 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน
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เมษายน 2561 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้เฉล่ียสะสมต่อเดือนเท่ากับร้อยละ 15.3 ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์ในการ
ควบคมุอตัราค่าห้องพกัเพ่ือขยายฐานลกูค้าในชว่งเร่ิมเปิดดําเนินการ 

รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม : รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur อาคาร North Wing โดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากร้านอาหาร The Garden Grill (All-day Dining) 
โดยรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 12,136 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม 2561 เป็น 
23,643 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน 2561 คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้เฉลี่ยสะสมต่อเดือนเท่ากบัร้อยละ 24.9 โดย
มีสาเหตมุาจากจํานวนลกูค้าท่ีเข้าพกัและลกูค้าใช้บริการท่ีร้านอาหารของโรงแรมท่ีเพ่ิมขึน้ 

รายได้รวม : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing มีรายได้รวมเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองจาก 117,308 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม 2561 เป็น 184,306 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน 
2561 และคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้เฉลี่ยสะสมต่อเดือนเท่ากับร้อยละ 16.3 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้คา่ห้องพกัตามอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึน้ 

กําไรข้ันต้นจากการดําเนินงาน : สําหรับเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ปี 2561 
โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing มีกําไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นจากการดําเนินงาน
เท่ากับ (18,619) ดอลลาร์สหรัฐ 4,473 ดอลลาร์สหรัฐ (4,769) ดอลลาร์สหรัฐ และ 10,556 ดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลําดบั โดยความผนัผวนของกําไรขัน้ต้นเกิดจากการท่ีโรงแรมยงัอยู่ในช่วงเร่ิมเปิดดําเนินการและขยายฐาน
ลูกค้า โรงแรมจึงต้องมีค่าใช้จ่ายพืน้ฐานเพ่ือรองรับการขยายการดําเนินงาน เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ค่าใช้จ่ายในการตลาด และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รายได้ในบางเดือนของช่วงเร่ิมดําเนินการจึงไม่
เพียงพอตอ่จดุคุ้มทนุ  ซึง่ผลกระทบดงักลา่วเป็นเพียงผลกระทบในระยะสัน้ 

อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของโรงแรมมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ เน่ืองจากสามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่ม
รายได้ให้ใกล้เคียงกบัแผนท่ีกําหนดไว้ โดยท่ีผ่านมา ผู้บริหารโรงแรมสามารถรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นของห้องพกั
ได้อยู่ในระดับค่อนข้างคงท่ี โดยมีอตัรากําไรเท่ากับร้อยละ 68 ร้อยละ 71 ร้อยละ 70 และร้อยละ 70 ในเดือน
มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม และเมษายน ปี 2561 ตามลําดบั และสามารถปรับปรุงอตัรากําไรขัน้ต้นของอาหาร
และเคร่ืองด่ืม จากอตัราขาดทนุเทา่กบัร้อยละ 98 ในเดือนมกราคม 2561 เป็นร้อยละ 14 ในเดือนเมษายน 2561 
นอกจากนี ้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมยังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบและนโยบายการบริหารเพ่ือไม่ให้
พึง่พิงเฉพาะลกูค้าท่ีเข้าพกัโรงแรมเท่านัน้  

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน : สําหรับเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ปี 2561 
โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เท่ากับ  (22,397) ดอลลาร์สหรัฐ  67 ดอลลาร์สหรัฐ (12,331) ดอลลาร์สหรัฐ และ 2,817 ดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลําดบั ซึง่เป็นผลมาจากกําไรขัน้ต้นจากการดําเนินงานข้างต้น 

 

 



  เอกสารแนบ 2 
 

 
 

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  

ผลการดําเนินงานในอดีตตัง้แต่ปี 2558 – 2560 และไตรมาสแรกของปี 2560 และ 2561 ของโรงแรม 
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort มีรายละเอียด ดงันี ้

 หน่วย1 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาส 1  

2560 
ไตรมาส 1  

2561 
อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ (OR) ร้อยละ 73.30% 74.30% 73.25% 74.70% 64.90% 
อตัราคา่ห้องพกัเฉลีย่ (ADR) ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน 133 136 144 138 147 
รายได้เฉลีย่ตอ่ห้องพกั (RevPAR) ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน 97 101 105 103 95 
รายได้คา่ห้องพกั ล้านดอลลาร์สหรัฐ 14.76 15.40 15.94 3.85 3.56 
รายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม ล้านดอลลาร์สหรัฐ 7.29 7.47 8.29 2.21 1.51 
รายได้ทัง้หมด ล้านดอลลาร์สหรัฐ 22.82 23.84 25.26 6.36 5.26 

กําไรขัน้ต้นจากการดาํเนินงาน ล้านดอลลาร์สหรัฐ 9.11 10.39 10.51 2.66 2.16 
กําไรสทุธิจากการดําเนินงานก่อน
หกั FF&E reserve2 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6.48 7.72 7.74 1.97 1.59 

กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6.02 7.00 6.73 1.70 1.37 
ท่ีมา:  งบการเงินผู้บริหาร (Management Account) ทัง้นี ้อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการตรวจสอบโดยผู้บริหารโรงแรม เจ้าของทรัพย์สิน 

และผู้สอบบญัชี 
หมายเหต:ุ  1. อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 14,414 รูเปียอนิโดนีเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจาก Bloomberg วนัที่ 18 ก.ค. 2561  
 2. เงินสาํรองค่าเฟอร์นิเจอร์และคา่วสัดอุปุกรณ์ตามที่กําหนดในสญัญาบริหารจดัการโรงแรม (Full FF&E Reserve) 

อัตราการเข้าพักเฉล่ีย : สําหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resortมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73.30 ร้อยละ 74.30 และร้อยละ 73.25 ตามลําดับ คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.1 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 
2559 โดยอัตราการเข้าพักเฉล่ียของโรงแรมลดลงในปี 2560 เน่ืองจากเกาะบาหลีได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติในช่วงปลายปี 2560 จากการปะทุของภูเขา Agung ซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort และสนามบิน ประมาณ 60 กิโลเมตร ทัง้นี ้โรงแรมและสนามบินตัง้อยู่นอกบริเวณท่ีต้องอพยพ 
(Exclusion Zone) ภายในรัศมี 12 กิโลเมตรของภูเขา Agung (อย่างไรก็ดี การปะทุครัง้ใหญ่ของภูเขา Agung 
ครัง้สดุท้ายเกิดขึน้ในปี 2506 หรือเม่ือประมาณ 55 ปีท่ีแล้ว) เป็นผลให้โรงแรมไม่ได้รับผลกระทบทางตรงอย่างมี
นยัสําคญัและสามารถรักษาอตัราการเข้าพกัได้ใกล้เคียงกบัผลการดําเนินงานในอดีต 
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รูปภาพแสดงสถานที่ตัง้ของภเูขา Agung 

 
ทีม่า : สํานกังานข่าว CNN 

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.70 และร้อยละ 64.90 ตามลําดับ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
9.80 ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีโรงแรมยงัอยู่ในช่วงฟืน้
ตวัจากเหตกุารณ์ไม่ปกติข้างต้น 

อัตราค่าห้องพักเฉล่ีย : สําหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีอัตราค่าห้องพักเฉล่ียเท่ากับ 133 ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน 136 ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน และ 144 
ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน ตามลําดบั คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.7 ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และ คิดเป็น
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับราคาตามความนิยม
ของโรงแรมท่ีเพิ่มมากขึน้ ด้วยปัจจยัสําคญัคือโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  เป็นโรงแรมซึ่งมี
ห้องจดัเลีย้งขนาดใหญ่สําหรับรองรับงานแต่งงาน และห้องจดัเลีย้งท่ีติดชายหาดท่ีสามารถรองรับลกูค้าได้มาก 
ด้วยข้อดีดงักล่าวทําให้โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการจัดงานแต่งงาน หรืองาน
ประชุมนิทรรศการ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions: MICE) ได้อย่างดี  นอกจากนี ้
โรงแรมยังได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของจํานวนนักท่องเท่ียว โดยเกาะบาหลีมีจํานวน
นกัทอ่งเท่ียวสําหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 11.15 ล้านคน 13.57 ล้านคน และ 14.43 ล้านคน โดย
คิดเป็นการเพิ่มขึน้ เฉลี่ยสะสมต่อปี ร้อยละ  13.76 (ข้อมูลจากสํานักงานการท่องเท่ียวของบาหลี  Bali 
Government Tourism Office) 

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียเท่ากบั 138 ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน และ 147 ดอลลาร์สหรัฐ/ห้อง/คืน ตามลําดบั 
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โดยอตัราค่าห้องพกัเฉลี่ยของโรงแรมสําหรับไตรมาสแรกของปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน 

รายได้ค่าห้องพัก  : สําหรับปี  2558 ปี  2559 และปี  2560 โรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีรายได้ค่าห้องพกัเทา่กบั 14.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 15.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 15.94 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ตามลําดบั คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.3 ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.5 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอตัราคา่ห้องพกัเฉล่ีย  

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีรายได้คา่ห้องพกัเทา่กบั 3.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 7.7 ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของอตัรา
การเข้าพกัเฉลี่ยในช่วงฟืน้ตวัจากเหตกุารณ์ไม่ปกติ 

รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม : รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort โดยหลกัประกอบด้วยรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจากร้านอาหาร  (Cut Catch Cuiccina และ 
Kwee Zeen) บาร์ (Le Bar, L’Oh Bar, Beach Bar & Grill และ Swim-up Bar) ห้องจัดเลีย้ง MICE  รวมถึง
รายได้จากอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ือรับประทานในห้องพัก (In-room Dining) และมินิบาร์ โดยสําหรับปี 
2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort มีรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม
เท่ากบั 7.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 7.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 8.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.0 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบั
ปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของลูกค้าผู้ มาพักของโรงแรม และการจัดงานแต่งงานและงาน
ประชมุนิทรรศการ MICE 

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มเท่ากับ  2.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลําดบั คิดเป็นการลดลงร้อยละ 31.5 ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของลกูค้าในช่วงฟืน้ตวัจากเหตกุารณ์ไม่ปกติ 

รายได้รวม : สําหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort มี
รายได้รวมเท่ากับ  22.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 23.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 25.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลําดบั คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 ใน
ปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าห้องพกัและรายได้ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีรายได้รวมเท่ากบั 6.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 5.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ 17.3 ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้
คา่ห้องพกัและรายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงฟืน้ตวัจากเหตกุารณ์ไม่ปกติ 



  เอกสารแนบ 2 
 

 
 

กาํไรข้ันต้นจากการดาํเนินงาน : สําหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort มีกําไรขัน้ต้นจากการดําเนินงานเท่ากบั 9.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 
10.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และคิดเป็น
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2559  โดยกําไรขัน้ต้นจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองทุกปีนัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าห้องพกัและรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ทัง้นี ้
อตัรากําไรขัน้ต้นจากการดําเนินงานอยู่ในระดับค่อนข้างมั่นคง เท่ากับร้อยละ 39.9 ร้อยละ 43.6 และร้อยละ 
41.6 ของรายได้รวมปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลําดบั 

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีกําไรขัน้ต้นจากการดําเนินงานเท่ากับ 2.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลําดบั คิดเป็นการลดลงร้อยละ 18.9 ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยกําไรขัน้ต้นท่ี
ลดลงมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้ค่าห้องพกัและรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงฟืน้ตวัจาก
เหตุการณ์ไม่ปกติ ทัง้นี ้อตัรากําไรขัน้ต้นจากการดําเนินงานอยู่ในระดับค่อนข้างคงท่ี เท่ากับร้อยละ 41.9 และ
ร้อยละ 41.1 ของรายได้รวมไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 ตามลําดบั 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน : สําหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort มีกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (ก่อนหกั FF&E Reserve) เท่ากบั 6.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 7.72 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 7.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ ซึ่งกําไรในปี 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2559 
ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาเป็นสดัสว่น อตัรากําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (ก่อนหกั FF&E Reserve) เท่ากบัร้อยละ 28.4 
ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 30.6 ของรายได้รวมปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลําดบั โดยการลดลงในปี 2560 
นัน้ ได้รับผลกระทบสว่นหนึง่มาจากการปรับขึน้เงินเดือนขัน้ต่ําตามกฎหมายในเขต Badung  

สําหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort มีกําไรสทุธิจากการ
ดําเนินงาน เท่ากบั 6.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 7.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 6.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั 
คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.2 ในปี 2559 เม่ือเทียบกับปี 2558 และคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.9 ในปี 2560 
เม่ือเทียบกบัปี 2559  โดยกําไรสทุธิจากการดําเนินงานท่ีลดลงในปี 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากการปรับขึน้อตัรา
การเก็บเงินสํารอง FF&E Reserve ตามท่ีกําหนดในสญัญาบริหารโรงแรม จากร้อยละ 3 ของรายได้รวมในปี 
2559 เป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวมในปี 2559   

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort มีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานเท่ากบั 1.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 19.2 ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากกําไรขัน้ต้น
จากการดําเนินงานข้างต้น 
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2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเตมิ 

2.1 ภาพรวมโครงสร้างการเข้าลงทุน 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

สําหรับทรัพย์สินโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur กองทรัสต์จะลงทุนผ่านการถือ
หุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ตาม
กฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (“บีวีไอ”) โดยบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ดงักลา่วจะ
ถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท SHR-CK Limited ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ตามกฎหมายบีวีไอ โดย
บริษัทดงักล่าวจะเข้าลงทนุโดยการซือ้หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd 
(บริษัทจัดตัง้ตามกฎหมายมาเลเซีย) และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd (บริษัทจัดตัง้ตามกฎหมาย
มาเลเซีย) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ภายใน
โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing และอาคาร South Wing ตามลําดับ 
ในมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 240 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 59.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
1,971.54 ล้านบาท2) โดยแบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นและผ่านการให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัท Knights Bridge 
Avenue และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd ทัง้นี ้มูลค่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวจะนําไปชําระแก่
ผู้ขาย และชําระคืนเงินกู้ ยืมเดิมแก่สถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ1) 

มูลค่าการลงทนุในโครงการ2 

รวม ชําระมูลค่าการ
ลงทุนแก่ผู้ขาย3 

ชําระคืนเงนิกู้ ยืม
เดมิแก่สถาบนั

การเงนิ 

Knights Bridge Avenue Sdn Bhd 
25.91 

(105.18 ล้านริงกิต
มาเลเซยี) 

8.26 
(33.53 ล้านริงกิต

มาเลเซยี) 

34.17 
(138.70 ล้านริงกิต

มาเลเซีย) 

Gateway Legend Sdn Bhd 
13.87 

(56.30 ล้านริงกิต
มาเลเซยี) 

11.09 
(45.00 ล้านริงกิต

มาเลเซยี) 

24.96 
(101.30 ล้านริงกิต

มาเลเซีย) 

รวม 
39.78 

(161.48 ล้านริงกติ
มาเลเซีย) 

19.35 
(78.52 ล้านริงกติ

มาเลเซยี) 

59.13 
(240 ล้านริงกิต

มาเลเซยี) 

                                                            
2 อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 4.0588 ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 33.3420 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจาก Bloomberg วนัที่ 

18 ก.ค. 2561 ทัง้นี ้ราคาเข้าซือ้โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาจเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้ หรือ ลดลง ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนในวนัท่ีทํารายการ  
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หมายเหต:ุ  1. อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 4.0588  ริงกิตมาเลเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย  อ้างอิงจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 ก.ค. 
2561  

 2. สดัส่วนมลูค่าการลงทนุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วนัท่ีมีการซือ้ขายเสร็จสิน้ ซึง่เกิดจากการคืนเงินกู้ ในช่วง
ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ีได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นและวนัท่ีมีการซือ้ขายกนัเสร็จสิน้ 

 3. ประกอบด้วยค่าหุ้นและการชําระคืนเงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นเดิมแก่ผู้ขาย โดย ณ สิน้เดือนเมษายน 2561 บริษัท Knight 
Bridges Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gate way Legend Sdn Bhd มียอดเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 9.98 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 10.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาํดบั   

โครงสร้างการถือหุ้นของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

 

สรุปภาระภาษีท่ีเก่ียวข้องในการนําสง่เงินจากผลประโยชน์ท่ีได้รับมาให้กองทรัสต์ 

ชัน้ที่ 1 ประเทศมาเลเซีย  
บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

Knights Bridge 
Avenue Sdn Bhd 
และ Gateway 

Legend Sdn Bhd  

รายได้คา่เชา่ -ไมมี่- 
หกั : คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ  
หกั : คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมในการบริหารและคา่บริการ(1) ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยร้อยละ 10 
หกั : ดอกเบีย้จ่ายคนืเงินกู้ยมืผู้ ถือหุ้น  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยร้อยละ 15 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ภาษีเงินได้นิตบิคุคล ร้อยละ 24% 
รายการอ่ืน 
จ่ายชําระคืนเงินต้น -ไมมี่- 
เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิ (ถ้ามี) (2) -ไมมี่- 

หมายเหต ุ:  
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(1) เม่ือมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมของผู้ ถือหุ้นจนครบแล้ว การนําสง่เงินให้กองทรัสต์จะถกูนําสง่ในรูปแบบของการชําระคา่ธรรมเนียมในการบริหารและ
บริการ ยกเว้นในกรณีท่ีมีการกู้ ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม 

(2) เงินปันผลจะถกูจ่าย เม่ือบริษัทมีกําไร 

 
ชัน้ที่ 2 บีวีไอ 

บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

SHR-CK Limited 

รายได้ดอกเบีย้รับจาก Knights Bridge Avenue Sdn 
Bhd และ Gateway Legend Sdn Bhd 

 

รายได้เงินปันผลจาก Knights Bridge Avenue Sdn 
Bhd และ Gateway Legend Sdn Bhd 

 

รายได้ในการบริหารและการบริการจาก Knights Bridge 
Avenue Sdn Bhd และ Gateway Legend Sdn Bhd 

 

หกั : รายจา่ยอ่ืน ๆ  
กําไรสทุธิ(1) -ไมมี่- 
รายการอ่ืน 
รับคืนเงินกู้จากบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn 
Bhd และ Gateway Legend Sdn Bhd 

 

เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิให้ SHR-CK Limited (2) -ไมมี่- 
หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทท่ีตัง้อยูใ่น บีวีไอ ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบคุคล 
(2) บีวีไอ จ่ายเงินปันผลสามารถทําได้ภายใต้การทดสอบความเพียงพอของทรัพย์สินสทุธิ (Solvency Test) โดยหากมลูคา่ทรัพย์สินยงัมากกวา่มลูค่า

หนีสิ้นแล้ว จะสามารถจ่ายเงินสดสว่นเกินดงักลา่วในรูปการจ่ายเงินปันผลได้ และ ยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล 

 
ชัน้ที่ 3 บีวีไอ 

บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited 

รายได้เงินปันผลจากบริษัท SHR-CK Limited  
หกั : รายจา่ยอ่ืน ๆ  
กําไรสทุธิ(1)  -ไมมี่- 
รายการอ่ืน 
เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิ(2) -ไมมี่- 

หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทท่ีตัง้อยูใ่น บีวีไอ ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบคุคล  
(2) บีวีไอ จ่ายเงินปันผลสามารถทําได้ภายใต้การทดสอบความเพียงพอของทรัพย์สินสทุธิ (Solvency Test) โดยหากมลูคา่ทรัพย์สินยงัมากกวา่

หนีสิ้น จะสามารถจ่ายเงินสดสว่นเกินดงักลา่วในรูปการจ่ายเงินปันผลได้ และ ยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล 
 

ชัน้ที่ 4 ประเทศไทย 
บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

กองทรัสต์ 
รายได้เงินปันผลจาก Strategic Hospitality Holdings 2 

Limited  
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หกั : รายจา่ยท่ีเก่ียวกบัการบริหารกองทรัสต์  
กําไรสทุธิ(1) -ไมมี่- 
รายการอ่ืน 
เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิให้ผู้ ถือหน่วย   

หมายเหต ุ:  
(1) กองทรัสต์ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบคุคล 

ข้อมูลของบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited 

บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ตามกฎหมายของบีวีไอ โดย
กองทรัสต์จะเข้าถือหุ้ นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 ซึ่งบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะถือหุ้ น
สดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัท SHR-CK Limited   

บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ถูกจดัตัง้ขึน้เพ่ือความคล่องตวัในการดําเนินงานซึ่งรวมถึง
การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ต้องกู้ ยืมเงินท่ีบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited เน่ืองจาก
บริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited ได้ให้หลกัประกนัแก่สถาบนัการเงินสําหรับเงินกู้ ยืมท่ีเก่ียวข้องในการ
เข้าลงทุนในโครงการโรงแรม Pullman Jakarta Central Park โครงการโรงแรม Capri by Fraser และโครงการโรงแรม 
IBIS Saigon South แล้ว ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited ไม่สามารถแบ่งหลักประกัน
เดิมให้แก่วงเงินกู้ ใหม่สําหรับการกู้ยืมเพ่ือเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมได้ รวมทัง้เงินกู้ ใหม่จะมี
เง่ือนไขเงินกู้ ท่ีต่างไปจากเงินกู้ เดิม  เป็นผลให้กองทรัสต์ต้องดําเนินการกู้ ยืมเงินท่ี บริษัท Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited เท่านัน้ เพ่ือแยกหลกัประกนัและเง่ือนไขการกู้ เงินระหว่าง 2 วงเงินให้ชดัเจน นอกจากนี ้การกู้ ยืมท่ี 
บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited เป็นรายการกู้ ยืมเงินร่วมกัน แทนท่ีจะเป็นการกู้ ยืมใน  SHR-CK 
Limited และ SHR-ND Limited ซึ่งต้องจะแยกเป็นการกู้ ยืมสําหรับทรัพย์สินแต่ละชิน้นัน้ จะช่วยสร้างประโยชน์ในด้าน
การกระจายความเสี่ยงการกู้ ยืมเงินท่ีไม่พึ่งพิงกับผลประกอบการของโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านัน้ อีกทัง้ยังลด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเข้าทําสัญญากู้ เงินและการบริหารจัดการตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้  อาทิ การจัดทํา
สญัญาเงินกู้ เพียง 1 ฉบบั  

ข้อมูลของบริษัท SHR-CK Limited 

บริษัท SHR-CK Limited  เป็นบริษัทท่ีเพ่ิงจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของบีวีไอ โดยบริษัท Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited จะเข้าถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 100 ซึ่งบริษัท SHR-CK Limited  จะเข้าถือหุ้นสดัส่วนร้อย
ละ 100 ในบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd และให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้น
แก่ทัง้ 2 บริษัทดงักลา่วด้วย 

การจัดตัง้บริษัท SHR-CK Limited เพ่ือเข้าลงทุนในบริษัทท่ีเป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur นัน้ จะช่วยจํากัดความรับผิดชอบและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ในกรณีท่ีทรัพย์สิน
โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur เกิดความเสียหายหรือล้มละลาย โดยให้จํากัดเพียงไม่เกินเงิน
ลงทุนท่ียงัไม่ได้ชําระของบริษัท SHR-CK Limited เป็นผลให้ความเสียหายของกองทรัสต์ท่ีเกิดขึน้จากการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินโครงการถูกจํากัดเพียงเงินลงทุนในบริษัท SHR-CK Limited เท่านัน้ นอกจากนี ้การจัดตัง้บริษัท SHR-CK 
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Limited จะช่วยให้กองทรัสต์มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการทรัพย์สินภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนสําเร็จ (อาทิ 
การขายทรัพย์สินโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วย เป็นต้น) รวมทัง้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทนุการนําส่งผลตอบแทนจากทรัพย์สินท่ี
เข้าลงทนุแก่กองทรัสต์ 

