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เลขที่     SPI 50/2563 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 
เรื่อง:  ชีแ้จงขอ้มลูงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 เก่ียวกบัสถานการณก์ารด าเนินงานของกองทรสัต ์(ตามที่ทางส านกังาน

ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ สอบถาม) 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที่กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี ้(“กองทรสัต”์) ไดน้ าส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาติ มายงั
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์)  โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน เนื่องจากเหตุผล
ดงัต่อไปนี ้

 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบโดยตรงต่อ

สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกองทรสัตฯ์และบรษิัทย่อย โดยสถานการณด์งักล่าวท าใหร้ายไดค้่า
เช่าส าหรับปีปัจจุบันลดลงและส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดในงวดปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงความสามารถในการช าระดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าใชจ้่ายด าเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจะถึงก าหนดช าระในอนาคตอันใกล ้ซึ่งเหตุการณแ์ละ
ผลกระทบดงักล่าวขึน้อยู่กับหลายปัจจยัซึ่งมีความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผล
ในขณะนี ้
 

2. บรษิัทย่อยและกลุ่มกองทรสัตฯ์ มีเหตผิุดเงื่อนไขสญัญาเงินกูห้ลายประการ โดยฝ่ายบรหิารของกองทรสัตฯ์ 
ไดข้อผ่อนปรนเหตุผิดเงื่อนไขสญัญาเงินกูย้ืมบางประการกับเจา้หนีส้ถาบนัการเงินแลว้ ซึ่งยงัไม่ทราบผล
การพิจารณาของสถาบนัการเงินในขณะนี ้

 
3. เงินกูย้ืมระยาวของบริษัทย่อยจ านวนประมาณ 45.02 ลา้นยูโรจะครบก าหนดช าระในเดือนมิถนุายน 2564 

ฝ่ายบรหิารจะตอ้งด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อช าระเงินกูย้ืนระยะยาวดงักล่าวซึ่งผลลพัธย์งัมีความไม่
แน่นอนและไม่สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผลในขณะนี ้  

 
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต ์ขอชีแ้จงสถานการณก์าร

ด าเนินธุรกิจของโรงแรมทัง้สามแห่ง ที่กองทรสัตแ์ละบรษิัทย่อยลงทนุ เหตผิุดสญัญาเงื่อนไขเงินกู ้และความเส่ียงจากการ
บังคับใหเ้ป็นไปตามสัญญากู ้รวมถึงแนวทางแกไ้ขและทางเลือกที่เป็นไปได ้ตามที่ทางส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