ข้อมูลของบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd 

บริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง 
และสงัหาริมทรัพย์ภายในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North Wing ซึง่บริษัท SHR-CK 
Limited จะเข้าลงทุนโดยการซือ้หุ้ นร้อยละ 100 ของบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd มาจากผู้ ถือหุ้ นเดิม 
ประกอบด้วย Royal Group Capital Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 50 จาก Power Rich Investment Pte Ltd ในสัดส่วน
ร้อยละ 25 และจาก NMM Pte Ltd ในสดัสว่นร้อยละ 25  

นอกจากนี ้บริษัท SHR-CK Limited จะเข้าลงทนุโดยการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นแก่บริษัท Knights Bridge Avenue 
Sdn Bhd เพ่ือนําไปชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและจากผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd 
มีอยู ่ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทัง้นี ้สดัสว่นระหวา่งเงินคา่หุ้นและเงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึน้อยูก่บั
จํ าน วน เงิน กู้ ยื ม เดิ ม ขอ งบ ริษั ท  Knights Bridge Avenue Sdn Bhd กับ ธน าค าร  Malayan Banking Berhad 
(Singapore Branch) ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ข้อมูลของบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd 

บริษัท Gateway Legend Sdn Bhd เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และ
สังหาริมทรัพย์ภายในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร South Wing ซึ่งบริษัท SHR-CK 
Limited จะเข้าลงทุนโดยการซื อ้หุ้ น ร้อยละ  100 ของบ ริษัท  Gateway Legend Sdn Bhd มาจากผู้ ถือหุ้ น เดิม
ประกอบด้วย Royal Group Capital Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 50 จาก Power Rich Investment Pte Ltd ในสัดส่วน
ร้อยละ 25 และจาก Indosing Pte Ltd ในสดัสว่นร้อยละ 25  

นอกจากนี ้บริษัท SHR-CK Limited จะเข้าลงทุนโดยการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นแก่บริษัท Gateway Legend Sdn 
Bhd เพ่ือนําไปชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและจากผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd มีอยู่ ณ วนัท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทนุ ทัง้นี ้สดัส่วนระหว่างเงินค่าหุ้นและเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึน้อยู่กบัจํานวนเงิน
กู้ ยืมเดิมของบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd กับธนาคาร Malayan Banking Berhad (Singapore Branch) ณ 
วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

รายละเอียดของทรัพย์สินโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุผ่านการ
ถือหุ้ นร้อยละ 100 ของบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd สามารถ
สรุปได้ดงันี ้

หวัข้อ รายละเอียด 
ประเภทการลงทุนในที่ดนิ กรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีตัง้โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  
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หวัข้อ รายละเอียด 
ประเภทการลงทุนในอาคารและ
สังหาริมทรัพย์ 

กรรมสทิธ์ิในอาคารและสงัหาริมทรัพย์  

เจ้าของที่ดนิ (หลังจากกองทรัสต์
เข้าลงทุนในทรัพย์สิน) 

Knights Bridge Avenue Sdn Bhd สํ า ห รั บ  North Wing แ ล ะ  Gateway 
Legend Sdn Bhd สําหรับ South Wing 

เจ้าของอาคารและสังหาริมทรัพย์ 
(หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทนุใน
ทรัพย์สิน)  

Knights Bridge Avenue Sdn Bhd สํ า ห รั บ  North Wing แ ล ะ  Gateway 
Legend Sdn Bhd สําหรับ South Wing 

ผู้บริหารโรงแรม Hilton Worldwide Manage Limited 
ที่ตัง้ North Wing: เลขท่ี 449 ถนน Tuanku Abdul Rahman 

South Wing: เลขท่ี 452 ถนน Tuanku Abdul Rahman  
เขต Chow Kit กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

การเข้าออกทรัพย์สิน โรงแรมมีทางเข้าออกทางด้านหน้าของโรงแรมซึง่เช่ือมต่อกบัถนน Jalan Tuanku 
Abdul Rahman ซึง่เป็นถนนสาธารณะ  

รายละเอียดของที่ดนิ อาคาร North Wing 
- กรรมสทิธ์ิ Geran 12141, Lot 2244, Seksyen 41, Bandar Kuala Lumpur, 
Daerah Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan  
อาคาร South Wing 
- กรรมสทิธ์ิ Geran 12653, Lot 715, Seksyen 41, Bandar Kuala Lumpur, 
Daerah Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan 
- กรรมสทิธ์ิ Geran 12655, Lot 716, Seksyen 41, Bandar Kuala Lumpur, 
Daerah Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan 
- กรรมสทิธ์ิ Geran 15395, Lot 714, Seksyen 41, Bandar Kuala Lumpur, 
Daerah Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan 

พืน้ที่ดิน อาคาร North Wing 
ประมาณ 1,082 ตารางเมตร 
อาคาร South Wing 
ประมาณ 663 ตารางเมตร 

ลักษณะอาคาร อาคาร North Wing 
อาคารโรงแรมสูง 17 ชัน้ (นบัรวมชัน้ล่างหรือ Ground Floor) และมีชัน้ใต้ดิน 2 
ชัน้ 
อาคาร South Wing 
อาคารโรงแรม 27 ชัน้ (นบัรวมชัน้ลา่งหรือ Ground Floor) และมีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 

ปีที่เร่ิมดาํเนินการ อาคาร North Wing 



  เอกสารแนบ 2 
 

 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
กลางเดือนธนัวาคม 2560 
อาคาร South Wing 
คาดวา่จะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2561 

ภาระผูกพนั  ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
เป็นหลกัประกนัภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน (ปัจจุบนัก่อนท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน) กบั
ธน าค า ร  Malayan Banking Berhad (Singapore Branch) โด ย ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการไถ่ถอนภาระผูกพันดังกล่าว  จากการเป็น
หลกัประกนั ก่อนการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ภาระผกูพนัดงักล่าวจะถกูไถ่
ถอนเม่ือบริษัท SHR-CK Limited ให้เงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นแก่บริษัท Knights Bridge 
Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd เพ่ือนําไปชําระหนี ้
เดิมกบัธนาคาร Malayan Banking Berhad (Singapore Branch) 

รายละเอียดทั่วไปของโครงการ อาคาร North Wing และ อาคาร  South Wing มีห้องพกัรวมกนั 532 ห้อง 
โรงแรมได้รับการจัดระดับอยู่ในระดับ 4 ดาวตาม Website สําหรับจองห้องพัก
ต่าง ๆ เช่น  www.hotels.com และ www.bookings.com เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
โครงการโรงแรมอยู่ระหว่างจดัระดบัดาวโรงแรมอย่างเป็นทางการโดยกระทรวง
การท่องเท่ียวและวัฒนธรรมมาเลเซีย (Malaysia’s Ministry of Tourism and 
Culture) 

สิ่งอาํนวยความสะดวกภายใน
ห้องพกั 

เตียงนอน Wi-Fi เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ นิรภยั ตู้ เสือ้ผ้า เตารีด ตู้ เย็น กาต้มนํา้ ทีวี
แอลซีดี 

บริการและสิ่งอาํนวยความสะดวก
อ่ืนๆ 

ฟิตเนส สระว่ายนํา้ ห้องอาหาร Rooftop bar ห้องประชุม เคร่ืองซักผ้าหยอด
เหรียญ 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบ
โทรศพัท์ ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบอินเตอร์เน็ต 

มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ไม่เกิน 240 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ  59.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ  1,971.54 ล้านบาท1) สําหรับโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur ซึง่ประกอบด้วยอาคาร North Wing และ อาคาร South Wing 

หมายเหต:ุ  1. อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 4.0588 ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 33.3420 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจาก 
Bloomberg ณ วนัท่ี 18 ก.ค. 2561  

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

สําหรับทรัพย์สินโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort กองทรัสต์จะลงทุนผ่านการถือหุ้ น
สัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ซึ่งจะถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท 
SHR-ND Limited  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ตามกฎหมายบีวีไอ โดยบริษัทดังกล่าวจะเข้าลงทุนโดยการซือ้หุ้นใน
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สดัส่วนร้อยละ 99.92 ของบริษัท PT Griya Pancaloka (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายอินโดนีเซีย) ซึง่เป็นเจ้าของสิทธิการ
เช่าในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสังหาริมทรัพย์ภายในโครงการโรงแรม Sofitel Bali 
Nusa Dua Beach Resort ในมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 114.71 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,824.50 ล้านบาท3)  แบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นและผ่านการให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัท 
PT Griya Pancaloka ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ1) 
มูลค่าการลงทนุในโครงการ2 

รวม ผ่านการถือหุ้นใน
บริษัท 

ผ่านการให้เงนิกู้ยืมแก่
บริษัท 

PT Griya Pancaloka  11.82 
(170,360 ล้าน
อนิโดนีเซียรูเปีย) 

 102.89  
(1,483,000 ล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย) 

114.71 
(1,653,360 ล้าน
อนิโดนีเซียรูเปีย) 

หมายเหต:ุ  1. อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 14,414 อินโดนีเซียรูเปียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย  อ้างอิงจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 ก.ค. 2561  
 2. สดัส่วนการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ีมีการซือ้ขายเสร็จสิน้ ซึ่งเกิดจากการคืนเงินกู้ ในช่วงระยะเวลา
ระหวา่งวนัท่ีได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นและวนัท่ีมีการซือ้ขายกนัเสร็จสิน้ 

                                                            
3 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 14,414 อินโดนีเซียรูเปียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 33.3420 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจาก Bloomberg 

วนัท่ี 18 ก.ค. 2561 ทัง้นี ้ราคาเข้าซือ้โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort อาจเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้ หรือ ลดลง ขึน้อยู่กบั

อตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีทํารายการ  
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 โครงสร้างการถือหุ้นของโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

 

 

สรุปภาระภาษีท่ีเก่ียวข้องในการนําสง่เงินจากผลประโยชน์ท่ีได้รับมาให้กองทรัสต์ 

ชัน้ที่ 1 ประเทศอนิโดนีเซีย 
บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

PT Griya Pancaloka 

รายได้ค่าเชา่ ภาษีสดุท้าย (Final Tax) ร้อยละ 10 
หกั : คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ  
หกั : คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมในการบริหารและคา่บริการ(1) ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยร้อยละ 20 
หกั : ดอกเบีย้จ่ายคนืเงินกู้ยมืผู้ ถือหุ้น  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยร้อยละ 20 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ(2) -ไมมี่-  
รายการอื่น 
จ่ายชําระคืนเงินต้น -ไมมี่- 
เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิ (ถ้ามี)(3) ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยร้อยละ 20 

หมายเหต ุ:  
(1) เม่ือมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมของผู้ ถือหุ้นจนครบแล้ว การนําสง่เงินให้กองทรัสต์จะถกูนําสง่ในรูปแบบของการชําระคา่ธรรมเนียมในการบริหารและ

บริการ  ยกเว้นในกรณีท่ีมีการกู้ ยืมเงินผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม 
(2) ไมเ่สยีภาษีนิติบคุคล หากเป็นกิจการท่ีได้รับรายได้คา่เช่าท่ีต้องเสียภาษีสดุท้าย (Final Tax) ไปแล้ว 
(3) เงินปันผลจะถกูจ่ายเม่ือบริษัทมีกําไร 
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ชัน้ที่ 2 บีวีไอ 
บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

SHR-ND Limited 

รายได้ดอกเบีย้รับจาก PT Griya Pancaloka  
รายได้เงินปันผลจาก PT Griya Pancaloka  
รายได้ในการบริหารและการบริการจาก PT Griya 
Pancaloka 

 

หกั : รายจา่ยอ่ืน ๆ  

กําไรสทุธิ(1) -ไมมี่- 
รายการอ่ืน 
รับคืนเงินกู้จากบริษัท PT Griya Pancaloka  
เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิให้ SHR-ND Limited (2) -ไมมี่- 

หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทท่ีตัง้อยูใ่น บีวีไอ ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบคุคล 
(2) บีวีไอ จ่ายเงินปันผลสามารถทําได้ภายใต้การทดสอบความเพียงพอของทรัพย์สินสทุธิ (Solvency Test) โดยหากมลูคา่ทรัพย์สินยงัมากกวา่มลูค่า

หนีสิ้น จะสามารถจ่ายเงินสดสว่นเกินดงักลา่วในรูปการจ่ายเงินปันผลได้ และ ยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล 

 
ชัน้ที่ 3 บีวีไอ 

บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited 

รายได้เงินปันผลจากบริษัท SHR-ND Limited  
หกั : รายจา่ยอ่ืน ๆ  
กําไรสทุธิ(1)  -ไมมี่- 
รายการอ่ืน 
เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิ(2) -ไมมี่- 

หมายเหต ุ:  
(1) บริษัทท่ีตัง้อยูใ่น บีวีไอ ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบคุคล 
(2) บีวีไอ จ่ายเงินปันผลสามารถทําได้ภายใต้การทดสอบความเพียงพอของทรัพย์สินสทุธิ (Solvency Test) โดยหากมลูคา่ทรัพย์สินยงัมากกวา่มลูค่า

หนีสิ้น จะสามารถจ่ายเงินสดสว่นเกินดงักลา่วในรูปการจ่ายเงินปันผลได้ และ ยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล 
 

ชัน้ที่ 4 ประเทศไทย 
บริษัท รายการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

กองทรัสต์ 

รายได้เงินปันผลจาก Strategic Hospitality Holdings 2 

Limited  
หกั : รายจา่ยท่ีเก่ียวกบัการบริหารกองทรัสต์  
กําไรสทุธิ(1) -ไมมี่- 
รายการอ่ืน 
เงินปันผลจา่ยจากกําไรสทุธิให้ผู้ ถือหน่วย   

หมายเหต ุ:  
(1) กองทรัสต์ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบคุคล 
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ข้อมูลของบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited 

บริษัท  Strategic Hospitality Holdings 2 Limited เป็นบริษัทท่ีเพ่ิงจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของบีวีไอ  โดย
กองทรัสต์จะเข้าถือหุ้ นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 ซึ่งบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะถือหุ้ น
สดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัท SHR-ND Limited 

บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ถกูจดัตัง้ขึน้โดยวตัถปุระสงค์เก่ียวข้องกบัการกู้ ยืมเงิน ตามท่ี
ระบไุว้ข้างต้น 

ข้อมูลของบริษัท SHR-ND Limited 

บริษัท SHR-ND Limited เป็นบริษัทท่ีเพ่ิงจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของบีวีไอ โดยบริษัท Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited จะเข้าถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 100 ซึง่บริษัท SHR-ND Limited จะเข้าถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 
99.92  ในบริษัท PT Griya Pancaloka และให้เงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นแก่บริษัทดงักลา่วด้วย 

การจดัตัง้บริษัท SHR-ND Limited เพ่ือเข้าลงทนุในบริษัทท่ีเป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort นัน้ จะช่วยจํากดัความรับผิดชอบและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ในกรณีท่ีทรัพย์สนิโครงการ
โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort เกิดความเสียหายหรือล้มละลาย โดยให้จํากดัเพียงไม่เกินเงินลงทนุท่ียงั
ไม่ได้ชําระของบริษัท SHR-ND Limited เป็นผลให้ความเสียหายของกองทรัสต์ท่ีเกิดขึน้จากการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการถกูจํากดัเพียงเงินลงทุนในบริษัท SHR-ND Limited เท่านัน้ นอกจากนี ้การจดัตัง้บริษัท SHR-ND Limited จะ
ช่วยให้กองทรัสต์มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนสําเร็จ (อาทิ การขาย
ทรัพย์สินโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ ถือหน่วย เป็นต้น) รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทนุการนําส่งผลตอบแทนจากทรัพย์สินท่ีเข้าลงทนุแก่
กองทรัสต์ 

ข้อมูลของบริษัท PT Griya Pancaloka 

บริษัท PT Griya Pancaloka เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง 
และสงัหาริมทรัพย์ภายในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ซึ่งบริษัท  SHR-ND Limited จะเข้า
ลงทุนโดยการซือ้หุ้นร้อยละ 99.92 ของบริษัท PT Griya Pancaloka มาจากผู้ ถือหุ้นเดิมคือจาก PT Agung Podomoro 
Land Tbk ร้อยละ 99.92 โดยคิดเป็นมูลค่า 170,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 11.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ทัง้นี ้ในสว่นของหุ้นร้อยละ 0.08 ใน บริษัท PT Griya Pancaloka นัน้ ถกูถือโดย บคุคลธรรมดาสญัชาติอินโดนีเซียท่ีไม่
มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบักองทรัสต์และไม่ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะขายหุ้นส่วนท่ีถืออยู่ให้แก่กองทรัสต์) นอกจากนี ้
บริษัท SHR-ND Limited จะเข้าลงทนุโดยการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นแก่บริษัท PT Griya Pancaloka มลูคา่ 1,483,000 ล้าน
รูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 102.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือนําไปชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเดิมท่ีบริษัท PT 
Griya Pancaloka มีอยู่ ณ วันท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ทัง้นี  ้สัดส่วนระหว่างเงินค่าหุ้ นและเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้ นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยขึน้อยูก่บัจํานวนเงินกู้ ยืมเดิมของบริษัท PT Griya Pancaloka กบัธนาคาร PT Bank CIMB Niaga Tbk 
และธนาคาร PT Bank Maybank Indonesia Tbk ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
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ทัง้นี ้การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign investor) ต้องดําเนินการผ่านนิติบุคคลท่ีเรียกว่า Perseroan 
Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) โดยบริษัท PT PMA นัน้สามารถมีผู้ ถือหุ้นต่างชาติได้ถึงร้อยละ 100 
โดยจะต้องประกอบธุรกิจท่ีได้รับอนุญาตและประเภทธุรกิจต้องเป็นไปตามกฎหมายการลงทนุของประเทศอินโดนีเซีย 
อีกทัง้ต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจาก Capital Investment Coordinating Board (BKPM) อีกด้วย สําหรับ
บริษัท PT Griya Pancaloka นัน้ เม่ือได้มีการลงทุนโดยกองทรัสต์ (กล่าวคือ มีการถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นต่างชาติแล้ว) 
จะต้องดําเนินการขออนุญาตต่อ BKPM เพ่ือเปลี่ยนจากบริษัทจํากัดประเภท PT (ซึ่งเป็นบริษัทท้องถ่ินของประเทศ
อินโดนีเซียโดยสามารถประกอบธุรกิจได้เป็นการทัว่ไป โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตจาก BKPM แต่บริษัทประเภทนีไ้ม่
สามารถมีผู้ ถือหุ้นต่างชาติได้) เพื่อเป็นบริษัทประเภท PT PMA ต่อไป ทัง้นี ้คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องจะดําเนินการให้มีการ
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทจํากดัประเภท PT เป็นบริษัทจํากดัประเภท PT PMA ต่อไปให้แล้วเสร็จก่อนท่ีกองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุ 

รายละเอียดของทรัพย์สินโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุผ่าน
การซือ้หุ้นร้อยละ 99.92 ของบริษัท PT Griya Pancaloka เป็นดงันี ้

หวัข้อ รายละเอียด 
ประเภทการลงทุนในที่ดนิ บริษัท PT Griya Pancoloka มีสิทธิการเช่าบนท่ีดินประเภท HGB Title เลขท่ี 

440 โดยสิทธิการเช่าดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาใช้ประโยชน์และพัฒนาท่ีดิน 
( Land Utilization and Land Development Agreement: LUDA)  ท่ี ทํ า ขึ ้น
ระหว่าง Indonesia Tourism Development Corporation (“ITDC”) (เดิมช่ือ PT 
(Persero) Pengembangan Pariwisata Bali) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาล
อินโดนีเซีย และบริษัท PT Griya Pancoloka โดยมีกําหนดระยะเวลาระหว่าง
วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2533 จนถึงวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2583 รวมทัง้สิน้ 50 
ปี  ทัง้นี ้คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนัในการขยายระยะเวลา LUDA ออกไปอีก 30 ปี
ภายหลงัจากท่ีระยะเวลา 50 ปีแรกสิน้สดุลงตามท่ีกฎหมายอินโดนีเซียอนุญาต 
โดยค่าตอบแทนในการขยายระยะเวลาจะขึน้อยู่กับค่าตอบแทนท่ีกําหนดโดย 
ITDC ท่ีเรียกเก็บกับสญัญา LUDA ท่ีทํากับผู้ เช่ารายอ่ืนสําหรับโรงแรมระดับ 5 
ดาวท่ีคล้ายคลงึกนั  

ประเภทการลงทุนในอาคารและ
สังหาริมทรัพย์ 

- กรรมสทิธ์ิในอาคาร สิง่ปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง 

- กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ 
เจ้าของสิทธิการเช่าที่ดนิ 
(หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทนุใน
ทรัพย์สิน) 

PT Griya Pancaloka   

เจ้าของอาคารและสังหาริมทรัพย์ 
(หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทนุใน
ทรัพย์สิน)  

PT Griya Pancaloka   
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หวัข้อ รายละเอียด 
ผู้บริหารโรงแรม PT AAPC Indonesia (บริษัทในเครือ Accor) 
ที่ตัง้ Lot N5 โครงการ ITDC Tourism Complex Nusa Dua เขต Budang เกาะบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย 
การเข้าออกทรัพย์สิน ทางเข้าโรงแรมเช่ือมกับถนน Jalan Kw. Nusa Dua Resort ซึ่งเป็นถนนภายใน

โครงการ ITDC Tourism Complex Nusa Dua 
รายละเอียดของที่ดนิ4 ท่ีดินเป็นของ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ซึ่งเป็น

หน่วยงานภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยบริษัท PT Griya Pancaloka ได้รับสิทธิ
ในการพฒันาบนท่ีดิน (HGB) ซึง่จะหมดอายใุนวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2563  

อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน ผู้ ขายจะต้องดําเนินการตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุ้น ในการขยายเวลา (extension) อายสุิทธิในการ
พฒันาบนท่ีดิน (HGB) ไปอีก 20 ปี  
ทัง้นี ้เม่ือครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่ากองทรัสต์ (ซึง่
จะเป็นผู้ ถือสทิธิในการพฒันาบนท่ีดินดงักลา่ว ภายหลงัการเข้าลงทนุในโครงการ
โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort) สามารถขอต่ออายุสิทธิพัฒนา
บนท่ีดิน (renewal) ได้อีก 30 ปี รวมเป็นระยะเวลาสิทธิในการพฒันาบนท่ีดิน 50 
ปี หลงัจากท่ีได้มีการต่ออายสุิทธิในการพฒันาบนท่ีดินทัง้หมด อย่างไรก็ดี ยงัไม่
เคยมีกรณีตวัอยา่งการต่ออายสุทิธิพฒันาบนท่ีดิน (renewal) ดงักลา่ว 

พืน้ที่ดิน 78,421 ตารางเมตร 
ลักษณะอาคาร อาคารห้องพกัของโรงแรม สงู 4 ชัน้ (นบัรวมชัน้ลา่งหรือ Ground Floor) จํานวน 5 อาคาร 

บ้านพักวิลล่าสูง 1 ชัน้ จํานวน 7 หลงั อาคารสําหรับร้านอาหาร บาร์ ห้องจัดเลีย้ง ห้อง
ประชมุและพืน้ท่ีสาํหรับเด็กเลก็ รวมสิง่ปลกูสร้างทัง้หมด 18 อาคาร 

ปีที่เร่ิมดาํเนินการ พ.ศ. 2557 
ภาระผูกพนั  HGB Title สําหรับท่ีดิน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างของโครงการโรงแรม Sofitel Bali 

Nusa Dua Beach Resort ของบริษัท  PT Griya Pancaloka เป็นหลักประกัน
ภายใต้ข้อตกลงสนิเช่ือ (ปัจจบุนัก่อนท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ) กบัธนาคาร PT Bank 

                                                            
4   สิทธิ HGB Title ตามกฎหมายอินโดนีเซียจะมีกําหนดอายุเร่ิมแรก (Initial term) 30 ปี โดยผู้ ถือ HGB Title จะมีสิทธิขอขยายเวลา (Extension) 

ออกไปอีกไม่เกิน 20 ปีเม่ือครบกําหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ถือ HGB Title จะมีสทิธิขอตอ่ HGB Title (Renewal) ได้อีกซึง่คาดวา่ระยะเวลาสาํหรับการต่อ 

HGB Title จะเท่ากบักําหนดอายเุร่ิมแรกของ HGB Title คือ 30 ปี โดยมีสิทธิขอขยายเวลา (Extension) ออกไปอีกไม่เกิน 20 ปีเช่นกนั อย่างไรก็ด ี

ระยะเวลาดงักล่าวมิได้ถกูระบชุดัเจนไว้ในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และยงัไม่เคยมีตวัอย่างการตอ่อายแุละการขยายระยะเวลาดงักล่าวมา

ก่อน 
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หวัข้อ รายละเอียด 
CIMB Niaga Tbk แ ล ะ ธ น า ค า ร  PT Bank Maybank Indonesia Tbk โด ย
ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการไถ่ถอนภาระผูกพันดังกล่าว จากการ
เป็นหลกัประกนั ก่อนการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ภาระผกูพนัดงักลา่วจะถกู
ไถ่ถอนเม่ือบริษัท SHR-ND Limited ให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้ นแก่บริษัท PT Griya 
Pancaloka เพ่ือนําไปชําระหนีเ้ดิมกบัธนาคาร PT  Bank CIMB Niaga Tbk และ
ธนาคาร PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจวางสิทธิบนท่ีดินเป็นหลกัประกนักบัธนาคารพาณิชย์สําหรับ
การกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าลงทนุในโครงการโรงแรม Sofitel Bali 
Nusa Dua Beach Resort 

รายละเอียดทั่วไปของโครงการ โรงแรมห้าดาว ซึง่มีจํานวนห้องพกัรวม 398 ห้อง และมีบ้านพกัวิลลา่ 17 หลงั  
สิ่งอาํนวยความสะดวกภายใน
ห้องพกั 

Wi-Fi และอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงู เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ นิรภยั ตู้ เสือ้ผ้า ตู้ เย็น อา่ง
อาบนํา้สไตล์บาหลี ฝักบวัอาบนํา้ สระวา่ยนํา้สว่นตวั ทีวีแอลซีดี 

บริการและสิ่งอาํนวยความสะดวก
อ่ืนๆ 

Executive lounge, Business Center, สปา ,  ฟิตเนส , Swim Up Bar, Beach 
Bar, Kids Club, Beach Club, สระว่ายนํา้, สนามเทนนิส, พืน้ท่ีจดัเลีย้งบริเวณ
ชายหาย, Jewel Box (ห้องจดัเลีย้งบริเวณติดชายหาดซึง่สามารถใช้เป็นสถานท่ี
จดัเลีย้งในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน), Kecak Grand Ballroom ซึง่สามารถ
รองรับแขกได้มากถึง 700 คน, Gamelan Ballroom ซึ่งมีขนาด 450 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่บริเวณชายหายของโรงแรม ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดประชุม APEC ในปี 
2556 และจะใช้เป็นสถานท่ีจดัประชุม IMF ในปี 2561 โดยห้องประชุมสามารถ
ปรับเป็น 3 ห้องประชมุย่อยได้  

ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบ
โทรศพัท์ ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบอินเตอร์เน็ต 

มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ไม่เกิน 1,653,360 ล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือประมาณ  114.71 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 14,414 อินโดนีเซียรูเปียต่อ 1 ดอลลาร์) หรือ
ประมาณ  3,824.50 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 33.3420 บาทต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ) 

2.2 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาการซือ้ขายหุ้น  

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  

ช่ือสัญญา สญัญาซือ้ขายหุ้นของ Knights Bridge Avenue Sdn. Bhd. (“KBA”) และ 
สญัญาซือ้ขายหุ้นของ Gateway Legend Sdn. Bhd. (“GLSB”) 

ผู้ขาย สําหรับหุ้นของ KBA ผู้ขายได้แก่ 
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 Royal Group Capital Pte. Ltd. (“RGC”) 

 NMM Pte. Ltd. (“NMM”) และ 

 Power Rich Investment Pte. Ltd. (“PRI”) 
สําหรับหุ้นของ GLSB ผู้ขายได้แก่ 

 Royal Group Capital Pte. Ltd. (“RGC”) 

 Power Rich Investment Pte. Ltd. (“PRI”) และ 

 Indosing Pte. Ltd. (“IPL”) 
 

ผู้ซือ้ SHR-CK Limited (“SHR-CK”) 
ทรัพย์สินที่จะซือ้
และขาย 

หุ้น KBA และ GLSB ซึ่ง KBA และ GLSB เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรงแรม TbkHilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North และ South ตามลําดบั 

ราคาซือ้ขาย 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
โดยแบง่เป็น  

 การซือ้หุ้ น KBA และ GLSB ท่ีสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ KBA และ GLSB เป็น
จํานวน 161.48 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ซึ่งประกอบด้วยค่าหุ้นและการชําระคืนเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นเดิมแก่ผู้ขาย)   
และ 

 การคืนเงินกู้ ยืม ท่ี KBA และ GLSB กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมจํานวนไม่เกิน 78.52 ล้านริงกิตมาเลเซีย  
หมายเหตุ : จํานวนเงินระหว่างเงินลงทุนในรูปแบบซือ้หุ้นและรูปแบบเงินกู้ยืมใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ขึน้อยู่กบัจํานวนเงินกู้ ยืมของ KBA และ GLSB ท่ีแต่ละบริษัทมีอยู่กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จ
สมบรูณ์ 

การสนับสนุน
รายได้จากการ
ดาํเนินงานสุทธิ 

 ผู้ ขายตกลงสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Net Operating Income: NOI) แก่กองทรัสต์ ใน
จํานวนไม่เกิน 16.80 ล้านริงกิตมาเลเซีย สําหรับโรงแรม HGI KL (เรียกว่า “รายได้จากการดําเนินงาน
สุทธิที่สนับสนุน”) เป็นระยะเวลา 3 ปี (“ระยะเวลาสนับสนุน”) เร่ิมตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนใน
โรงแรม HGI KL เป็นผลสําเร็จ โดยการสนบัสนนุรายได้จากการดําเนินงานสทุธิจะมีการชําระเงินก็ต่อเม่ือมี
สว่นต่างระหวา่ง (1) รายได้จากการดําเนินงานสทุธิท่ีเกิดขึน้จริงในการดําเนินธุรกิจโรงแรม HGI KL ในช่วง
ระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง กบั (2) รายได้จากการดําเนินงานสทุธิท่ีสนบัสนนุ  

 รายได้จากการดําเนินงานสุทธิจะเท่ากบักําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 
ของโรงแรม HGI KL ลบด้วย Replacement Reserves (ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมปัจจบุนั) 
ตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับอตุสาหกรรมโรงแรม (ฉบบัแก้ไขครัง้ท่ี 11) (Uniform System of Accounts 
for the Lodging Industry (11th Revised Edition))  

 ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานของโรงแรม HGI KL ไม่ถึง 16.80 ล้านริงกิตมาเลเซียต่อปีงบการเงิน ผู้ขายตก
ลงจะให้การสนบัสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธิตลอดระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 20.00 ล้านริงกิต
มาเลเซีย โดยผู้ขายตกลงให้ผู้ซือ้หกัเงินจํานวน 20.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย ออกจากราคาซือ้ขาย และนําเงิน
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จํานวนดงักลา่วฝากไว้ในบญัชี Trust Account ท่ีจะไว้เปิดกบัธนาคารพาณิชย์แหง่ใดแหง่หนึง่ 
เงื่อนไขบงัคับ
ก่อน 

1. ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย ในการเพิม่ทนุของ SHREIT 
2. ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ SHREIT สําหรับการเพิ่มทนุ และการซือ้ขายหุ้น  
3. ได้รับอนมุตัิจาก Hilton ในการทํารายการภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น และการโอนสญัญาบริหารจดัการโรงแรม
ให้แก่นิติบคุคลท่ีจะจดัตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ เชา่หลกัของโรงแรม HGI KL 
4. ได้รับความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัท และการถอนช่ือบคุคล
ดงัต่อไปนีจ้ากเอกสารสําคญั ณ วนัท่ีธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

 Royal & Sons Organization Pte Ltd. (R&S) จากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาคํา้ประกนั 

 NMM Pte Ltd. (NMM) จากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาคํา้ประกนั 

 Indosing Pte Ltd. (IPL) จากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาคํา้ประกนั 

 MN Global Ventures Pte Ltd. (MNGV) จากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาคํา้ประกนั 

 RDM Global Holdings Pte Ltd. (RDM) จากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาคํา้ประกนั 

 ผู้ คํา้ประกนัสว่นบคุคล จากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาคํา้ประกนั 
โดยไม่มีการขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจาก R&S NMM IPL MNGV RDM และผู้คํา้ประกนัสว่นบคุคล 
5. หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุของ SHREIT ได้มีการเสนอขาย และเงินจากการเพิม่ทนุดงักลา่วได้สง่ให้ SHREIT แล้ว 
6. ไม่มีเหตกุารณ์ท่ีเป็นโทษอยา่งร้ายแรง (Material Adverse Effect) ต่อ KBA และ GLSB 
7. การก่อสร้าง และปรับปรุงโรงแรม HGI KL อาคาร South ต้องแล้วเสร็จ และเปิดดําเนินการได้แล้ว 

กฎหมายที่ใช้
บังคับ 

กฎหมายของประเทศมาเลเซีย 

วิธีการระงับข้อ
พพิาท 

อนญุาโตตลุาการ ในประเทศสงิคโปร์ ตามหลกัเกณฑ์ของ Singapore International Arbitration Centre 

 

สรุปเงื่อนไขการวางเงนิมัดจาํสาํหรับการเข้าลงทนุในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

สาระสําคญัของข้อสญัญาท่ีเก่ียวกบัการวางเงินมดัจําสําหรับการซือ้ขายหุ้นในบริษัทซึง่เจ้าของโครงการโรงแรม Hilton 

Garden Inn Kualar Lumpur โดยสรุปมีดงันี ้

1. ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kualar Lumpur บริษัท SHR-CK Limited ซึง่เป็นบริษัทย่อยใหม่ของกองทรัสต์ และมีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมด จะดําเนินการดงัต่อไปนี ้

1) นําฝากเงินมดัจํา (ร้อยละ 7 ของราคาซือ้ขายหุ้นในบริษัทซึง่เป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur ตามท่ีคู่สญัญาตกลงกัน) (ประมาณ 81.35 ล้านบาท) ในบญัชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow 
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Account) ท่ีเปิดกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Agent) ซึ่งผู้ ซือ้และผู้ขายจะกําหนดร่วมกัน
ต่อไป 

2) ออกเช็คค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้ นในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur  (ร้อยละ  3 ของราคาซื อ้ขายหุ้ นตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน  ซึ่งเป็นเง่ือนไขในเร่ืองการจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย) (ประมาณ 34.87 ล้านบาท) สัง่จ่าย 
Director General of Inland Revenue และนําส่งให้แก่ท่ีปรึกษากฎหมายของผู้ ซือ้เพ่ือถือไว้รอการนําไป
ชําระตอ่ไป 

2. ทัง้นี  ้หากเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีถูกกําหนดไว้ภายใต้สัญญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn Kualar Lumpur ไม่
สําเร็จเสร็จสิน้หรือไม่เกิดขึน้ภายในวนัท่ีคู่สญัญาตกลงกันว่าเป็นวนัสุดท้ายในการเข้าลงทุน สญัญาซือ้ขายโรงแรม 
Hilton Garden Inn Kuala Lumpur กําหนดให้คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสญัญาซือ้ขายโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur ได้ และในกรณีดังกล่าว สัญญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
กําหนดให้ Escrow Agent และท่ีปรึกษากฎหมายของผู้ ซือ้ดําเนินการคืนเงินมดัจํา และค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้น
คืนแก่ผู้ ซือ้โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ดงันัน้ ในกรณีท่ีเงื่อนไขบงัคบัก่อน ไม่เกิดขึน้ตามท่ีกําหนดไว้
อนัเป็นเหตใุห้มีการเลิกสญัญา กองทรัสต์จะได้รับเงินมดัจํา และคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้นคืนโดยหากเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนท่ีถูกกําหนดไว้ภายใต้สญัญาซือ้ขายฯ ไม่สําเร็จเสร็จสิน้หรือไม่เกิดขึน้ภายในวนัท่ีคู่สญัญาตกลงกันว่าเป็นวนั
สดุท้ายในการเข้าลงทนุ สญัญาซือ้ขายฯ กําหนดให้คูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสทิธิบอกเลกิสญัญาซือ้ขายฯ ได้ และใน
กรณีดงักลา่ว สญัญาซือ้ขายฯ กําหนดให้ Escrow Agent และท่ีปรึกษากฎหมายของผู้ซือ้ดําเนินการคืนเงินมดัจํา และ
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้นคืนแก่ผู้ ซือ้ กล่าวคือ บริษัท SHR-CK Limited  ท่ีมีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ดงันัน้ 
ในกรณีท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อน ไม่เกิดขึน้ตามท่ีกําหนดไว้อนัเป็นเหตใุห้มีการเลิกสญัญา กองทรัสต์จะได้รับเงินมดัจํา และ
คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้นคืน 

3. อย่างไรก็ดี ภายใต้สญัญาซือ้ขายฯ บริษัทผู้ขายจะมีสิทธิริบเงินมดัจําเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ซือ้กระทําผิดเง่ือนไขการชําระเงิน เชน่ ไม่ชําระราคาซือ้ขาย 
2) ผู้ ซือ้ปฏิเสธไมย่อมดําเนินการซือ้ขายหุ้นในบริษัทเจ้าของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kualar 

Lumpur ให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไข (เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนได้มีการดําเนินการครบถ้วนแล้ว) 
3) ผู้ ซือ้กระทําผิดสญัญาซือ้ขายฯ และไม่สามารถแก้ไขการผิดสญัญาได้ภายใน 30 วนั (หรือระยะเวลาท่ีอาจ

ขยายออกไปตามท่ีตกลงกบัผู้ขาย) นบัจากวนัท่ีผู้ ซือ้ได้รับคําบอกกลา่วจากผู้ขาย 
4) ผู้ ซือ้ตกอยูใ่นสภาพหนีส้ินล้นพ้นตวั 

โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  

ช่ือสัญญา สญัญาซือ้ขายหุ้นของ PT GRIYA PANCALOKA แบบมีเง่ือนไข (“GPL”) 
ผู้ขาย PT Agung Podomoro Land Tbk. (“APL”) 
ผู้ซือ้ SHR-ND Limited (“SHR-ND”) 
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ทรัพย์สินที่จะซือ้
และขาย 

เข้าซือ้หุ้น Series A จํานวน 211,860 หุ้น และหุ้น Series B จํานวน 2,520,200 หุ้น ใน GPL และหุ้นใน GPL 
ท่ีจะมีการออกเพ่ิมเตมิให้แกผู่้ขายในวนัท่ีธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์ รวมทัง้สิน้อย่างน้อยร้อยละ 99.92 ของหุ้นท่ี
ออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ GPL ("หุ้นที่ซือ้ขาย") (หุ้น Series A และหุ้น Series B มีสทิธิในการออก
เสยีงและรับเงินปันผลเหมือนกนั ตา่งกนัเพียงมลูค่าท่ีตราไว้) 

ราคาซือ้ขาย 1,653,360 ล้านรูเปียอนิโดนีเซีย 
โดยแบง่เป็น  

 จํานวน 170,360 ล้านรูเปียอนิโดนีเซีย สําหรับการซือ้หุ้น GPL 

 จํานวน 1,483,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย ในรูปแบบเงินให้กู้ ยืมจากผู้ซือ้ เพื่อนําไปชําระเงินกู้ ยืมปัจจุบนั
จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นเดิม และการลดทนุ (“เงินกู้ ยืมใหม่”: New Loan) 

หมายเหต ุ: จํานวนเงินระหว่างเงินลงทนุในรูปแบบซือ้หุ้นและรูปแบบเงินกู้ ยืมใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ขึน้อยู่กับจํานวนเงินกู้ ยืมของ GPL ท่ีมีอยู่กับเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน (PT Bank CIMB Niaga และ PT Bank 
Maybank Indonesia Tbk.) และเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นเดิม ณ วนัท่ีธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

การจองซือ้
หน่วยทรัสต์ 

 ในระหว่างระยะเวลาจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ SHREIT ทาง APL (บริษัทหรือบริษัทในเครือหรือ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับการอนญุาตจากผู้จดัการกองทรัสต์) ตกลงท่ีจะเข้าซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการเพิ่ม
ทนุหนว่ยทรัสต์ออกเสนอขายในมลูค่าเทา่กบัหรือไม่เกินร้อยละ 12 ของมลูค่าการซือ้ขายโรงแรม 

 คูส่ญัญาตกลงวา่ผู้ขายมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน ภาษี คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย ท่ีถกูกําหนด จดัเก็บ 
ประเมิน หรือเกิดขึน้โดยผู้ขายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของผู้ขาย 

ระยะเวลาบังคับ
ถือครอง
หน่วยทรัสต์ และ
สิทธิในการรับ
ข้อเสนอก่อน  
(Lock-up and 
Rights of First 
Offer ) 

 ผู้ ขายตกลงท่ีจะไม่ขาย จําหน่าย หรือโอนหน่วยทรัสต์ของผู้ ขายให้กับบุคคลอื่นใดโดยปราศจากการ
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จดัการกองทรัสต์ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ("ระยะเวลาบังคับถือครอง
หน่วยทรัสต์") (Lock-Up Period) นบัตัง้แตว่นัแรกท่ีหนว่ยทรัสต์เร่ิมมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ข้อห้ามดังกล่าวมิให้ใช้กับกรณีการขาย จําหน่าย หรือโอนหน่วยทรัสต์ของผู้ ขายจากผู้ ขายไปยัง (ก) 
บริษัทในเครือของผู้ขาย และ/หรือ (ข) ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บริษัทในเครือของผู้จดัการกองทรัสต์  

 ภายหลงัจากระยะเวลาบงัคบัถือครองหน่วยทรัสต์ หากผู้ขายมีความประสงค์จะขาย จําหน่าย หรือโอน
หน่วยทรัสต์ของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ("คาํบอกกล่าว
การขาย") ถึงความประสงค์ท่ีจะขายและจํานวนหน่วยทรัสต์ของผู้ขายท่ีต้องการจะขาย ("หน่วยทรัสต์ที่
ขาย")  

 ภายใน 10 วนัทําการนับจากวนัท่ีมีคําบอกกล่าวการขาย ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องย่ืนคําเสนอเพ่ือซือ้
หน่วยทรัสต์ท่ีขายตามท่ีมีคําบอกกลา่วการขาย ("คําบอกกล่าวการเสนอซือ้")  โดยกําหนดราคาเสนอ
ซือ้ด้วย ("ราคาเสนอซือ้") 

 หากผู้ขายตกลงตามข้อกําหนดท่ีปรากฏในคําบอกกล่าวการเสนอซือ้ ซึ่งรวมถึงราคาเสนอซือ้แล้ว ผู้ขาย
ต้องแจ้งตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยังผู้ จดัการกองทรัสต์สําหรับการขายหน่วยทรัสต์ ("คํายืนยัน") 
ภายใน 10 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีมีคําบอกกลา่วการเสนอซือ้ เม่ือผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับคํายืนยนั ผู้ขาย
และผู้จดัการกองทรัสต์จะทําการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ 
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 ผู้ขายอาจปฏิเสธข้อตกลงตามคําบอกกลา่วการเสนอซือ้ได้ หาก (ก) ผู้ขายได้แจ้งไปยงัผู้จดัการกองทรัสต์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการปฏิเสธ หรือ (ข) ไม่มีการส่งคํายืนยนัหรือคําปฏิเสธไปยงัผู้จดัการกองทรัสต์
ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด  

 ในกรณีท่ีผู้ขายปฏิเสธด้วยวิธีการข้างต้น ผู้ขายสามารถขาย และ/หรือ โอนหน่วยทรัสต์ท่ีขายให้กบับุคคล
ใดก็ได้โดยไม่มีข้อจํากดั โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุท่ีจะไม่ทําให้การโอน
ขายหนว่ยทรัสต์ของตนกระทบกบัตลาดซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้และการขายจะต้องเป็นไปใน
ราคาเดียวกนัหรือสงูกว่าราคาเสนอซือ้ และ (ก) จะต้องดําเนินการภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัท่ีผู้ขาย
ปฏิเสธไปยงัผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ (ข) ภายใน 7 วนัทําการนับจากระยะเวลาท่ี
ผู้ขายสามารถปฏิเสธได้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว  

 หากไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ท่ีขายได้ และ/หรือ การขายไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 7 วนัทําการตามท่ี
กล่าวไปข้างต้น ผู้ขายมีสิทธิท่ีจะ (ก) โอน และ/หรือ ขายหน่วยทรัสต์ท่ีขายทัง้หมดหรือบางส่วนได้ หรือ 
(ข) ไม่ดําเนินการขายหนว่ยทรัสต์ต่อ  

 หากผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทในเครือของผู้จดัการกองทรัสต์ ไม่ทําคําบอกกล่าวการเสนอซือ้
ภายใน 10 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีมีคําบอกกล่าวการขาย ผู้ขายสามารถโอนขายหนว่ยทรัสต์ให้กบับคุคล
ใด ในราคาเท่าใด ภายใต้ข้อกําหนดอย่างไรก็ได้ โดยมีเง่ือนไขวา่จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุท่ีจะ
ไม่ทําให้กระทบกบัตลาดซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ข้อกาํหนดการ
ไม่มีสิทธิในการ
รับเงนิจ่าย (Non-
Entitlement of 
Cash 
Distribution)  

 ผู้ขายตกลงว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ขาย
จะไม่รับสทิธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนทนุจากการลดทนุของกองทรัสต์ 

 ข้อกําหนดข้างต้นไม่ใช้กบักรณีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือเงินสดจากการจําหน่ายทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีหนว่ยทรัสต์เร่ิมมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 เพ่ือมิให้เกิดข้อสงสยั การไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของการลดทนุให้จํากดัอยู่เพียงเท่ากบั
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Listing expense) ท่ีมีการตดัจําหน่าย (Amortization 
expense) ทัง้นี ้ให้จํากดัเพียงเฉพาะเทา่สดัสว่นหนว่ยทรัสต์ของผู้ขาย 

การสนับสนุน
รายได้จากการ
ดาํเนินงานสุทธิ 

 ผู้ ขายตกลงสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Net Operating Income: NOI) แก่กองทรัสต์ ใน
จํานวนไม่เกิน 137,780 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (เรียกว่า “รายได้จากการดําเนินงานสุทธิที่สนับสนุน”) 
เป็นระยะเวลา 2 ปี (“ระยะเวลาสนับสนุน”) เร่ิมตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในโรงแรม SBND เป็น
ผลสําเร็จ โดยการสนบัสนนุรายได้จากการดําเนินงานสทุธิจะมีการชําระเงินก็ตอ่เม่ือมีสว่นตา่งระหวา่ง (1) 
รายได้จากการดําเนินงานสทุธิท่ีเกิดขึน้จริงในการดําเนินธรุกิจโรงแรม SBND ในช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง 
กบั (2) รายได้จากการดําเนินงานสทุธิท่ีสนบัสนุน ทัง้นี ้เงินท่ีนํามาชําระสําหรับการสนบัสนุนรายได้จาก
การดําเนินงานจะมาจากเงินฝากหรือหนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้รับรายได้จากการดําเนินงานสุทธิท่ีสนบัสนุนจากผู้ขาย ซึ่งจะมีการตรวจสอบและ

ชําระเป็นรายไตรมาส โดยอ้างอิงจาก Management Account ของโรงแรม SBND ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้
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จะดําเนินการปรับปรุงจํานวนเงินสนบัสนนุรายได้จากการดําเนินงานสทุธิตามงบการเงินท่ีตรวจสอบเล้ว

ของโรงแรม SBND ในแต่ละปี  และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับเงินรูเปีย

อนิโดนีเซียเฉล่ียสําหรับรอบระยะเวลานัน้ๆ   

 รายได้จากการดําเนินงานสทุธิจะเท่ากบักําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) 
ของโรงแรม SBND ลบด้วย Replacement Reserves (ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมปัจจุบนั) 
ตามมาตรฐานการบัญ ชีสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม  (ฉบับแก้ไขครัง้ท่ี  11) (Uniform System of 
Accounts for the Lodging Industry (11th Revised Edition))  

 ในกรณีท่ีรายได้จากการดําเนินงานสุทธิของโรงแรม SBND ไม่ถึง 137,780 ล้านรูเปียอินโดนีเซียต่อปีงบ
การเงิน ผู้ ขายตกลงจะสนับสนุนรายได้จากการดําเนินงานสุทธิในแต่ละปีไม่เกิน 68,890 ล้านรูเปีย
อนิโดนีเซียต่อปี (“จาํนวนเงนิสนับสนุน”) ในชว่งระยะเวลาสนบัสนนุ 

 การสนบัสนนุรายได้จากการดําเนินงานสทุธิข้างต้นจะไม่บงัคบัใช้ในช่วงเวลาท่ีมี "เหตกุารณ์พิเศษ" ซึง่จะ
หมายถงึเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 เหตกุารณ์ธรรมชาติ ภยัธรรมชาติ ไฟไหม้ และการระเบดิทําลายล้าง 

 สงคราม การต่อสู้ สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบ การต่อต้านอํานาจรัฐ 
ความวุน่วาย ความไม่สงบในบ้านเมือง การก่อการร้าย การยดึ หรือการทําลายล้าง 

 โรคระบาด หรือเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัโรคภยั หรือ 

 การระเบดิ 

 ทัง้นี ้เหตุการณ์พิเศษดังกล่าว (1) ต้องเป็นเหตุสุดวิสยัภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (2) จะต้องไม่เป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในทางปกติของธุรกิจ (3) จะต้องส่งผลร้ายโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของโรงแรม 
SBND และ (4) จะต้องไม่เกิดจากการกระทําของผู้ขาย ผู้บริหารโรงแรม ผู้ เช่าหลกั (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นผู้
เชา่หลกั) หรือคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องหรือมีความเก่ียวพนักบัผู้ขาย 

 ในกรณีของเหตุการณ์พิเศษ ระยะเวลาสนับสนุนจะมีการขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาท่ีไม่มีการ
สนบัสนนุเน่ืองจากมีเหตกุารณ์พิเศษเกิดขึน้ 

 ในระหว่างระยะเวลาสนับสนุน ผู้ ขายมีสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งเร่ืองผู้จัดการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีถูกแต่งตัง้ขึน้ 
และผู้ขายมีสทิธิท่ีจะเข้าร่วม (หากประสงค์) ในกระบวนการสมัภาษณ์ผู้จดัการอสงัหาริมทรัพย์ 

หนังสือคํา้
ประกันธนาคาร 
(Bank 
Guarantee)  

 เม่ือการลงทนุในโรงแรม SBND เสร็จสิน้ ผู้ขายตกลงท่ีจะวางเงินฝากจํานวน 68,890 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
โดยการโอนเข้าบญัชีของกองทรัสต์ เพ่ือใช้ชําระส่วนขาดระหว่างรายได้จากการดําเนินงานสทุธิท่ีเกิดขึน้
จริงกบัรายได้จากการดําเนินงานสทุธิท่ีสนบัสนนุในช่วงระยะเวลาสนบัสนนุในระหว่างท่ีมีการออกหนงัสือ
คํา้ประกนัธนาคาร หรือ 

 ภายในระยะเวลา 1 ปี จากวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงท่ีจะวางหนังสือคํา้ประกนัธนาคารใน
จํานวน 68,890 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย ให้แก่ทรัสตี โดยถือเป็นส่วนหนึง่ของรายได้จากการดําเนินงานสทุธิ
ท่ีสนบัสนุน เพ่ือเป็นการชําระส่วนขาดระหว่างรายได้จากการดําเนินงานสุทธิท่ีเกิดขึน้จริงกบัรายได้จาก
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การดําเนินงานสทุธิท่ีสนบัสนนุในช่วงระยะเวลาสนบัสนนุ โดยหากหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารมีการถกู
เรียกให้ใช้เงินในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ผู้ขายจะนําหนงัสือคํา้ประกนัธนาคารฉบบัอ่ืนในจํานวนเท่ากนั
มาวางเม่ือสิน้สดุช่วงระยะเวลา 12 เดือนแต่ละครัง้ เพ่ือให้จํานวนเงินภายใต้หนงัสือคํา้ประกนัธนาคารคง
เป็นจํานวนเงิน 68,890 ล้านรูเปียอนิโดนีเซีย ตลอดระยะเวลาสนบัสนนุ 

 คู่สัญญาตกลงให้ผู้ ขายมีหน้าท่ีรับผิดชอบภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ท่ีถูกกําหนด จดัเก็บ ประเมิน 
และเกิดขึน้โดยผู้ขายอนัเก่ียวเน่ืองกบัหนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร 

เงื่อนไขบงัคับ
ก่อน 

1. BKPM ออกเอกสารแสดงความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับการโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ ซือ้ 
รวมถงึเปล่ียนแปลงสถานะของ GPL เป็นบริษัทจํากดัประเภท PT PMA จาก BKPM ประเทศอินโดนีเซีย 

2. ผู้ ถือหุ้นของ GPL ต้องอนมุตั ิ
(ก) การโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ ซือ้ตามเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้
(ข) การสละสทิธิใดๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นอาจได้รับภายใต้ข้อบงัคบัข้อตกลงอ่ืนใดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ

โอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ 
(ค) ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ง) การแตง่ตัง้กรรมการและ Commissioner ชดุใหม่ของ GPL จากบคุคลท่ีผู้ ซือ้เสนอ ณ วนัท่ีธุรกรรม

เสร็จสมบรูณ์ 
3. แก้ไขข้อบงัคบับริษัท  

(ก) ยกเลกิข้อห้ามการถือหุ้นของบคุคลต่างด้าว 
(ข) ยกเลกิข้อห้ามไม่ให้บคุคลตา่งด้าวดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท 
(ค) ลดทนุจดทะเบียนบริษัท โดยการลดมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นทัง้ Series A และ Series B เป็นผลให้

บริษัทมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 134,809.30 ล้านรูเปียอนิโดนีเซีย โดยแบง่เป็น (1) หุ้น Series A 
จํานวน 214,003 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100,000 รูเปียอินโดนีเซีย และ (2) หุ้น Series B จํานวน 
2,520,200 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 45,000 รูเปียอินโดนีเซีย 

4. GPL ประกาศการขายหุ้นในหนงัสือพิมพ์ และแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่พนกังาน อยา่งน้อยภายใน 30 
วนัก่อนการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของ GPL เพ่ือลงมติเห็นชอบการซือ้ขายหุ้นในครัง้นี ้ 

5. GPL ยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมมี่การคดัค้านการลดทนุจากเจ้าหนี ้ภายหลงัจากการประกาศ
หนงัสือพิมพ์ 

6. สําหรับลกูจ้างท่ีเลือกท่ีจะใช้สิทธิของตนซึง่ได้มาจากการเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของของ GPL บริษัท
และลกูจ้างจะต้องเข้าทําข้อตกลงในเร่ืองคา่ตอบแทนท่ีบริษัทจะต้องจา่ยให้แก่ลกูจ้าง การลงนามใน
ข้อตกลงร่วม และจดหมายหลกัฐานการรับข้อตกลงร่วมกนั โดยลกูจ้างแตล่ะคนซึง่เลือกท่ีจะสิน้สดุการ
จ้าง และมีการจดทะเบียนตอ่ศาลแรงงาน 

7. ความเห็นชอบของคณะกรรมการของ GPL เก่ียวกบัการเปลีย่นผู้ มีอํานาจลงนามสําหรับบญัชีของ
ธนาคารของ GPL ซึง่จะให้มีผล ณ วนัท่ีธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

8. สําหรับลกูจ้างท่ีเลือกท่ีจะใช้สิทธิอนัเกิดจากการเปลี่ยนเจ้าของของ GPL ตาม ข้อ 163.1 ภายใต้กฎหมาย
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แรงงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เลขท่ี 13 พ.ศ.2546 เอกสารท่ีแสดงวา่ร้อยละ 90 ของลกูจ้างไม่มี
ความประสงค์จะใช้สทิธิของตนซึง่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของ GPL และท่ีแสดงวา่
ลกูจ้างเหลา่นัน้จะไม่ใช้สิทธิของตนในอนาคตเพ่ือให้มีการเลกิจ้างอนัเน่ืองมาจากการโอนหุ้นจากผู้ขายไป
ยงัผู้ซือ้ 

9. ผู้ ซือ้รับทราบผลการตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สินหลกัตามสญัญาในด้านกฎหมาย ภาษี การเงิน และ
เทคนิค 

10. GPL ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก PT AAPC Indonesia สําหรับการเปลี่ยนแปลงความ
เป็นเจ้าของหรืออํานาจควบคมุในบริษัท ตามเง่ือนไขในสญัญาบริหารโรงแรม และสญัญาให้คําปรึกษา 
ระหวา่ง GPL และ PT AAPC Indonesia 

11. ผู้ขายออกจดหมายยืนยนัวา่คํารับรองและคํารับประกนัของผู้ขายทัง้หมดตามสญัญาเป็นความจริงและ
สมบรูณ์ในวนัท่ีเข้าทําสญัญาฉบบันี ้และวนัท่ีการทําธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ และผู้ขายได้กระทําหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีมีในสญัญาฉบบันีจ้นครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว 

12. จดัสง่หนงัสือรับรองความครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อน 
13. จดัสง่สําเนาการประชมุคณะกรรมการ และ Board of Commissioners ของผู้ขาย ซึง่อนมุตัิการเข้าทํา

สญัญาธุรกรรมตา่งๆ (Transaction Agreements) 
14. จดัสง่เอกสารท่ีรับรองโดยโนตารีซึง่ยืนยนัถงึการให้ความเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นในธุรกรรมซือ้ขาย 
15. จดัสง่สําเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นฉบบัลา่สดุของ GPL ซึง่เมีการรับรอบความถกูต้อง 
16. จดัสง่ใบหุ้นท่ีได้ออกให้แก่ผู้ ซือ้ 
17. จดัสง่ทะเบียนทรัพย์สินทัง้หมดทกุรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ และอปุกรณ์ (FF&E) 

ทัง้หมดของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 
18. จดัสง่สําเนาการขยายเวลาสิทธิการพฒันาและใช้ประโยชน์จากเช่าท่ีดินประเภท HGB เลขท่ี 440 ซึง่ต้อง

มีอายขุองสทิธิบนท่ีดินอยา่งน้อยจนกระทัง่ถงึวนัท่ี 21 มีนาคม 2581 
19. จดัสง่งบประมาณเงินทนุหมนุเวียน (Estimated Net Working Capital) และร่างบญัชีสําหรับการเข้าทํา

ธรุกรรม (Completion Account) ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนวนัท่ีธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์ 
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สิ่งที่ต้องกระทาํ 
ณ วันที่ธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์
(Completion 
Actions) 

หน้าที่ของผู้ขาย ณ วนัท่ีธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์ ผู้ขายต้องกระทําการดงัตอ่ไปนี ้
1. ลงนามในสญัญาซือ้ขาย (Deed of Acquisition) ร่วมกบัผู้ ซือ้ 
2. สง่มอบสญัญาเงินกู้ฉบบัจริงสําหรับเงินกู้ ยืมใหม่ (New Loan) ให้กบัผู้ซือ้  
3. หากเงินกู้ยืมใหม่ (New Loan) ได้โอนเข้ายงับญัชีของ GPL แล้ว ผู้ขายต้องสง่ใบเสร็จการรับเงินกู้ ยืมใหม่

ดงักลา่วท่ีออกโดย GPL ให้กบัผู้ ซือ้ 
4. สง่มอบ (1) หลกัฐานการชําระเงินกู้ ยืมปัจจบุนั และเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นท่ี GPL มีอยูใ่ห้ผู้ ซือ้ (2) หลกัฐานวา่ 

GPL ได้จา่ยเงินลดทนุให้กบัผู้ซือ้และผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลือ 
5. สง่มอบบญัชีสําหรับการเข้าทําธุรกรรม (Completion Account) ฉบบัลา่สดุอพัเดตให้ผู้ ซือ้ 
หน้าที่ของผู้ซือ้ ณ วนัท่ีธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์ ผู้ ซือ้ต้องกระทําการดงัตอ่ไปนี ้

1. ลงนามในสญัญาซือ้ขาย (Deed of Acquisition) กบัผู้ขาย 
2. สง่มอบหลกัฐานการจ่ายเงินคา่หุ้น ในรูปแบบการสัง่จ่ายเงินธนาคารของผู้ ซือ้ท่ีไมส่ามารถยกเลิกเพิกถอน

และไม่มีเง่ือนไข โดยอาจเป็นเอกสาร MT103 ซึง่เป็นหลกัฐานแสดงคําสัง่การโอนเงินระหวา่งประเทศ หรือ
การยืนยนัในลกัษณะอื่นท่ีออกโดยธนาคารท่ีสง่เงิน 

3. สง่มอบสญัญาฉบบัจริงสําหรับวงเงินกู้ ใหม่ (New Loan) พร้อมเอกสารการสง่มอบเงินกู้  ในรูปแบบการสัง่
จ่ายเงินธนาคารของผู้ ซือ้ท่ีไม่สามารถยกเลกิเพิกถอนและไมมี่เง่ือนไข โดยอาจเป็นเอกสาร MT103 ซึง่เป็น
หลกัฐานแสดงคําสัง่การโอนเงินระหวา่งประเทศ หรือการยืนยนัในลกัษณะอื่นท่ีออกโดยธนาคารท่ีสง่เงิน 

4. ทําให้แนใ่จวา่มีการลงนามในสญัญาเพ่ือโอนสทิธิและหน้าท่ีในสญัญาการบริหารโรงแรมให้แก่ CPP 

การชดใช้ความ
เสียหาย 
(Indemnity) 

ภายใต้ข้อจํากัดความรับผิดท่ีจะได้ตกลงกันในสัญญาซือ้ขายหุ้ นของ GPL และกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
นโยบายของรัฐ ผู้ ขาย (ผู้ ชดใช้ความเสียหาย) ตกลงท่ีจะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ ซือ้ และ/หรือ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ (ผู้ ได้รับการชดใช้ความเสียหาย) และดําเนินการให้ผู้ ซือ้ และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ (ผู้ ได้รับการ
ชดใช้ความเสียหาย) ไม่ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย ความเสียหาย การฟ้องร้อง ความสูญเสีย และ
ความรับผิดอ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดโดยผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย ความเสียหาย การฟ้องร้อง ความ
สญูเสีย และความรับผิดอ่ืนใดนัน้จะเกิดขึน้หรือเป็นผลมาจาก 

(ก) การท่ีผู้ขายผิดคํารับรองหรือคํารับประกนัในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิโครงการ  
(ข) การท่ีผู้ขายความเสียหายผิดข้อตกลงหรือคํามัน่ท่ีให้ไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิโครงการ  
(ค) ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการฟอ้งร้องท่ีผู้ขายไม่ได้เปิดเผยให้แก่ผู้ ซือ้ได้ทราบ 

กฎหมายที่ใช้
บังคับ 

กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย 

วิธีการระงับข้อ
พพิาท 

อนญุาโตตลุาการ ในประเทศสงิคโปร์ ตามหลกัเกณฑ์ของ Singapore International Arbitration Centre 
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3. รายละเอียดการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเตมิ 

3.1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

เน่ืองด้วยทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีเ้ป็นทรัพย์สินประเภทโรงแรม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดตัง้

บริษัทใหม่ตามกฎหมายประเทศมาเลเซียเพ่ือเป็นผู้ เชา่หลกั โดยทําสญัญาเช่ากบั Knights Bridge Avenue Sdn Bhd  

(สําหรับ North Wing) และ Gateway legend Sdn Bhd  (สําหรับ South Wing) เพ่ือเช่าและหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน โดยผู้ เช่าหลกัจะจ่ายค่าเช่าเป็น ค่าเช่าคงท่ี (Fixed rent) และค่าเช่าแปรผนั (Variable rent) โดยการให้เช่า

ดงักลา่วจะมีกําหนดระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัเร่ิมระยะเวลาการเช่า โดยผู้ เช่าหลกัตกลงให้คํามัน่แก่กองทรัสต์ว่าจะ

เช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่า ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเช่า

อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินจะกระทําในลักษณะเดียวกันกับโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 

Lumpur เว้นแต่ผู้จดัการกองทรัสต์จะใช้บริษัท PT Central Pesona Palace เป็นผู้ เช่าชว่งเพ่ือเข้าทําสญัญาเช่าชว่งซึง่

เป็นบริษัทผู้ เชา่เดียวกนักบัทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก กลา่วคือโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

3.2 รายละเอียดการเช่าทรัพย์สิน 

รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จะเป็นไปตามร่างสญัญาเชา่

ระหวา่งบริษัทผู้ให้เชา่ทรัพย์สนิและผู้ เช่าหลกั โดยมีสาระสําคญัตามตารางด้านลา่งนี ้

ผู้ให้เช่า Knights Bridge Avenue SDN BHD (“KBA”) (สําหรับอาคาร North) และ บริษัท Gateway Legend 
Sdn Bhd (“GLSB”) (สําหรับอาคาร South) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีกองทรัสต์ลงทนุโดยการถือหุ้นทัง้หมด 
(ภายหลงัการเข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์) 

ผู้เช่า บริษัทผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย ซึง่จะถกูจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย และเป็นบริษัทซึง่มีผู้ ถือหุ้น
ในระดับบนสุด  (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด  (Ultimate 
Shareholder) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินที่เช่า (ก) อาคารรวมทัง้สิง่ปลกูสร้างใดๆ ซึง่ตัง้อยูใ่นโรงแรม HGI KL ("อาคารโรงแรม") และ 
(ข) สว่นควบของอาคารโรงแรมท่ีเป็นงานระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง อาทิ ระบบไฟฟา้ ระบบประปา 

ระบบโทรศพัท์ ลิฟต์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม รวมถึงสิง่อํานวยความ
สะดวกตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาคารโรงแรม รวมทัง้สทิธิใดๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สนิ
ดงักลา่ว 
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ทัง้นี ้ทรัพย์สนิตาม (ก) - (ข) ดงักลา่ว รวมเรียกวา่ “โรงแรม” หรือ “ทรัพย์สนิท่ีเชา่” 
ระยะเวลาเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้(“วันที่สัญญาฉบับนีมี้ผลใช้บังคับ”) 
เง่ือนไขในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่าเม่ือสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เม่ือสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าผู้ เช่าจะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ ให้เช่าต่อไปอีกคราวละ 3 
ปี โดยอัตโนมัติ (automatic renewal) และข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ให้เช่าขาด
คณุสมบตัิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีเชา่ 

วิธีการต่ออายุ
สัญญาเช่าเม่ือ
สัญญาเช่าครบ
กาํหนด 

เม่ือมีการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป 
1. คู่สัญญาตกลงให้เง่ือนไขเก่ียวกับการเช่า รวมทัง้เง่ือนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับต่ออายุ

เหมือนกนักบัท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าฉบบัแรก  
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยู่บนท่ีดินอนัมีสิทธิการเช่า คู่สญัญาตกลงวา่ข้อตกลงในการต่อสญัญา

เชา่จะมีผลใช้บงัคบัไม่เกินระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าท่ีดินท่ีโรงแรมตัง้อยู ่
3. นอกจากกรณีท่ีระบไุว้ในข้อ 1. และ ข้อ 2. ข้างต้น หากผู้ให้เช่าไม่ประสงค์ท่ีจะเช่าต่อไป ให้ผู้ ให้เช่า

แจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวนัครบ
กําหนดระยะเวลาการเชา่ หรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้ต่อออกไป 

ในกรณีท่ีมีการต่ออายุสัญญาตามสญัญา แต่ผู้ เช่ามีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัด้วยเหตุขาด
คณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ ซึง่เป็นเหตใุนการเลิกสญัญาของสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ เหตอ่ืุนใดท่ีมิได้เกิด
จากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ เช่า อนัทําให้ผู้ เช่าไม่สามารถเช่าทรัพย์สินเพ่ือ
ประกอบธรุกิจโรงแรมตอ่ไปได้ ให้ถือวา่ผู้ เชา่ไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเชา่ทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไป 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการต่ออายุสญัญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 แต่ผู้ เช่ามีข้อจํากดัทางกฎหมายหรือพ้น
วิสยั แต่ผู้ เช่ายงัคงสามารถเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมได้ชัว่คราว ผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าจะ
ร่วมกนัหาผู้ เช่ารายอ่ืนมาเชา่ทรัพย์สนิท่ีเช่า เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมแทนผู้ เช่าต่อไป ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงท่ี
จะเช่าทรัพย์สินท่ีเชา่เพ่ือประกอบธรุกิจโรงแรม ตอ่ไปจนกวา่จะสามารถหาผู้ เช่ารายอื่นมาเช่าทรัพย์สินท่ี
เช่าต่อไปได้ โดยท่ีผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะร่วมกนักําหนดเง่ือนไขของการเช่าท่ีต่อออกไป แต่ทัง้นี ้ระยะเวลา
การเช่าท่ีต่อออกไปดงักลา่วจะไม่เกิน 180 วนั นบัจากวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือว่าผู้
เชา่ไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไปในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว 

การชําระค่าเช่า 1. เว้นแต่กรณีท่ีมีการเลื่อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่า อนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยตามท่ี
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนีต้ามลําดับ ผู้ เช่าตกลงชําระค่าเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้โดยค่าเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีป้ระกอบด้วย ค่าเช่า 2 สว่น ได้แก่ (1) ค่า
เช่าคงท่ี ซึ่งแบ่งเป็นค่าเช่าพืน้ฐานและค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่ม (หากมี) โดยการชําระค่าเช่าพืน้ฐาน
จะถกูแบง่จ่ายเป็นรายเดือน ในขณะท่ีค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพ่ิม (หากมี) จะถกูแบง่จ่ายเป็นรายปี และ 
(2) ค่าเช่าแปรผัน โดยการชําระค่าเช่าแปรผันจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงในระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการคํานวณ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

1.1  ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rental) 
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คา่เชา่คงท่ีต่อปี = (คา่เชา่พืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแนน่อนตอ่ปี หรือคา่เช่าคงท่ีต่อปีในรอบ
ปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดสงูกวา่) + คา่เช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มตอ่ปี (หากมี) 
โดยท่ี 
คา่เชา่พืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแนน่อน คือ จํานวนท่ีระบใุนหวัข้อ "จํานวนคา่เช่าพืน้ฐาน" 
ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปี = (ก x ข) - ค 
โดยท่ี  
ก = อตัราร้อยละ 67.00 
ข = รายได้จากการดําเนินงานสทุธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากบักําไรจากการดําเนินงานรวม (GOP) ของ
ทรัพย์สินโครงการ หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินโครงการท่ียังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการ
คํานวณกําไรจากการดําเนินงานรวม (GOP) ได้แก่ 

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารโรงแรม ซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารโรงแรม (ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานและ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ) 

(ข) คา่เชา่ท่ีดินและอาคาร 
(ค) เบีย้ประกนัภยั 
(ง) ภาษีทรัพย์สนิ 
(จ) คา่ใช้จา่ยในการบํารุงรักษาและซอ่มแซม (Maintenance Expense) 
(ฉ) ค่าใช้จ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอปุกรณ์ (Used FF&E Reserve) ท่ีรับผิดชอบโดย

ผู้ เช่า (ถ้ามี) 
(ช) คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการของผู้ เช่า 
(ซ) คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ท่ียงัไม่ได้ถกูรวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานรวม (GOP) 

ค = ค่าเช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแน่นอน (ตามท่ีระบุในหวัข้อ "จํานวนค่าเช่าพืน้ฐาน") 
หรือคา่เชา่คงท่ีต่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแตจํ่านวนใดสงูกวา่ 
          ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการคํานวณค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปีตามสตูรการคํานวณข้างต้น เป็นผล
ให้ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปีมีมูลค่าน้อยกว่าศูนย์ ผู้ เช่าจะไม่นําผลลพัธ์ดงักล่าวมาใช้ในการ
คํานวนค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพ่ิมในปีนัน้  

1.2  ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 
ค่าเช่าแปรผัน = ง – จ – ฉ  
โดยท่ี 
ง = รายได้จากการดําเนินงานสทุธิ (NOI) (ตามรายละเอียดข้างต้น) 
จ = ค่าเช่าคงท่ีในรอบไตรมาสท่ีเก่ียวข้อง 
ฉ = รายได้ค่าเช่าค้างชําระจากการเล่ือนการชําระออกไป เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย (หากมี) ตามท่ี
กําหนดไว้ในหวัข้อ “การชําระค่าเช่าท่ีมีการเลื่อนการชําระออกไป เน่ืองจากเหตสุดุวิสยั” 
ทัง้นี ้หากผลการคํานวณค่าเช่าแปรผนัตามสตูรการคํานวนข้างต้นมีผลลพัท์ต่ํากว่าศนูย์ ให้ค่าเช่า
แปรผนัมีผลเทา่กบัศนูย์  
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2. ผู้ เช่าจะต้องชําระค่าเช่าคงท่ีในส่วนค่าเช่าพืน้ฐานในแต่ละเดือนตามจํานวนท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น
ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้เดือนและ/หรือ ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มต่อปี (หากมี) ภายใน 45 วนั นบั
จากวนัสิน้ปี และคา่เชา่แปรผนัในแตล่ะไตรมาสตามจํานวนท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นภายใน 45 วนั นบัจาก
วนัสิน้ไตรมาส โดยอ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินท่ีจดัทําโดยผู้ เช่า 
(Management Account) ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ เช่าไม่มีความสามารถในการชําระคา่เชา่ดงักลา่วได้เต็ม
จํานวน ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนท่ีผู้ ให้เช่าไม่ได้รับชําระเป็นค่าเช่าค้างชําระ (Accrued Rental 
Revenue) และให้ผู้ เช่าชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่ผู้ ให้เช่าภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีถึงกําหนด
ชําระ  

3. การค้างชําระค่าเช่าดงักลา่ว ผู้ เช่าจะค้างชําระได้เพียงปีละ 1 ครัง้ เทา่นัน้ หากมากกวา่ 1 ครัง้ ผู้ เช่า
จะต้องชําระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้างชําระ
และจํานวนวนันบัตัง้แตว่นัท่ีถึงกําหนดชําระจนถงึวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ 

4. ค่าเช่าคงท่ี และ/หรือ ค่าเช่าแปรผัน อาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงในกรณีท่ีสดัสว่นระหวา่งค่าเช่าคงท่ีและคา่เช่า
ผันแปรไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง กองทรัสต์และผู้ เช่าตกลงจะ
ร่วมกนัแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการชําระค่าเช่าคงท่ี และหรือค่าเช่าแปร
ผนัให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

จาํนวนค่าเช่า
พืน้ฐาน 

1,767,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนัน้ ทัง้นี ้ตาม
อตัราแลกเปลี่ยนท่ีจะได้ตกลงกนั 

การคาํนวณ
จาํนวนค่าเช่า
พืน้ฐานในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่า 

ค่าเช่าพืน้ฐานสําหรับการต่ออายุสญัญาเช่านัน้ จะเท่ากบัค่าเฉลี่ยของค่าเช่าคงท่ีในช่วงระยะเวลาการ
เชา่ตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

การเล่ือนการ
ชําระค่าเช่าอัน
เน่ืองมาจาก
เหตุสุดวสิัย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัต่อไปนี ้ในระหว่างไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าเลื่อน
ชําระค่าเช่าในเดือนท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนดั
ผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่า ทัง้นี ้ผู้ ให้เชา่และผู้ เช่าตกลงท่ีจะร่วมกนักําหนดระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
1. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิท่ีเช่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ีตัง้ของ

ทรัพย์สินท่ีเช่า เช่น อัคคีภัย นํา้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมอย่างมี
นยัสําคญัและทําให้  RevPAR เฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต่ํากว่ารายได้
ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มี
เหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรม อย่างมีนยัสําคญัและทําให้ 
(ก) RevPAR ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรม ลดลงตํ่ากว่า RevPAR ต่อเดือน
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สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อันส่งผล
กระทบตอ่ทรัพย์สินท่ีเชา่) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรม
ลดลงต่ํากว่า RevPAR ต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่ม
ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตกุารณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่า) 
เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 15  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้าด้วย
เช่นกัน ให้นํา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการ
แขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจบุนั เทียบกบั 
RevPAR ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดังกล่าว ซึ่งเป็นปีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาตามกรณีต่างๆ ข้างต้นแทน (หมายเหตุ: ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสัยในปีท่ี 2 และปีท่ี 3 จะต้องนําเอา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ของปีท่ี 1 มาเป็นตวั
เทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ต่อเดือนของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวา่ได้มี
เหตสุดุวิสยัเกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีท่ีไม่สามารถหาค่า RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่ม
การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมท่ีสามารถนํามาใช้ในการอ้างอิงได้ ผู้ให้เชา่และผู้ เชา่จะตกลง
ร่วมกนัในการใช้ข้อมลูท่ีเป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราสว่นอื่นใดท่ีสามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรม
ทัว่ไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึง่ หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจาก
รายได้ค่า RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้กําหนดโรงแรมหรือรี
สอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกบัโรงแรม มากกว่า 1 แห่ง ให้คํานวณรายได้เฉลี่ยต่อห้อง
ของโรงแรมหรือรีสอร์ตดงักลา่ว โดยอาศยัคา่เฉลี่ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี่ยต่อห้องของแต่ละ
โรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขัน (Competitive Set) หมายถึง กลุ่มของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ต 
(ไม่น้อยกวา่ 3 แหง่) ซึง่จะถกูกําหนดโดยคูส่ญัญาเป็นครัง้คราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ต
ท่ีมีมาตรฐาน หรือระดบัท่ีใกล้เคียงกบัทรัพย์สินโครงการของกองทรัสต์มากท่ีสดุ โดยจะพิจารณาทัง้ใน
ด้านท่ีตัง้ กลุม่ลกูค้า ระดบั และขนาดของโรงแรม 

การชําระค่าเช่า
ที่มีการเล่ือน
การชําระ
ออกไป 
เน่ืองจากเหตุ

ในกรณีท่ีมีการเล่ือนการชําระคา่เชา่ออกไปอนัเน่ืองจากเหตสุดุวสิยั ซึง่เกิดขึน้ในระหวา่งไตรมาสใด ให้ผู้
เชา่ชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่าตามลาํดบัการชําระหนีด้งัตอ่ไปนี ้
1. คา่เชา่คงท่ีในเดือนท่ีไม่ได้เกิดเหตสุดุวสิยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ 
2. คา่เชา่แปรผนัในเดือนท่ีไม่ได้เกิดเหตสุดุวสิยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ (ถ้ามี) 
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สุดวิสัย 3. คา่เชา่คงท่ีท่ีได้มีการเลื่อนชําระออกไป 
4. คา่เชา่แปรผนัท่ีได้มีการเลื่อนชําระออกไป (ถ้ามี) 
ในการชําระหนีต้ามข้างต้น ผู้ เช่าตกลงท่ีจะชําระคา่เช่าท่ีค้างชําระ โดยแบง่ชําระเป็นรายไตรมาสๆ ละ
เทา่กนัตามระยะเวลาการเช่าจริง จนถงึวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเช่าตามสญัญาฉบบันี ้(รวมถึงระยะเวลา
เชา่ท่ีได้ตอ่ออกไปด้วย) หรือระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั อนึง่ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เช่าไม่
ต้องชําระดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระคา่เช่าในงวดใดๆ หรือคา่เสียหายใดๆ อนัเกิดจากการค้างชําระค่า
เชา่ หรือการชําระคา่เชา่ลา่ช้าใดๆ อนัเกิดขึน้หรือเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากการเลื่อนการชําระคา่เช่าอนั
เน่ืองมาจากเหตสุดุวสิยัดงักลา่ว 
เหตุสุดวสัิย คือ เหตกุารณ์ท่ีมีความหมายตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญา 

การยกเว้นค่า
เช่าอัน
เน่ืองมาจาก
เหตุสุดวสิัย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัต่อไปนีใ้นระหว่างไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมยกเว้นค่าเช่า
ในเดือนท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในระหว่างไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยผู้ เช่าไม่จําต้องชําระค่าเช่าของ
ระยะเวลาดงักล่าวนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงท่ีจะร่วมกันกําหนดระยะเวลาท่ีเกิดผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการคํานวณค่าเช่าในเดือนท่ีไม่ได้เกิดเหตุการณ์ตามข้อนี ้
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคํานวณคา่เชา่ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยัท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่าโดยตรง หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีตัง้

ของทรัพย์สินท่ีเช่า ซึง่ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมอย่างมีนยัสําคญัและทําให้ RevPAR ต่อ
เดือนของโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํ่ากว่า RevPAR ต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึง่เป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตกุารณ์อนัส่งผลกระทบตอ่ทรัพย์สินท่ีเช่า) เท่ากบั
หรือมากกวา่ร้อยละ 50  

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรม อย่างมีนยัสําคญัและทําให้ 
(ก) RevPAR ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรม ลดลงต่ํากว่า RevPAR ต่อเดือน

สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อันส่งผล
กระทบตอ่ทรัพย์สินท่ีเชา่) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรม 
ลดลงต่ํากว่า RevPAR ต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่ม
ดงักล่าวในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่า) 
เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้าด้วย
เช่นกัน ให้นํา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการ
แขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจบุนั เทียบกบั
ค่าเฉล่ียในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดังกล่าว ซึ่งเป็นปีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การพิจารณาตามกรณีต่าง ๆ ข้างต้นแทน (หมายเหตุ: ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุ
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สุดวิสัยในปีท่ี 2 และปีท่ี 3 จะต้องนําเอา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ของปีท่ี 1 มาเป็นตวั
เทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ต่อเดือนของ
โรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวา่ได้มี
เหตสุดุวิสยัเกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีท่ีไม่สามารถหา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การ
แขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมได้ หรือไม่สามารถหา RevPAR ต่อเดือนท่ีนํามาใช้ในการอ้างอิง
ได้ ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออตัราส่วนใดท่ี
สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง หากคู่สัญญาไม่
สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจาก RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีท่ีผู้ให้เช่าและผู้
เช่าได้กําหนดโรงแรมหรือรีสอร์ตในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมมากกว่า 1 แห่ง ให้
คํานวณรายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยอาศัย
คา่เฉลี่ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี่ยต่อห้องของแต่ละโรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้
เช่า  

1. ผู้ ให้เช่าจะดําเนินการ มอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ วนัเร่ิมระยะเวลาการเช่า โดยผู้ ให้
เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ท่ี เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพ ย์สิน  สังหาริมทรัพ ย์ 
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง 
หรือสว่นประกอบท่ีสําคญัของอาคาร  

2. หากผู้ เชา่ประสงค์จะให้มีการเบิกคา่ใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจากผู้ให้เช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องลว่งหน้าตามสมควรเพ่ือให้ผู้ ให้เช่าพิจารณา
และอนมุตัิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทนักําหนดชําระ โดยการอนมุตัิค่าใช้จ่ายดงักลา่วเป็นดลุพินิจ
ของผู้ ให้เชา่แต่เพียงผู้ เดียว ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธการอนมุตัิค่าใช้จ่ายดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุล
สมควร 

3. ผู้ ให้เช่าจะไม่กระทําการใดๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทําการใดๆ ท่ีมีผล หรือจะส่งผลทําให้ผู้
เชา่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

หน้าที่ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเย่ียงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทั่วไปใช้ในการดูแล
ทรัพย์สนิท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ดงัท่ีระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้ผู้ เช่าจะรับผิดชอบในการดแูล ซ่อมแซม (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุน
ในทรัพย์สิน สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง หรือส่วนประกอบท่ีสําคญัของอาคาร ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้ ให้เช่า) หรือ
การกระทําใดๆ ทัง้ปวงบนทรัพย์สินท่ีเช่าในกรณีท่ีจําเป็น เพ่ือให้ทรัพย์สนิท่ีเช่าสามารถใช้ประกอบ
กิจการโรงแรมได้ โดยใช้เงินสํารองคา่เฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ และอปุกรณ์ ท่ีสะสมไว้ (ถ้ามี) หากเงิน
สํารองค่าเฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ และอปุกรณ์ ท่ีสะสมไว้ไม่เพียงพอสําหรับการลงทนุดงักลา่ว ผู้ เช่า
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ตกลงท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ
คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีผู้ให้เช่าอนมุติัตามข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี ้

3. ผู้ เช่าจะต้องไม่กระทําการ หรือยินยอมให้บคุคลใดบคุคลหนึง่กระทําการใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า ซึง่
เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือการกระทําดังกล่าวอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือมีลักษณะเป็นท่ีน่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดภยันตราย 
ความเสียหาย หรือความเดือนร้อนรําคาญแก่บุคคลภายนอกและผู้ ให้เช่า และกรณีท่ีเกิดปัญหา 
หรือความเสียหายดงักล่าว ผู้ เช่ามีหน้าท่ีท่ีจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการแก้ไขปัญหา 
หรือความเสียหายดงักล่าว รวมถึงการทําความตกลงและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการ
กระทําของบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

4. ผู้ เช่าตกลงจะไม่ก่อหนีห้รือภาระผกูพนัใดๆ เว้นแตเ่ป็นการก่อหนีห้รือภาระผกูพนัอนัเกิดขึน้ในทาง
การค้าปกติของผู้ เช่า หรือเน่ืองจากหรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ของการเช่าท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีแ้ละ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าใช้ จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการของกิจการโรงแรม หรือการปฏิบัติ
ตามสญัญาฉบบันีห้รือสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงจะดํารงสดัส่วนของหนีส้ินต่อทนุ (Debt 
to Equity Ratio) ของผู้ เช่าไว้ในอตัราไม่เกิน 2 ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนีซ้ึง่เป็นการกู้ ยืม
เงินจากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหนีโ้ดยไม่รวมถงึการกู้ ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้น 

5. ผู้ เช่าตกลงจะจดัให้มีและจะดํารงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ท่ีสําคัญต่อการประกอบกิจการโรงแรม
ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้

6. ผู้ เช่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ เหนือทรัพย์สินท่ีเชา่ 
7. ผู้ เช่าจะต้องรับผิดชดใช้ และกระทําการใดๆ อนัเป็นการปอ้งกนัให้ผู้ให้เช่าปลอดจากการเรียกร้อง

ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่า เพ่ือการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า และ/หรือ การละเลยไม่
ปฏิบติัตามหน้าท่ีหรือภาระผูกพนัในส่วนของผู้ เช่าตามท่ีระบุในสญัญานี ้รวมถึงการกระทําของ
ตัวแทน และ/หรือ บริวารของผู้ เช่า ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องให้รับผิด หรือถูก
ดําเนินคดี เน่ืองจากเหตุดังกล่าว ผู้ เช่าจะปลดเปลือ้งความรับผิดให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยทันที โดย
คา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

8. การกระทําท่ีสําคัญบางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผู้ เช่าทัง้หมด หรือบางส่วนท่ี
สําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ เช่า ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม การให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ซึ่งคิดเป็นพืน้ท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมดของทรัพย์สินท่ีเช่าแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เพียงคนเดียว เป็นต้น ผู้ เช่าจะทําได้ก็ต่อเม่ือ (ก) 
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้เช่า หรือ (ข) เป็นกรณีท่ีได้ระบไุว้ในงบประมาณ
การดําเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นทนุ (Capital Expenditure 
Budget) ประจําปีของโรงแรม ท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ให้เชา่แล้ว 

9. หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีระบภุายใต้สญัญาเช่า เช่น การจดัทําและนําส่งรายงานทางการเงิน งบประมาณการ
ดําเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุให้แก่ผู้ให้เช่า 
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ข้อตกลงกระทาํ
การของผู้เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมป่ระกอบธรุกิจอ่ืนใดนอกเหนือจากธรุกิจโรงแรม และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
วตัถปุระสงค์สําหรับธรุกิจของกองทรัสต์ 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมใ่ห้เงินกู้  หลกัประกนั หรือความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือมีสถานะเป็นผู้ให้กู้ โดย
วิธีการอื่นใด นอกเหนือจากเจ้าหนีท้างการค้า) เพ่ือประโยชน์ของบคุคลอื่น 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมกู่้ยืมเงิน นอกเหนือจากการกู้ ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นเพ่ือการชําระคา่เชา่ หรือเพ่ือ
สนบัสนนุการดําเนินงานท่ีจําเป็นของผู้ เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการแข่งขนักบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
การประกันภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าและผู้ให้เชา่ตกลงจะจดัให้มีการทําประกนัภยั ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ผู้ ให้เช่าจะทําประกันความเส่ียงภยัในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยผู้ เช่าจะ
เป็นผู้ ชําระเบีย้ประกนัภยัทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายกุารเชา่  

1.2 ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผู้ เช่ารับทราบและตกลง
ว่า จํานวนเงินเอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกัจะไม่ต่ํากว่ารายได้ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินท่ีเช่า หักออกด้วยค่าใช้จ่ายดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง (GOP) เป็น
ระยะเวลา 2 ปี โดยไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบบันี ้และการประกนัภยัดงักล่าว จะ
ระบุให้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเม่ือได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกนัภยั ผู้ ให้เช่าตกลงจะหกัค่าเช่าคงท่ีท่ีผู้ ให้เช่าควรจะได้รับตามสดัส่วนระยะเวลาท่ี
บริษัทประกันภัยได้ใช้เป็นฐานในการคํานวณจํานวนค่าสินไหมทดแทนท่ีต้องชําระ และจะ
นําสง่ค่าสินไหมทดแทนสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ เช่าโดยไม่ชกัช้า เม่ือผู้ เช่าได้นําค่าสินไหมทดแทนท่ี
ได้รับดงักลา่วไปชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจสําหรับระยะเวลาดงักล่าว
แล้ว และมีค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีคงเหลือ ผู้ เช่าจะชําระคืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ให้เช่า
ในสดัสว่นคา่เช่าแปรผนัตามท่ีผู้ให้เช่าควรจะได้รับ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้

1.3 ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพ่ือคุ้มครองความ
บาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ต่อทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้ภายใต้จํานวนทนุประกนัภยั ข้อกําหนดและเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีผู้ให้เช่าและผู้ เช่า
เห็นชอบร่วมกันภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าเบีย้ประกันภยั
สําหรับการประกนัภยัดงักลา่วทัง้หมดแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2. ผู้ เช่าตกลงท่ีจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการร่วมดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือเรียกร้องให้
บริษัทประกนัภยัจา่ยค่าสินไหมทดแทนอนัพงึได้รับโดยเร็ว 

การโอนสิทธิ
การเช่า 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าท่ีภายใต้สญัญาฉบับนี ้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ ให้เช่าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าท่ีดงักล่าวให้แก่บริษัทในเครือของผู้ เช่า ซึง่มี
คณุสมบตัิและมีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ ในกรณีท่ีผู้ ให้เชา่ยินยอมให้
ผู้ เช่าโอนสทิธิ และ/หรือ หน้าท่ีภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ เชา่จะต้องดําเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้า
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ผูกพันตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยระยะเวลาการเช่าท่ีโอนไปยังผู้ รับโอน
จะต้องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าท่ีเหลืออยู่ตามสญัญา
ฉบบันี ้
ทัง้นี ้“บริษัทในเครือ” หมายถึง บคุคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่ง (ก) ควบคุมบคุคลหรือนิติบุคคลนัน้ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ข) ถูกควบคุมโดยบุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม หรือ (ค) อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ ไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
และ “การควบคุม” หมายถึง การมีอํานาจในการควบคุม กําหนด หรือชีนํ้าการบริหารจดัการและ
นโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะกระทําโดยผ่าน
ความเป็นเจ้าของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกวา่ร้อยละ 45 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ๆ โดยสญัญา หรือโดยวิธีการอื่นใด  

2. ผู้ให้เชา่ยินยอมให้ผู้ เช่าสามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามท่ี
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

3. ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เชา่ไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าท่ีภายใต้สญัญาฉบบันีไ้ม่วา่
บางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเก่ียวกับการเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีเกิดขึน้ตามสัญญาฉบับนี  ้(ถ้ามี) สําหรับระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี  ้และ
ระยะเวลาการเชา่ท่ีขยายออกไป 

2. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบคา่ภาษีทรัพย์สนิและท่ีดินท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่าตามกฎหมาย 
เหตุในการ
สิน้สุดสัญญา 

สญัญาฉบับนีอ้าจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้
1. เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่า 

(ก) ในกรณีท่ีผู้ เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงซึง่เป็นสาระสําคญัใดๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญา
ฉบับนี  ้หรือผิดคํารับรองซึ่งเป็นสาระสําคัญท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี  ้และผู้ เช่าไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไข และปฏิบติัให้ถูกต้องตามสญัญา ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่
การผิดสัญญาหรือคํารับรองนัน้เกิดขึน้จากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของผู้ เช่า อนึง่ ในกรณีท่ีผู้ เช่าผิดนดัชําระค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั จะ
ถือว่าเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญาต่อเม่ือผู้ เช่าค้างชําระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วนั นบั
จากวนัครบกําหนดชําระค่าเช่า เว้นแต่การผิดนดัชําระค่าเช่าดงักล่าวจะเกิดจากเหตกุารณ์ซึ่ง
ไม่ถือเป็นความผิดของผู้ เช่า ซึง่ผู้ ให้เชา่และผู้ เชา่ตกลงขยายระยะเวลาชําระคา่เชา่ออกไป 

(ข) เม่ือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือ
ยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผู้ เช่าได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี บุคคลหรือนิติบคุคล
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ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าจําเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลกัของผู้ เช่า และเหตุดงักล่าวเป็น
เหตท่ีุไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ีผู้ให้เช่า และผู้ เชา่จะได้ตกลงร่วมกนั ซึง่
สง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินกิจการโรงแรม  

(ค) เม่ือผู้ เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใด อันมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้
เช่า หรืออํานาจในการดําเนินการหรือประกอบธุรกิจของผู้ เช่าต้องเปล่ียนแปลง หรือสะดุดลง 
หรือทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ เช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ต้องถกูยดึ อายดั เวนคืน หรือตก
เป็นของรัฐ ซึง่ผู้ ให้เชา่เห็นวา่มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของผู้ เช่า
ในการปฏิบตัิตามสญัญานี ้

(ง) ในกรณีท่ีผู้ เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิก
บริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้ เช่าตอ่ศาลหรือหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง หรือกระบวนการอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั ซึง่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่ความสามารถของผู้ เชา่ในการชําระคา่เชา่ หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้

(จ) ในกรณีท่ีผู้ เช่าได้หยุดประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ  ซึ่งทําให้ผู้ ให้เช่าไม่
สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ ซึ่งสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการ
ดําเนินกิจการโรงแรม  

2. เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ ให้เชา่ 
ในกรณีท่ี ผู้ ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีเป็นสาระสําคญัใดๆ ตามท่ีระบุไว้ในสญัญา
ฉบับนี ้หรือผิดคํารับรองท่ีเป็นสาระสําคัญใดๆ ท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้และผู้ ให้เช่าไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไข และปฏิบติัให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง หรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่การผิด
สญัญาหรือคํารับรองนัน้เกิดขึน้จากเหตุสุดวิสยั หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุม
ของผู้ให้เชา่ 

3. เม่ือผู้ ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า หรือผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่า (แล้วแต่
กรณี) 

4. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ ให้เช่า หรือ 
ผู้ เช่ามิได้ตกลงในการตอ่อายสุญัญาฉบบันีอ้อกไป 

5. เม่ือทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกเวนคืน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ ทําให้ผู้ เช่าไม่อาจใช้
ทรัพย์สินท่ีเช่า เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม และกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการ
ดงักลา่วตอ่ไปได้ 

6. ในกรณีท่ีทรัสตีใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ผู้ให้เช่า
มีสิทธิบอกเลิกสญัญานี ้

ข้อยกเว้นการ นบัจากวนัท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุในทรัพย์สนิโครงการ ในกรณีท่ีผู้ เช่าไม่สามารถจ่ายคา่เช่าคงท่ีได้ครบถ้วน 



  เอกสารแนบ 2 
 

 
 

สิน้สุดสัญญา แต่ผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องของผู้ ให้เช่าได้รับการชําระเงินครบถ้วนตามจํานวนค่าเช่าคงท่ีท่ีผู้ ให้เช่าควรได้รับ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจาก กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมได้รับการสนบัสนุนรายได้จากการดําเนินงานสทุธิจากผู้ขายทรัพย์สินโครงการ (หากมี แล้วแต่
กรณี)  ไม่ถือวา่เป็นการผิดสญัญาเชา่ 

การเลิกสัญญา
โดยผู้ให้เช่าโดย
ไม่ใช่ความผิด
ของผู้ เช่าและ
ค่าปรับ 

ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานีโ้ดยไม่ได้มีเหตุมาจากการกระทําผิดสญัญาของผู้ เช่าตาม
ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะชําระเงินดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าเพื่อเป็นการชดเชย
การบอกเลกิสญัญาโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่า 

1. เบีย้ปรับจํานวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
2. คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึน้จริงซึง่ผู้ เช่าต้องชําระให้แก่บคุคลอื่นอนัเน่ืองมาจากการถกูบอกเลิก

สัญญาฉบับนี  ้โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือเป็นผลกระทบโดยตรงอัน
เน่ืองมาจากการถกูบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้

ผลอันเกดิจาก
เหตุในการ
สิน้สุดสัญญา 

1. เม่ือสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยไม่มีการต่ออายสุญัญา ผู้ เช่าตกลงจะดําเนินการต่อไปนี ้
1.1 สง่มอบทรัพย์สนิท่ีเชา่คืนให้แก่ผู้ ให้เช่า หรือบคุคลท่ีผู้ ให้เช่ากําหนดในสภาพท่ีเหมาะสมและใช้

งานได้ตามวตัถปุระสงค์ดงัท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
1.2 ชําระค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยคํานวณตาม

สดัส่วนจากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่ผู้ ให้เช่า ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีมีผลเป็นการเลิก
สญัญาฉบบันี ้

1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ีผู้ เช่าได้รับไว้ล่วงหน้า อาทิ ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
และรายได้รับล่วงหน้าอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้เงินประกันให้แก่ผู้ ให้เช่า หรือบุคคลท่ีผู้ ให้เช่า
กําหนด 

 ทัง้นี ้
(ก) ในกรณีท่ีผู้ เช่าได้รับประโยชน์ภายหลงัวนัท่ีสญัญานีส้ิน้สดุลง ผู้ เช่าตกลงที่จะมอบประโยชน์ให้

ผู้ให้เชา่ หรือ บคุคลท่ีผู้ให้เช่ากําหนดตามที่กําหนดไว้ในข้อสญัญานี ้และ 
(ข) ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับประโยชน์ ซึง่เป็นผลประโยชน์ท่ีผู้ เช่าควรได้รับก่อนวนัท่ีสญัญานีส้ิน้สดุ

ลง ผู้ให้เชา่ตกลงท่ีจะคืนผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ เชา่ 
โดยทัง้สองกรณีดังกล่าว คู่สญัญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับผลประโยชน์นัน้ 

1.4 ให้ความร่วมมือตามจําเป็นและสมควรเพ่ือให้บคุคลท่ีผู้ ให้เช่ากําหนด สามารถดําเนินกิจการ
โรงแรมได้อย่างต่อเน่ืองตามกฎหมาย และ/หรือ ตามท่ีหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนด
ภายในเวลาอนัสมควรหลงัได้รับคําร้องขอจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เรียกร้อง
คา่ตอบแทน รวมถงึให้ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่า หรือบคุคลท่ีผู้ ให้เชา่กําหนดในการโอน หรือการ
ให้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาต่าง ๆ ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าแทนได้ ผู้ เช่าตกลงท่ีจะเช่า
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ทรัพย์สนิท่ีเช่าเพ่ือประกอบธรุกิจโรงแรมตอ่ไปจนกวา่ ผู้ให้เช่าจะสามารถหาผู้ เชา่รายอ่ืนมาเช่า
ทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไปได้ โดยท่ีระยะเวลาเช่าท่ีตอ่ออกไปดงักลา่ว จะไม่เกิน 180 วนั นบัจากวนัท่ี
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี ให้ถือว่าผู้ เช่าไม่มีหน้าท่ีจะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไป
ในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว หากการตอ่อายสุญัญาเช่ามีข้อจํากดัหรือพ้นวิสยั 

2. ในกรณีท่ีสญัญานีเ้ลิกกนั คู่สญัญาย่อมไม่สิน้สิทธิในการเรียกค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใดๆ ท่ีได้มี
อยู่ก่อนมีการเลิกสญัญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองจากการเลิกสญัญา และ/หรือ 
คา่เสียหายใดๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
อนึ่ง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้และระยะเวลาใดๆ ท่ีได้ขยายออกไป ผู้ ให้เช่าไม่มี
สทิธิบอกเลกิสญัญาเช่ากบัผู้ เชา่ หากไม่มีเหตผุิดนดัผิดสญัญาใดๆ ท่ีเกิดโดยฝ่ายผู้ เช่า 

ทรัพย์สิน
เสียหายและ
การถูกเวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถกูเวนคืนหรือเสียหาย ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัโดยไม่ใช่ความผิด
ของคู่สัญญาฝ่ายใด ทําให้ผู้ เช่าไม่อาจใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม
ตอ่ไปได้ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงในวนัท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายหรือถกูเวนคืน โดย
ท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจาก
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ เว้นแต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการปฏิบตัิผิดสญัญาก่อนวนัท่ีสญัญา
ฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีค้างชําระหรือเกิดขึน้ก่อนวันท่ี
สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วน และผู้ ให้เช่าและผู้ เช่ามีความเห็นร่วมกนัว่า 
ทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วนยังสามารถใช้เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
โรงแรมต่อไปได้ ให้ถือว่าสญัญานีย้งัมีผลใช้บงัคบัต่อไปเฉพาะในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่าส่วนท่ีไม่
เสียหาย และยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าว ยังคงเป็น
ทรัพย์สินท่ีเช่ากนัตามสญัญาฉบบันีต้อ่ไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกนัพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ปรับอตัราคา่เชา่และข้อสญัญาอ่ืนๆให้สอดคล้องกบัสภาพของทรัพย์สนิท่ีเชา่ท่ีเสียหายหรือถกูเวนคืน
บางสว่นตามสมควร 

เหตุสุดวสิัย 1. เพ่ือวตัถุประสงค์ของสัญญานี ้นอกจากเหตุการณ์ท่ีกําหนดไว้ในสัญญานีแ้ล้วนัน้ เหตุสุดวิสยัให้
รวมถงึเหตสุดุวิสยัตามท่ีได้ให้ความหมายไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมซึง่บงัคบัใช้อยู่ในขณะนัน้ 

2. ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัอนัเป็นผลทําให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี ้
ได้ คู่สญัญาฝ่ายนัน้จะต้องสง่หนงัสือแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบถึงเหตสุดุวิสยัดงักลา่วในทนัที 
และในกรณีดงักล่าวให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิเล่ือนการปฏิบติัตามสญัญาฉบบันีไ้ปได้เท่ากับ
ระยะเวลาท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั โดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกนักําหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยไม่
ถือว่าเป็นความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใด อย่างไรก็ดี คู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตสุดุวิสยันัน้เป็น
ข้ออ้างในการชําระหนีเ้งินใดๆ ในจํานวนท่ีต้องชําระตามสญัญาฉบบันี ้เว้นแต่ 

(ก)  ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัอนัเป็นผลให้ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายอย่างมีนยัสําคญั จนถึงขนาดท่ีผู้
เช่าไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าตามวตัถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วงระยะเวลาใด 
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ผู้ เช่าไม่มีหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาท่ีไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ี
เชา่ได้ดงักลา่ว และ/หรือ 

(ข)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีผู้ เช่าสามารถขอเล่ือนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่า อัน
เน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันีต้ามลําดบั 

3. หากเหตสุดุวิสยัตามท่ีระบขุ้างต้น เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้คู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อกําหนดของสัญญาฉบับนีโ้ดยสุจริต เพ่ือให้คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย
สามารถดําเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือ กลบัคืนสูส่ถานะเดิม 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 
การระงับข้อ
พพิาท 

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท่ีเกิดจากหรือท่ีเก่ียวกบัสญัญาฉบบันี ้ซึ่งไม่สามารถตกลง
กนัได้ระหวา่งคูส่ญัญาให้นําเสนอตอ่ศาลท่ีมีเขตอํานาจ 

 สําหรับโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ข้อกําหนดและเง่ือนไขของร่างสญัญาให้ใช้
ทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม จะมีสาระสําคัญเหมือนข้อกําหนดและเง่ือนไขของร่างสัญญาเช่าของโรงแรม 
Hilton Garden Inn Kuala Lumpur โดยเปลี่ ยนคํ า ท่ี อ้างอิงถึ งโรงแรม  Hilton Garden Inn Kuala Lumpur เป็น 
โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  

ผู้ให้เช่า PT GRIYA PANCALOKA (“GPL”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีกองทรัสต์ลงทนุโดยการถือหุ้นร้อยละ 99.92 (ภายหลงั
การเข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์) 

ผู้เช่า PT Central Pesona Palace (“CPP”) ซึง่มีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคล
เดียวกบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินที่เช่า (ก) อาคารรวมทัง้สิง่ปลกูสร้างใด ๆ ซึง่ตัง้อยู่ในโรงแรม SBND ("อาคารโรงแรม") และ 
(ข) สว่นควบของอาคารโรงแรมท่ีเป็นงานระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง อาทิ ระบบไฟฟา้ ระบบประปา 

ระบบโทรศพัท์ ลิฟต์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม รวมถึงสิง่อํานวยความสะดวก
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาคารโรงแรม รวมทัง้สทิธิใดๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิตาม (ก) - (ข) ดงักลา่ว รวมเรียกวา่ “โรงแรม” หรือ “ทรัพย์สนิท่ีเช่า” 
ระยะเวลาเช่า ระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีระบไุว้ในสญัญา (“วันที่สัญญาฉบับนีมี้ผลใช้บังคับ”) 
เงื่อนไขในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่าเม่ือสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เม่ือสญัญาเช่าครบกําหนด คู่สญัญาตกลงว่าผู้ เช่าจะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ ให้เช่าต่อไปอีกคราวละ 3 ปี โดย
อตัโนมัติ (automatic renewal) และข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ให้เช่าขาดคุณสมบติัใน
การเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีเชา่ 

วิธีการต่ออายุ
สัญญาเช่าเม่ือ
สัญญาเช่าครบ
กาํหนด 

เม่ือมีการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป 
1. คู่สญัญาตกลงให้เง่ือนไขเก่ียวกบัการเช่า รวมทัง้เง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาเช่าฉบบัต่ออายเุหมือนกนั

กบัท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าฉบบัแรก  
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเชา่ตัง้อยู่บนท่ีดินอนัมีสิทธิการเชา่ คู่สญัญาตกลงวา่ข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะ
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มีผลใช้บงัคบัไม่เกินระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าท่ีดินท่ีโรงแรมตัง้อยู ่
3. นอกจากกรณีท่ีระบไุว้ในข้อ 1. และ ข้อ 2. ข้างต้น หากผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์ท่ีจะเช่าต่อไป ให้ผู้ ให้เช่าแจ้งให้

ผู้ เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลา
การเช่า หรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้ตอ่ออกไป 

ในกรณีท่ีมีการต่ออายสุญัญาตามสญัญา แต่ผู้ เช่ามีข้อจํากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัด้วยเหตขุาดคณุสมบตัิ
ตามท่ีกําหนดไว้ ซึง่เป็นเหตใุนการเลิกสญัญาของสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ เหตอุื่นใดท่ีมิได้เกิดจากความจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ เช่า อนัทําให้ผู้ เช่าไม่สามารถเช่าทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม
ตอ่ไปได้ ให้ถือวา่ผู้ เช่าไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไป 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการต่ออายสุญัญาตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1 แต่ผู้ เช่ามีข้อจํากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่
ผู้ เช่ายงัคงสามารถเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประกอบธรุกิจโรงแรมได้ชัว่คราว ผู้ เชา่และผู้ ให้เช่าจะร่วมกนัหาผู้ เช่า
รายอ่ืนมาเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมแทนผู้ เช่าต่อไป ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงท่ีจะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผู้ เช่ารายอื่นมาเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปได้ โดยท่ีผู้ ให้เช่า
และผู้ เช่าจะร่วมกนักําหนดเง่ือนไขของการเช่าท่ีต่อออกไป แต่ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าท่ีต่อออกไปดงักล่าวจะ
ไม่เกิน 180 วัน นับจากวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาเช่า โดยให้ถือว่าผู้ เช่าไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
ตอ่ไปในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว 

การชําระค่าเช่า 1. เว้นแต่กรณีท่ีมีการเลื่อนการชําระค่าเชา่และการยกเว้นคา่เชา่ อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวสิยัตามท่ีกําหนดไว้
ในสญัญาฉบบันีต้ามลําดบั ผู้ เช่าตกลงชําระค่าเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญา
ฉบบันี ้โดยค่าเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีป้ระกอบด้วย ค่าเช่า 2 ส่วน ได้แก่ (1) ค่าเช่าคงท่ี ซึ่งแบ่งเป็นค่า
เช่าพืน้ฐานและค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่ม (หากมี) โดยการชําระค่าเช่าพืน้ฐานจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
ในขณะท่ีค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่ม (หากมี) จะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายปี และ (2) ค่าเช่าแปรผนั โดยการชําระ
ค่าเช่าแปรผันจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงใน
ระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการคํานวณ ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1  ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rental) 
คา่เช่าคงท่ีต่อปี = (คา่เช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแน่นอนตอ่ปี หรือค่าเช่าคงท่ีต่อปีในรอบปีการ
ดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแตจํ่านวนใดสงูกวา่) + ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพ่ิมตอ่ปี (หากมี) 
โดยท่ี 
คา่เชา่พืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแนน่อน คือ จํานวนท่ีระบใุนหวัข้อ "จํานวนคา่เช่าพืน้ฐาน" 
ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปี = (ก x ข) - ค 
โดยท่ี  
ก = อตัราร้อยละ 67.00 
ข = รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากับกําไรจากการดําเนินงานรวม (GOP) ของ
ทรัพย์สินโครงการ หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินโครงการ ท่ียงัไม่ได้ถกูรวมอยูใ่นการคํานวณ
กําไรจากการดําเนินงานรวม ได้แก่ 
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(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารโรงแรม  ซึ่งจ่ายให้กับผู้ บริหารโรงแรม  (ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานและ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ) 

(ข) คา่เชา่ท่ีดินและอาคาร 
(ค) เบีย้ประกนัภยั 
(ง) ภาษีทรัพย์สนิ 
(จ) คา่ใช้จา่ยในการบํารุงรักษาและซอ่มแซม (Maintenance Expense) 
(ฉ) ค่าใช้จ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอปุกรณ์ (Used FF&E Reserve) ท่ีรับผิดชอบโดยผู้ เช่า 

(ถ้ามี) 
(ช) คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการของผู้ เช่า 
(ซ) คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ท่ียงัไม่ได้ถกูรวมอยูใ่นการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานรวม (GOP) 

ค = ค่าเช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแน่นอน (ตามท่ีระบใุนหวัข้อ "จํานวนค่าเช่าพืน้ฐาน") หรือค่า
เชา่คงท่ีตอ่ปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแตจํ่านวนใดสงูกวา่ 
          ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการคํานวณค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปีตามสตูรการคํานวณข้างต้น เป็นผลให้ค่า
เช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปีมีมูลค่าน้อยกว่าศูนย์ ผู้ เช่าจะไม่นําผลลพัธ์ดงักล่าวมาใช้ในการคํานวนค่าเช่า
พืน้ฐานสว่นเพ่ิมในปีนัน้ 

1.2  ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 
ค่าเช่าแปรผัน = ง – จ – ฉ  
โดยท่ี 
ง = รายได้จากการดําเนินงานสทุธิ (NOI) (ตามรายละเอียดข้างต้น) 
จ = ค่าเช่าคงท่ีในรอบไตรมาสท่ีเก่ียวข้อง 
ฉ = รายได้คา่เช่าค้างชําระจากการเลื่อนการชําระออกไป เน่ืองจากเหตุสดุวิสยั (หากมี) ตามท่ีกําหนดไว้
ในหวัข้อ “การชําระค่าเช่าท่ีมีการเลื่อนการชําระออกไป เนื่องจากเหตสุดุวิสยั” 
ทัง้นี ้หากผลการคํานวณคา่เชา่แปรผนัตามสตูรการคํานวนข้างต้นมีผลลพัท์ต่ํากวา่ศนูย์ ให้คา่เชา่แปรผนั
มีผลเทา่กบัศนูย์ 

2. ผู้ เช่าจะต้องชําระค่าเช่าคงท่ีในส่วนค่าเช่าพืน้ฐานในแต่ละเดือนตามจํานวนท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นภายใน 30 
วนันบัจากวนัสิน้เดือนและ/หรือ ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มต่อปี (หากมี) ภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้ปี และ
ค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจํานวนท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดย
อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินท่ีปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินท่ีจัดทําโดยผู้ เช่า (Management 
Account) ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ เช่าไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดงักล่าวได้เต็มจํานวน ให้ถือว่าค่า
เช่าในจํานวนท่ีผู้ ให้เช่าไม่ได้รับชําระเป็นค่าเช่าค้างชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผู้ เช่าชําระ
คา่เชา่ค้างชําระให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีถึงกําหนดชําระ 

3. การค้างชําระค่าเช่าดังกล่าว ผู้ เช่าจะค้างชําระได้เพียงปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้ หากมากกว่า 1 ครัง้ ผู้ เช่า
จะต้องชําระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้างชําระและ
จํานวนวนันบัตัง้แตว่นัท่ีถึงกําหนดชําระจนถงึวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ 
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4. คา่เชา่คงท่ี และ/หรือค่าเช่าแปรผนั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงในกรณีท่ีสดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรไม่เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง กองทรัสต์และผู้ เช่า ตกลงจะร่วมกนัแก้ไขเปล่ียนแปลง
ข้อกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกบัการชําระค่าเช่าคงท่ี และ/หรือค่าเช่าแปรผนัให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

จาํนวนค่าเช่า
พืน้ฐาน 

7,578,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยค่าเช่าจะชําระในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนัน้ ทัง้นี ้ตามอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีจะได้ตกลงกนั 

การคาํนวณ
จาํนวนค่าเช่า
พืน้ฐานในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่า 

คา่เชา่พืน้ฐานสําหรับการต่ออายสุญัญาเช่านัน้ จะเทา่กบัคา่เฉลี่ยของค่าเช่าคงท่ีในชว่งระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบัก่อนหน้า 

การเลื่อนการ
ชําระค่าเช่าอัน
เน่ืองมาจากเหตุ
สุดวิสัย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัต่อไปนี ้ในระหว่างไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าเลื่อนชําระ
ค่าเช่าในเดือนท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญา
โดยฝ่ายผู้ เช่า ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงท่ีจะร่วมกันกําหนดระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีตัง้ของ

ทรัพย์สินท่ีเช่า เช่น อคัคีภยั นํา้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งสง่ผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมอย่างมีนยัสําคญั
และทําให้  RevPAR เฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํ่ากว่ารายได้ค่าห้องพกัเฉลี่ย
ต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อนัส่งผลกระทบ
ตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรม อย่างมีนยัสําคญัและทําให้ 
(ก) RevPAR ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงต่ํากว่า RevPAR ต่อเดือนสําหรับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมลดลง
ต่ํากว่า RevPAR ต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่วในปี
ก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่า) เท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 15  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าด้วย
เช่นกนั ให้นํา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของปีปัจจบุนั เทียบกบั RevPAR ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าปีดงักล่าว ซึง่เป็นปีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั 
หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ ข้างต้น
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แทน (หมายเหตุ: ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในปีท่ี 2 และปี 3 จะต้องนําเอา 
RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ของปีท่ี 1 มาเป็นตวัเทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตุสดุวิสยั
เกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีท่ีไม่สามารถหาค่า RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันท่ีมี
มาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมท่ีสามารถนํามาใช้ในการอ้างอิงได้ ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกันในการใช้
ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอ่ืนใดท่ีสามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็น
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง หากคูส่ญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจากรายได้ค่า RevPAR 
ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าและผู้ เช่ากําหนดโรงแรมหรือรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมี
มาตรฐานเดียวกันกบัโรงแรม มากกว่า 1 แห่งให้คํานวณรายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมหรือรีสอร์ตดังกล่าว 
โดยอาศยัคา่เฉล่ีย (Simple Average) ของรายได้เฉลี่ยต่อห้องของแต่ละโรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขัน (Competitive Set) หมายถึง กลุ่มของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ต (ไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง) ซึ่งจะถูกกําหนดโดยคู่สัญญาเป็นครัง้คราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ตท่ีมี
มาตรฐาน หรือระดับท่ีใกล้เคียงกับทรัพย์สินโครงการมากท่ีสุด โดยจะพิจารณาทัง้ในด้านท่ีตัง้ กลุ่มลูกค้า 
ระดบั และขนาดของโรงแรม 

การชําระค่าเช่าที่
มีการเลื่อนการ
ชําระออกไป 
เน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัย 

ในกรณีท่ีมีการเล่ือนการชําระคา่เชา่ออกไปอนัเน่ืองจากเหตสุดุวสิยั ซึง่เกิดขึน้ในระหวา่งไตรมาสใด ให้ผู้ เช่า
ชําระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าตามลําดบัการชําระหนีด้งัต่อไปนี ้
1. คา่เชา่คงท่ีในเดือนท่ีไม่ได้เกิดเหตสุดุวสิยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ 
2. คา่เชา่แปรผนัในเดือนท่ีไม่ได้เกิดเหตสุดุวสิยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ (ถ้ามี) 
3. คา่เชา่คงท่ีท่ีได้มีการเลื่อนชําระออกไป 
4. คา่เชา่แปรผนัท่ีได้มีการเลื่อนชําระออกไป (ถ้ามี) 
ในการชําระหนีต้ามข้างต้น ผู้ เช่าตกลงท่ีจะชําระคา่เช่าท่ีค้างชําระ โดยแบง่ชําระเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ
เทา่กนัตามระยะเวลาการเช่าจริง จนถึงวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้(รวมถึงระยะเวลาเช่า
ท่ีได้ตอ่ออกไปด้วย) หรือระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั อนึง่ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เช่าไมต้่องชําระ
ดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระค่าเชา่ในงวดใดๆ หรือค่าเสยีหายใดๆ อนัเกิดจากการค้างชําระคา่เช่า หรือการ
ชําระคา่เชา่ลา่ช้าใดๆ อนัเกิดขึน้หรือเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากการเลื่อนการชําระคา่เช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุ
สดุวสิยัดงักลา่ว 
เหตุสุดวสิัย คือ เหตกุารณ์ท่ีมีความหมายตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาบริหารโรงแรม 

การยกเว้นค่าเช่า
อันเน่ืองมาจาก
เหตุสุดวสัิย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนีใ้นระหว่างไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมยกเว้นค่าเช่าใน
เดือนท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวในระหว่างไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยผู้ เช่าไม่จําต้องชําระค่าเช่าของระยะเวลา
ดงักลา่วนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงท่ีจะร่วมกนักําหนดระยะเวลาท่ีเกิดผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการคํานวณค่าเช่าในเดือนท่ีไม่ได้เกิดเหตกุารณ์ตามข้อนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
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การคํานวณค่าเช่าตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่าโดยตรง หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีตัง้ของ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมอย่างมีนยัสําคญั และทําให้ RevPAR ต่อเดือนของ
โรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต่ํากว่า RevPAR ต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า 
(ซึง่เป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบต่อทรัพย์สนิท่ีเชา่) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50  

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรม อย่างมีนยัสําคญัและทําให้ 
(ก) RevPAR ต่อเดือนในชว่งระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงตํ่ากวา่ RevPAR ต่อเดือนสําหรับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม ลดลง
ต่ํากว่า RevPAR ต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักล่าวใน
ปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติท่ีไม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่า) เท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้าด้วยเช่นกนั 
ให้นํา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม  หรือ RevPAR ต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันท่ีมี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจบุนั เทียบกบัค่าเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าปีดงักล่าว ซึง่เป็นปีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั 
หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ 
ข้างต้นแทน (หมายเหตุ: ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยัในปีท่ี 2 และปี 3 จะต้อง
นําเอา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันท่ีมี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ของปีท่ี 1 มาเป็นตวัเทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตุสดุวิสยั
เกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีท่ีไม่สามารถหา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันท่ีมี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมได้ หรือไม่สามารถหา RevPAR ตอ่เดือนท่ีนํามาใช้ในการอ้างอิงได้ ผู้ ให้เชา่และผู้
เช่าจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราส่วนใดท่ีสามารถหาได้จากธุรกิจ
โรงแรมทัว่ไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณา
จาก RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้กําหนดโรงแรมหรือรีสอร์ตกลุ่ม
การแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกบัโรงแรมมากกว่า 1 แห่ง ให้คํานวณรายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรี
สอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั โดยอาศยัคา่เฉลี่ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี่ยต่อห้องของ
แตล่ะโรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้
เช่า  

1. ผู้ ให้เช่าจะดําเนินการ มอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ วนัเร่ิมระยะเวลาการเช่า โดยผู้ ให้เช่าจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สิน สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
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การดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนท่ีเก่ียวกับโครงสร้าง หรือส่วนประกอบท่ีสําคัญของ
อาคาร  

2. หากผู้ เช่าประสงค์จะให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจากผู้ให้เช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าตามสมควรเพ่ือให้ผู้ ให้เช่าพิจารณาและอนุมัติ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทันกําหนดชําระ โดยการอนุมัติค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นดุลพินิจของผู้ ให้เช่าแต่
เพียงผู้ เดียว ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธการอนมุตัิคา่ใช้จ่ายดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุลสมควร 

3. ผู้ ให้เช่าจะไม่กระทําการใดๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทําการใดๆ ท่ีมีผล หรือจะส่งผลทําให้ผู้ เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเชา่ได้ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

หน้าที่ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสงูสดุเย่ียงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ไปใช้ในการดแูลทรัพย์สินท่ี
เชา่ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาการเชา่ 

2. เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ดงัท่ีระบุไว้ในสญัญา
ฉบับนี ้ผู้ เช่าจะรับผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซม (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน 
สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
โครงสร้าง หรือสว่นประกอบท่ีสําคญัของอาคาร ซึง่เป็นหน้าท่ีของผู้ ให้เช่า) หรือการกระทําใดๆ ทัง้ปวงบน
ทรัพย์สินท่ีเช่าในกรณีท่ีจําเป็น เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าสามารถใช้ประกอบกิจการโรงแรมได้ โดยใช้เงิน
สํารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ท่ีสะสมไว้ (ถ้ามี) หากเงินสํารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ 
และอปุกรณ์ ท่ีสะสมไว้ไม่เพียงพอสําหรับการลงทุนดงักล่าว ผู้ เช่าตกลงท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนท่ี
เหลือ (ถ้ามี) โดยให้คา่ใช้จา่ยดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่ของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี
ผู้ให้เชา่อนมุตัิตามข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี ้

3. ผู้ เช่าจะต้องไม่กระทําการ หรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า ซึ่งเป็น
การกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือการกระทําดงักลา่วอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ โดยไม่ได้รับใบอนญุาตตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือมีลกัษณะเป็นท่ีน่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดภยนัตราย ความเสียหาย หรือความ
เดือนร้อนรําคาญแก่บคุคลภายนอกและผู้ให้เช่า และกรณีท่ีเกิดปัญหา หรือความเสียหายดงักลา่ว ผู้ เช่ามี
หน้าท่ีท่ีจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการแก้ไขปัญหา หรือความเสียหายดงักลา่ว รวมถึงการทํา
ความตกลงและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระทําของบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

4. ผู้ เช่าตกลงจะไม่ก่อหนีห้รือภาระผกูพนัใดๆ เว้นแต่เป็นการก่อหนีห้รือภาระผกูพนัอนัเกิดขึน้ในทางการค้า
ปกติของผู้ เช่า หรือเน่ืองจากหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ของการเช่าท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีแ้ละธุรกิจท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการของกิจการโรงแรม หรือการปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี ้
หรือสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงจะดํารงสดัส่วนของหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้
เช่าไว้ในอตัราไม่เกิน 2 ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนีซ้ึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือ
การออกตราสารหนีโ้ดยไม่รวมถึงการกู้ ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้น 

5. ผู้ เช่าตกลงจะจัดให้มีและจะดํารงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ท่ีสําคัญต่อการประกอบกิจการโรงแรมตลอด
ระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้
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6. ผู้ เช่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ เหนือทรัพย์สินท่ีเชา่ 
7. ผู้ เช่าจะต้องรับผิดชดใช้ และกระทําการใดๆ อนัเป็นการป้องกนัให้ผู้ ให้เช่าปลอดจากการเรียกร้องใดๆ ท่ี

เกิดขึน้จากการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่า เพ่ือการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า และ/หรือ การละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีหรือภาระผูกพันในส่วนของผู้ เช่าตามท่ีระบุในสัญญานี ้รวมถึงการกระทําของตัวแทน และ/หรือ 
บริวารของผู้ เช่า ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องให้รับผิด หรือถูกดําเนินคดี เน่ืองจากเหตุ
ดงักลา่ว ผู้ เชา่จะปลดเปลือ้งความรับผิดให้แก่ผู้ ให้เชา่โดยทนัที โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

8. การกระทําท่ีสําคญับางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผู้ เช่าทัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่
บุคคลอ่ืน การก่อภาระผูกพนัในทรัพย์สินของผู้ เช่า ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม 
การให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ซึ่งคิดเป็นพืน้ท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของทรัพย์สินท่ีเช่าแก่
บคุคลใดบคุคลหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นต้น ผู้ เช่าจะทําได้ก็ต่อเม่ือ (ก) ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้ ให้เช่า หรือ (ข) เป็นกรณีท่ีได้ระบไุว้ในงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นทุน (Capital Expenditure Budget) ประจําปีของโรงแรม ท่ีได้รับอนุมตัิจาก
ผู้ให้เชา่แล้ว 

9. หน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีระบุภายใต้สัญญาเช่า เช่น การจัดทําและนําส่งรายงานทางการเงิน งบประมาณการ
ดําเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุให้แก่ผู้ ให้เช่า 

ข้อตกลงกระทาํ
การของผู้เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมป่ระกอบธุรกิจอ่ืนใดนอกเหนือจากธรุกิจโรงแรม และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวตัถปุระสงค์
สําหรับธรุกิจของกองทรัสต์ 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมใ่ห้เงินกู้  หลกัประกนั หรือความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือมีสถานะเป็นผู้ให้กู้ โดยวธีิการ
อื่นใด นอกเหนือจากเจ้าหนีท้างการค้า) เพ่ือประโยชน์ของบคุคลอื่น 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมกู่้ยืมเงิน นอกเหนือจากการกู้ ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นเพ่ือการชําระคา่เชา่ หรือเพ่ือสนบัสนนุ
การดําเนินงานท่ีจําเป็นของผู้ เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการแขง่ขนักบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
การประกันภยั5 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าและผู้ ให้เชา่ตกลงจะจดัให้มีการทําประกนัภยั ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ผู้ ให้เช่าจะทําประกนัความเส่ียงภยัในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้
ชําระเบีย้ประกนัภยัทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายกุารเช่า  

1.2 ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผู้ เช่ารับทราบและตกลงว่า 
จํานวนเงินเอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัจะไม่ต่ํากว่ารายได้ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากทรัพย์สินท่ีเช่า หกัออกด้วยคา่ใช้จ่ายดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง (GOP) เป็นระยะเวลา 2 ปี โดย
ไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบบันี ้และการประกนัภยัดงักล่าว จะระบใุห้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเม่ือได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั ผู้ ให้เช่าตกลงจะ

                                                            
5 ทัง้นีจ้ะต้องถกูตรวจสอบโดยพิจารณาจากทรัพย์สินแต่ละชิน้ และข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาบริหารโรงแรมของทรัพย์สินแตล่ะชิน้  
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หกัค่าเช่าคงท่ีท่ีผู้ ให้เช่าควรจะได้รับตามสดัส่วนระยะเวลาท่ีบริษัทประกันภยัได้ใช้เป็นฐานในการ
คํานวณจํานวนค่าสินไหมทดแทนท่ีต้องชําระ และจะนําสง่ค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ เช่า
โดยไม่ชกัช้า เม่ือผู้ เช่าได้นําค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับดงักล่าวไปชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
การดําเนินธรุกิจสําหรับระยะเวลาดงักลา่วแล้ว และมีคา่สนิไหมทดแทนสว่นท่ีคงเหลือ ผู้ เชา่จะชําระ
คืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ให้เช่าในสดัส่วนค่าเช่าแปรผันตามท่ีผู้ ให้เช่าควรจะได้รับ ทัง้นี ้ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้

1.3 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  (Public Liabilities Insurance) เพ่ือคุ้ มครองความ
บาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ต่อทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้ภายใต้จํานวนทุนประกันภัย ข้อกําหนดและเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยท่ีผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า
เห็นชอบร่วมกันภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าเบีย้ประกนัภยัสําหรับ
การประกนัภยัดงักลา่วทัง้หมดแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

2. ผู้ เช่าตกลงท่ีจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการร่วมดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือเรียกร้องให้บริษัท
ประกนัภยัจ่ายคา่สนิไหมทดแทนอนัพงึได้รับโดยเร็ว 

การโอนสิทธิการ
เช่า 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าท่ีภายใต้สญัญาฉบบันี ้ไม่วา่ทัง้หมดหรือ
บางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เว้นแต่
เป็นการโอนสิทธิ  และ/หรือ  หน้าท่ีดังกล่าวให้แก่บ ริษัทในเครือของผู้ เช่า ซึ่งมีคุณสมบัติและมี
ความสามารถท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าโอนสิทธิ และ/หรือ 
หน้าท่ีภายใต้สัญญาฉบับนี ้ผู้ เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้าผูกพันตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ี
กําหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยระยะเวลาการเช่าท่ีโอนไปยงัผู้ รับโอนจะต้องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่
เกินกวา่ระยะเวลาการเชา่ของผู้ เช่าท่ีเหลืออยู่ตามสญัญาฉบบันี ้
ทัง้นี ้“บริษัทในเครือ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่ง (ก) ควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ข) ถกูควบคมุโดยบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ค) 
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ “ควบคุม” 
หมายถึง การมีอํานาจในการควบคมุ กําหนด หรือชีนํ้าการบริหารจดัการและนโยบายของบคุคลหรือนิติ
บคุคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะกระทําโดยผ่านความเป็นเจ้าของหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 45 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ๆ 
โดยสญัญา หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  

2. ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าสามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามท่ีระบุ
ไว้ในสญัญาฉบบันี ้

3. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี ้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าท่ีภายใต้สัญญาฉบับนีไ้ม่ว่า
บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่บคุคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเก่ียวกับการเช่าทรัพย์สินท่ี
เช่าท่ีเกิดขึน้ตามสัญญาฉบับนี  ้(ถ้ามี) สําหรับระยะเวลาเช่าตามสัญญานี  ้และระยะเวลาเช่าท่ีขยาย
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ออกไป 
2. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบคา่ภาษีทรัพย์สนิและท่ีดินท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่าตามกฎหมาย 

เหตุในการสิน้สุด
สัญญา 

สญัญาฉบบันีอ้าจถกูบอกเลกิได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หากเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัต่อไปนี ้
1. เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่า 

(ก) ในกรณีท่ีผู้ เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงซึง่เป็นสาระสําคญัใดๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
หรือผิดคํารับรองซึ่งเป็นสาระสําคญัท่ีให้ไว้ในสญัญาฉบับนี ้และผู้ เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไข 
และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่การผิดสญัญาหรือคํารับรองนัน้
เกิดขึน้จากเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของผู้ เชา่ อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ เช่า
ผิดนดัชําระค่าเช่าคงท่ี และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั จะถือว่าเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญาต่อเม่ือผู้ เช่าค้าง
ชําระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วนั นบัจากวนัครบกําหนดชําระค่าเช่า เว้นแต่การผิดนดัชําระ
ค่าเช่าดงักล่าวจะเกิดจากเหตกุารณ์ซึง่ไม่ถือเป็นความผิดของผู้ เช่า ซึง่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงขยาย
ระยะเวลาชําระคา่เช่าออกไป 

(ข) เม่ือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การพกัใช้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนงัสือยินยอม 
สิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผู้ เช่าได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งผู้ เช่า
จําเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลกัของผู้ เช่า และเหตุดังกล่าวเป็นเหตุท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ีผู้ให้เช่า และผู้ เช่าจะได้ตกลงร่วมกนั ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินกิจการโรงแรม  

(ค) เม่ือผู้ เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐ หรือเพราะกรณีอ่ืนใด อันมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ เช่า หรืออํานาจใน
การดําเนินการหรือประกอบธุรกิจของผู้ เช่าต้องเปล่ียนแปลง หรือสะดุดลง หรือทรัพย์สินหรือรายได้
ของผู้ เช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ต้องถูกยึด อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของรัฐ ซึง่ผู้ ให้เช่าเห็นว่ามี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของผู้ เช่าในการปฏิบตัิตามสญัญานี ้

(ง) ในกรณีท่ีผู้ เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท 
การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ เช่าต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
หรือกระบวนการอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั ซึง่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ความสามารถ
ของผู้ เช่าในการชําระค่าเช่า หรือปฏิบตัิตามสญัญานี ้

(จ) ในกรณีท่ีผู้ เช่าได้หยุดประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคญั ซึ่งทําให้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินกิจการ
โรงแรม  

2. เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ ให้เชา่ 
ในกรณีท่ี ผู้ ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีเป็นสาระสําคญัใดๆ ตามท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีเป็นสาระสําคญัใดๆ ท่ีให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไข 
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และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่การผิดสัญญาหรือคํารับรองนัน้
เกิดขึน้จากเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีอยูน่อกเหนือความควบคมุของผู้ให้เช่า 

3. เม่ือผู้ ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า หรือผู้ให้เช่าไม่มีสทิธิในการใช้ทรัพย์สินท่ีเชา่ (แล้วแตก่รณี) 
4. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่า หรือ ผู้ เช่ามิได้

ตกลงในการตอ่อายสุญัญาฉบบันีอ้อกไป 
5. เม่ือทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกเวนคืน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ  ทําให้ผู้ เช่าไม่อาจใช้

ทรัพย์สนิท่ีเช่า เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจโรงแรม และธรุกิจอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองตอ่ไปได้ 
6. ในกรณีท่ีทรัสตีใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ผู้ให้เชา่มีสิทธิ

บอกเลกิสญัญานี ้
ข้อยกเว้นการ
สิน้สุดสัญญา 

นบัจากวนัท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุในทรัพย์สนิโครงการ ในกรณีท่ีผู้ เช่าไม่สามารถจา่ยคา่เช่าคงท่ีได้ครบถ้วน แต่ผู้
ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องของผู้ให้เช่าได้รับการชําระเงินครบถ้วนตามจํานวนคา่เชา่คงท่ีท่ีผู้ ให้เช่าควรได้รับหลงัจากหกั
คา่ใช้จา่ยแล้วจากกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมได้รับการ
สนบัสนนุรายได้จากการดําเนินงานสทุธิจากผู้ขายทรัพย์สนิโครงการ  (หากมี แล้วแตก่รณี)  ไม่ถือวา่เป็นการ
ผิดสญัญาเชา่  

การเลิกสัญญา
โดยผู้ให้เช่าโดย
ไม่ใช่ความผิด
ของผู้เช่าและ
ค่าปรับ 

ในกรณีท่ีผู้ ให้เชา่ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญานีโ้ดยไม่ได้มีเหตมุาจากการกระทําผิดสญัญาของผู้ เช่าตามข้อกําหนด
หรือเง่ือนไขภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะชําระเงินดังต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าเพ่ือเป็นการชดเชยการบอกเลิก
สญัญาโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่า 

1. เบีย้ปรับจํานวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
2. ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึน้จริงซึ่งผู้ เช่าต้องชําระให้แก่บุคคลอ่ืนอนัเน่ืองมาจากการถูกบอกเลิก

สญัญาฉบบันี ้โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือเป็นผลกระทบโดยตรงอนัเน่ืองมาจาก
การถกูบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้

ผลอันเกดิจาก
เหตุในการสิน้สุด
สัญญา 

1. เม่ือสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยไม่มีการต่ออายสุญัญา ผู้ เช่าตกลงจะดําเนินการต่อไปนี ้
1.1 สง่มอบทรัพย์สนิท่ีเชา่คืนให้แก่ผู้ให้เช่า หรือบคุคลท่ีผู้ให้เช่ากําหนดในสภาพท่ีเหมาะสมและใช้งานได้

ตามวตัถปุระสงค์ดงัท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้
1.2 ชําระค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผันตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในสัญญาฉบับนี  ้โดยคํานวณตาม

สดัสว่นจากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่ผู้ให้เช่า ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีมีผลเป็นการเลิกสญัญานี ้
1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ีผู้ เช่าได้รับไว้ล่วงหน้า อาทิ ค่าเช่ารับล่วงหน้า และ

รายได้รับลว่งหน้าอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้เงินประกนัให้แก่ผู้ ให้เชา่ หรือบคุคลท่ีผู้ ให้เชา่กําหนด 
 ทัง้นี ้

(ก) ในกรณีท่ีผู้ เช่าได้รับประโยชน์ภายหลังวันท่ีสัญญานีส้ิน้สุดลง ผู้ เช่าตกลงท่ีจะมอบ
ประโยชน์ให้ผู้ให้เชา่ หรือ บคุคลท่ีผู้ให้เช่ากําหนดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อสญัญานี ้และ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ีผู้ เช่าควรได้รับก่อนวนัท่ีสญัญานี ้
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สิน้สดุลง ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะคืนผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่า 
โดยทัง้สองกรณีดงักล่าว คู่สญัญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่าย

หนึง่ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับผลประโยชน์นัน้ 
1.4 ให้ความร่วมมือตามจําเป็นและสมควรเพ่ือให้บคุคลท่ีผู้ ให้เช่ากําหนด สามารถดําเนินกิจการโรงแรม

ได้อย่างต่อเน่ืองตามกฎหมาย และ/หรือ ตามท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนดภายในเวลาอัน
สมควรหลงัได้รับคําร้องขอจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน รวมถึงให้
ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่า หรือบคุคลท่ีผู้ ให้เช่ากําหนดในการโอน หรือการให้ได้รับใบอนญุาตประกอบ
ธรุกิจโรงแรม หรือการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาต่างๆ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่สามารถหาผู้ เช่า
รายใหม่มาเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าแทนได้ ผู้ เช่าตกลงท่ีจะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม
ต่อไปจนกว่า ผู้ ให้เช่าจะสามารถหาผู้ เช่ารายอ่ืนมาเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปได้ โดยท่ีระยะเวลาเช่าท่ี
ตอ่ออกไปดงักล่าว จะไม่เกิน 180 วนั นบัจากวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า อยา่งไรก็ดี ให้ถือว่า
ผู้ เช่าไม่มีหน้าท่ีจะเชา่ทรัพย์สินท่ีเช่าตอ่ไปในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว หากการต่ออายสุญัญาเช่ามี
ข้อจํากดัหรือพ้นวิสยั 

2. ในกรณีท่ีสญัญานีเ้ลกิกนั คูส่ญัญายอ่มไมส่ิน้สทิธิในการเรียกคา่ใช้จ่าย และคา่เสียหายใดๆ ท่ีได้มีอยู่ก่อน
มีการเลิกสญัญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองจากการเลิกสญัญา และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

อนึง่ ในระหวา่งระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้และระยะเวลาใดๆ ท่ีได้ขยายออกไป ผู้ ให้เชา่ไม่มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาเช่ากบัผู้ เช่า หากไม่มีเหตผุิดนดัผิดสญัญาใดๆ ท่ีเกิดโดยฝ่ายผู้ เช่า 

ทรัพย์สิน
เสียหายและการ
ถูกเวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถกูเวนคืนหรือเสียหาย ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัโดยไม่ใช่ความผิดของ
คู่สญัญาฝ่ายใด ทําให้ผู้ เช่าไม่อาจใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ให้
ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงในวนัท่ีทรัพย์สนิท่ีเชา่ได้รับความเสียหายหรือถกูเวนคืน โดยท่ีคูส่ญัญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย คา่ใช้จ่าย เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ เว้น
แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการปฏิบติัผิดสญัญาก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือค่าใช้จ่ายหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีค้างชําระหรือเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วน และผู้ ให้เช่าและผู้ เช่ามีความเห็นร่วมกันว่า 
ทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วนยงัสามารถใช้เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม
ตอ่ไปได้ ให้ถือวา่สญัญานีย้งัมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปเฉพาะในสว่นของทรัพย์สินท่ีเช่าสว่นท่ีไม่เสียหาย และยงั
อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าว ยังคงเป็นทรัพย์สินท่ีเช่ากันตาม
สญัญาฉบบันีต้่อไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับอตัราค่าเช่าและข้อ
สญัญาอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพของทรัพย์สนิท่ีเช่าท่ีเสียหายหรือถกูเวนคืนบางสว่นตามสมควร 

เหตุสุดวสัิย 1. เพ่ือวตัถุประสงค์ของสญัญานี ้นอกจากเหตุการณ์ท่ีกําหนดไว้ในสญัญานีแ้ล้วนัน้ เหตุสดุวิสยัให้รวมถึง
เหตสุดุวิสยัตามท่ีได้ให้ความหมายไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมของโรงแรมซึง่บงัคบัใช้อยู่ในขณะนัน้ 

2. ในกรณีเกิดเหตุสดุวิสยัอนัเป็นผลทําให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ 
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คูส่ญัญาฝ่ายนัน้จะต้องสง่หนงัสือแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถงึเหตสุดุวิสยัดงักลา่วในทนัที และใน
กรณีดงักลา่วให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิเลื่อนการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ปได้เทา่กบัระยะเวลาท่ีเกิด
เหตุสุดวิสยั โดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกันกําหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด
ของคู่สญัญาฝ่ายใด อย่างไรก็ดี คู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุสดุวิสยันัน้เป็นข้ออ้างในการชําระหนี ้
เงินใดๆ ในจํานวนท่ีต้องชําระตามสญัญาฉบบันี ้เว้นแต ่
(ก)  ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัอนัเป็นผลให้ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายอย่างมีนยัสําคญั จนถึงขนาดท่ีผู้ เช่าไม่

อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าตามวตัถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วงระยะเวลาใด ผู้ เช่าไม่มี
หน้าท่ีในการชําระค่าเช่าสําหรับช่วงระยะเวลาท่ีไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ดงักล่าว 
และ/หรือ 

(ข)  ในกรณี ท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีผู้ เช่าสามารถขอเลื่อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่า อัน
เน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันีต้ามลําดบั 

3. หากเหตสุดุวิสยัตามท่ีระบขุ้างต้น เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาฉบบั
นีไ้ด้ หรือเป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตก
ลงท่ีจะทบทวนข้อกําหนดของสญัญาฉบบันีโ้ดยสจุริต เพ่ือให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถดําเนินการใดๆ 
เพ่ือประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือ กลบัคืนสูส่ถานะเดิม 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซีย 
การระงับข้อ
พพิาท 

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดจากหรือท่ีเก่ียวกับสญัญาฉบบันี ้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้
ระหวา่งคูส่ญัญาให้นําเสนอตอ่ศาลท่ีมีเขตอํานาจ 

สําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์จะไม่ได้รับการสนบัสนนุการชําระค่าเช่าคงท่ีของผู้ เช่าหลกัภายใต้
สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัท Strategic Property Investors Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นของ
ผู้จดัการกองทรัสต์) ซึง่แตกตา่งจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก 

3.3 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเตมิ 

นอกจากนี ้การนําส่งเงินจากผลประโยชน์ท่ีได้รับจากทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม จากบริษัทผู้ ให้เช่าหลกั (อนั
ได้แก่บริษัท  Knights Bridge Avenue Sdn Bhd บริษัท  Gateway Legend Sdn Bhd และ/หรือ บริษัท  PT Griya 
Pancaloka) มายงับริษัท โฮลดิง้ต่างประเทศ (อนัได้แก่ บริษัท SHR-CK Limited และ/หรือ SHR-ND Limited) ก่อนท่ี
จะนําส่งมาให้กองทรัสต์ในรูปของเงินปันผล อาจทําได้ในรูปของ (1) เงินปันผลจากบริษัทผู้ ให้เช่าหลกั (2) ดอกเบีย้
จ่ายและเงินคืนเงินต้นของเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้น หรือ (3) รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริการ ซึ่งเป็นรูปแบบในการส่งเงิน 
ทัง้นีก้ารให้บริการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้สญัญาการให้บริการโดยมีสรุปสาระสําคญั ของร่างสญัญาบริการท่ีจะเข้าทํา
ระหวา่งบริษัทผู้ให้เชา่หลกัในแตล่ะประเทศ และบริษัทโฮลดิง้ต่างประเทศ ดงันี ้
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ผู้ให้บริการ บริษัทโฮลดิง้ตา่งประเทศ 
ผู้ รับบริการ บริษัทผู้ให้เช่าหลกัในแตล่ะประเทศ ซึง่หมายถงึบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn. Bhd. (“KBA”) 

และบริษัท Gateway Legend Sdn. Bhd. (“GLSB”) 
การให้บริการ ผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ รับบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ และ

ผู้ รับบริการตกลงรับบริการดงักลา่วจากผู้ ให้บริการ 
โดยบริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ได้แก่บริการดงัตอ่ไปนี ้
 บริการการจดัทําโครงสร้างทางการเงิน (financial modelling services) สําหรับการคํานวณคา่เช่า

คงท่ีและค่าเช่าแปรผนัสําหรับการให้เชา่ทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 การวิเคราะห์สถานะเงินสด (cash flow analysis) สําหรับการให้เช่าทรัพย์สินของผู้ รับบริการ 
 การบริหารจดัการธรุกิจการให้เชา่ทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 บริการการจดัทํางบประมาณรายปีเก่ียวกบัสทิธิและหน้าท่ีของผู้ รับบริการภายใต้สญัญาเชา่หลกั 
 บริการอ่ืนๆ เก่ียวกบัธรุกิจการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ เชา่หลกัภายใต้สญัญาเชา่หลกัของ

ผู้ รับบริการ 
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

สญัญาบริการมีกําหนดระยะเวลาการให้บริการคราวละ 12 เดือน และจะมีการตอ่ระยะเวลาการ
ให้บริการตอ่ไปอีกโดยอตัโนมตัคิราวละ 12 เดือน 

คา่บริการ ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในสญัญา โดยชําระเป็นรายเดือนภายใน 15 วนันบัแตไ่ด้รับใบแจ้งหนีจ้ากผู้
ให้บริการ 

การเลกิสญัญา  ผู้ รับบริการสามารถบอกเลิกสญัญานีไ้ด้โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ให้บริการ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

 คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันีโ้ดยการสง่คําบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั ในกรณีท่ีเกิดเหตผุิดสญัญาอย่าง
ร้ายแรงภายใต้สญัญานี ้ 

 การเกิดเหตผุดิสญัญาใดๆ ท่ีไม่สามารถแก้ไขเหตผุิดสญัญาดงักลา่วได้ภายใน 30 วนั  
 การเกิดเหตหุนีส้นิล้นพ้นตวั การชําระบญัชี หรือการล้มละลายของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
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ผู้ให้บริการ บริษัทโฮลดิง้ตา่งประเทศ 
ผู้ รับบริการ บริษัทผู้ ให้เช่าหลกัในอนิโดนีเซีย ซึง่หมายถึงบริษัท PT Griya Pancaloka (“GPL”) 
การให้บริการ ผู้ ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ รับบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ

ผู้ รับบริการตกลงรับบริการดงักลา่วจากผู้ ให้บริการ 
โดยบริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ได้แก่บริการดงัตอ่ไปนี ้
 บริการการจดัทําโครงสร้างทางการเงิน (financial modelling services) สําหรับการคํานวณค่า

เชา่คงท่ีและค่าเช่าแปรผนัสําหรับการให้เชา่ทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 การวิเคราะห์สถานะเงินสด (cash flow analysis) สําหรับการให้เชา่ทรัพย์สินของผู้ รับบริการ 
 การบริหารจดัการธรุกิจการให้เชา่ทรัพย์สินของผู้ รับบริการ 
 บริการการจดัทํางบประมาณรายปีเก่ียวกบัสทิธิและหน้าท่ีของผู้ รับบริการภายใต้สญัญาเชา่หลกั 
 บริการอ่ืนๆ เก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าหลกัภายใต้สญัญาเช่าหลกัของ

ผู้ รับบริการ 
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

สญัญาบริการมีกําหนดระยะเวลาการให้บริการคราวละ 12 เดือน และจะมีการต่อระยะเวลาการ
ให้บริการตอ่ไปอีกโดยอตัโนมตัิคราวละ 12 เดือน 

คา่บริการ ตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในสญัญา โดยชําระเป็นรายเดือนภายใน 15 วนันับแต่ได้รับใบแจ้งหนีจ้ากผู้
ให้บริการ 

การเลกิสญัญา  ผู้ รับบริการสามารถบอกเลิกสัญญานีไ้ด้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้
ให้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

 คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันีโ้ดยการสง่คําบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั ในกรณีท่ีเกิดเหตผุิดสญัญาอย่าง
ร้ายแรงภายใต้สญัญานี ้ 

 การเกิดเหตผุิดสญัญาใดๆ ท่ีไม่สามารถแก้ไขเหตผุิดสญัญาดงักลา่วได้ภายใน 30 วนั  
 การเกิดเหตหุนีส้ินล้นพ้นตวั การชําระบญัชี หรือการล้มละลายของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
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ประมาณการรายได้และเงนิปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยที่คาดว่ากองทรัสต์จะได้รับในช่วงปีแรก 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการให้ผู้สอบบญัชีจดัทํางบกําไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ โดยมีรายละเอียด
สรุป ดงันี ้

งบกาํไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมต ิ

สาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

        

    
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: ล้านบาท) 

    
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมี

อยู่เดมิ  

อสงัหาริมทรัพย์
ทัง้หมดหลงัจาก
การเพิ่มทนุ 

รายได้เงนิปันผล 
 

344.1 
 

759.8 

  
   

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

(14.0)  (53.9) 
คา่ธรรมเนียมทรัสตี 

 
(14.6)  (24.0) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

(1.2)  (2.4) 
คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 

 
(2.9)  (4.7) 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจําหนา่ย 
 

(29.9)  (56.2) 
คา่ใช้จา่ยอื่น 

 
(4.4)  (6.2) 

ต้นทนุทางการเงนิ 
 

(75.7)  (153.6) 

รวมค่าใช้จ่าย 
 

(142.6)  (301.1) 

  
   

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 
 

201.5  458.7 

รายการปรับปรุงกําไรสทุธิ – ค่าใช้จา่ยตดัจําหนา่ย 
 

29.9  56.2 

 
 

   

กาํไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
 

231.4  514.9 

อตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) 
 

100%  100% 
ประมาณการเงนิที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
231.4  514.9 
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จํานวนหนว่ยทรัสต์ท่ีออกเสนอขาย (ล้านหน่วย)  352.84  767.846 
ประมาณการส่วนทุนของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงการ 

 3,595.4  7,568.4 

ประมาณการสว่นทนุของกองทรัสต์ท่ีจะไม่ได้รับการจดัสรรเงินจา่ย  696.4  1,155.4 
ประมาณการส่วนทุนของกองทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรเงนิจ่าย  2,899.0  6,413.0 
     
     
ประมาณการอัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับเงนิจ่าย  7.98%  8.03% 
  1) ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่กําไร  6.95%  7.15% 
  2) ประมาณการการแบง่สว่นทนุจากรายการท่ีไม่ใช่คา่ใช้จา่ยท่ีเป็นเงินสด  1.03%  0.88% 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของประมาณการอัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับ
เงนิจ่าย (Sensitivity Analysis) 

กรณีที่กองทรัสต์ไม่มีการกู้ ยืมสาํหรับการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเตมิ 

(หน่วย: ล้านบาท) กรณีที่มีการกู้ยืมตาม
สมมติฐาน 

กรณีที่ไม่มีการกู้เงิน 

ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ 6,057 6,040 
ประมาณการหนีส้นิเพิ่มเติม 2,084 0 
ประมาณการทนุเพ่ิมเติม 3,973 6,040 

   
ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหลังจากการเพิ่มทุน 11,369 11,352 

ประมาณการหนีส้นิทัง้หมดหลงัจากการเพิม่ทนุ 3,801 1,717 
ประมาณการทนุทัง้หมดหลงัจากการเพิม่ทนุ 7,568 9,635 

ประมาณการทนุทัง้หมดหลงัจากการเพ่ิมทนุท่ีจะได้รับการจดัสรรเงินจา่ย 6,413 8,480 
ประมาณการทนุทัง้หมดหลงัจากการเพ่ิมทนุท่ีจะไม่ได้รับการจดัสรรเงินจ่าย 1,155 1,155 

   
ประมาณการเงนิที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 514.9 591.8 

   
ประมาณการอัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ที่มีสิทธิได้รับเงนิจ่าย 
8.03% 6.98% 

หมายเหต ุ: จดัทําโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยอ้างองิจากรายงานและข้อมลูทางการเงินตามสมมติฐานของผู้สอบบญัชี  

                                                            
6 อ้างอิงกรณีท่ีออกหน่วยทรัสต์ใหม่จํานวนไม่เกิน 415 ล้านหน่วยตามท่ีประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 

SPI_12/2561 ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561  
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4. ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุน และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ อาคาร และสงัหาริมทรัพย์ 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  
ลงทนุผา่นการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และ Gateway Legend Sdn 
Bhd ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ภายในโรงแรม 
พืน้ที่ทัง้หมดที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยประมาณ  
พืน้ท่ีใช้สอยรวม  18,413 ตารางเมตร 
มูลค่าประเมินทรัพย์สินจากบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน 

 

มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิ โดยบริษัท Colliers 
International Consultancy & Valuation (Singapore) 
Pte Ltd (โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จํากดั) ("
C.I.T.") 
มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิ โดย Nexus 

257.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
 
 
240.1 ล้านริงกิตมาเลเซีย 

มูลค่าการลงทนุสูงสุดของกองทรัสต์ 240.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
สทิธิการเช่าท่ีดนิ และกรรมสิทธ์ิในอาคารและสงัหาริมทรัพย์ 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  
ลงทนุผา่นการถือหุ้นร้อยละ 99.92 ในบริษัท PT Griya Pancaloka ซึง่เป็นเจ้าของสทิธิการเช่าในท่ีดิน 
กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ภายในโรงแรม 
พืน้ที่ทัง้หมดที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยประมาณ  
พืน้ท่ีใช้สอยรวม  54,095 ตารางเมตร 
มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิ โดย Nexus 
มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิ โดยบริษัท KJPP Susan 
Widjojo & Rekan in association with VPC Asia 
Pacific Cluttons (โดยบริษัทไทยประเมินราคา ลินน์ 
ฟิลลิปส์ จํากดั) ("Lynn Phillips")  

1,670,000 ล้านรูเปียอนิโดนิเซีย 
 
 
1,788,860 ล้านรูเปียอนิโดนิเซีย 

มูลค่าการลงทนุสูงสุดของกองทรัสต์ 1,653,360 ล้านรูเปียอนิโดนิเซีย 
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5. สรุปข้อมูลทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่ในปัจจุบันและทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเตมิ 

5.1 รายละเอียดทรัพย์สิน 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุอยูเ่ดมิ 

โครงการ ที่ตัง้ กรรมสิทธ์ิ/สิทธิการเช่า ลักษณะทรัพย์สิน 
โรงแรม Pullman Jakarta 

Central Park 
จาการ์ตา 
อนิโดนีเซีย 

กรรมสทิธ์ิ โรงแรมห้าดาวขนาด 317 ห้อง 

โรงแรม Capri by Frasers โฮจิมินห์ 
เวียดนาม 

สทิธิการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2586 

โรงแรมสี่ดาวขนาด 175 ห้อง 

โรงแรม IBIS Saigon South โฮจิมินห์ 
เวียดนาม 

สทิธิการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2586 

โรงแรมสามดาวขนาด 160 ห้อง 
 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

โครงการ ที่ตัง้ กรรมสิทธ์ิ/สิทธิการเช่า ลักษณะทรัพย์สิน 
โรงแรม Hilton Garden Inn 

Kuala Lumpur 
กวัลาลมัเปอร์ 
มาเลเซยี 

กรรมสทิธ์ิ โรงแรมสี่ดาวขนาด 532 ห้อง 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa 
Dua Beach Resort  

บาหลี 
อนิโดนีเซีย 

สทิธิการเช่าระยะเวลา
ประมาณ 50 ปี7 

โรงแรมห้าดาวขนาด 398 ห้อง 
และบ้านพกัวิลลา่ 17 หลงั 

5.2 การประเมินมูลค่าในระดับทรัพย์สินที่จัดทาํโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (Income Approach) 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุอยูเ่ดมิ 

โครงการ ผู้ประเมินราคา ราคาประเมิน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

วันที่ประเมิน
ราคา 

ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 

ราคาลงทุนสูง/ 
(ตํ่า) กว่าราคา

ประเมิน  
(ร้อยละ) 

โรงแรม Pullman 
Jakarta Central 

Park 
C.I.T. 

93.99 31 ธนัวาคม 
2560 

94.73 0.79 

โรงแรม Capri 
by Frasers 

23.10 31 ธนัวาคม 
2560 

21.00 (9.09) 

โรงแรม IBIS 15.20 31 ธนัวาคม 15.00 (1.32) 

                                                            
7 รายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อรายละเอียดของท่ีดิน 
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Saigon South 2560 

หมายเหต ุ: 1. อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 14,414 รูเปียอนิโดนีเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างองิจาก Bloomberg วนัที ่18 ก.ค. 2561 

2. เน่ืองจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิในครัง้นีเ้ป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นผา่นโครงสร้างบริษัท
ลงทนุ และรวมถงึการให้เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นแก่บริษัทผู้ให้เชา่ทรัพย์สนิ ดงันัน้ ราคาประเมินจากผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ
ยงัไมไ่ด้สะท้อนถงึคา่ใช้จ่ายและภาระภาษีท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุผา่นโครงสร้างบริษัทลงทนุ 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

โครงการ ผู้ประเมินราคา ราคาประเมิน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

วันที่ประเมิน
ราคา 

ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 

ราคาลงทุนสูง/ 
(ตํ่า) กว่าราคา

ประเมิน  
(ร้อยละ) 

โรงแรม Hilton 
Garden Inn 

Kuala Lumpur 

Nexus 59.16 25 พฤษภาคม 
2561  59.13 

 

(0.04)% 

C.I.T. 63.32 19 มิถนุายน 
2561 

(6.61)% 

หมายเหต ุ: 1. อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 4.0588 ริงกิตมาเลเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจาก Bloomberg วนัที่ 18 ก.ค. 2561 
2. เน่ืองจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิในครัง้นีเ้ป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นผา่นโครงสร้างบริษัท
ลงทนุ และรวมถงึการให้เงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นแก่บริษัทผู้ให้เชา่ทรัพย์สนิ ดงันัน้ ราคาประเมินจากผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ
ยงัไมไ่ด้สะท้อนถงึคา่ใช้จ่ายและภาระภาษีท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุผา่นโครงสร้างบริษัทลงทนุ 

 

โครงการ ผู้ประเมินราคา ราคาประเมิน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

วันที่ประเมิน
ราคา 

ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 

ราคาลงทุนสูง/ 
(ตํ่า) กว่าราคา

ประเมิน  
(ร้อยละ) 

โรงแรม Sofitel 
Bali Nusa Dua 
Beach Resort 

Nexus 115.86 1 มิถนุายน 
2561 

114.71 

(1.00)% 

Lynn Phillips 124.11 5 มิถนุายน 
2561 

(7.57)% 

หมายเหต ุ: 1. อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 14,414 รูเปียอนิโดนีเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างองิจาก Bloomberg วนัที ่18 ก.ค. 2561 
2. เน่ืองจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิในครัง้นีเ้ป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นผา่นโครงสร้างบริษัท
ลงทนุ และรวมถงึการให้เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นแก่บริษัทผู้ให้เชา่ทรัพย์สนิ ดงันัน้ ราคาประเมินจากผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ
ยงัไมไ่ด้สะท้อนถงึคา่ใช้จ่ายและภาระภาษีท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุผา่นโครงสร้างบริษัทลงทนุ 

 


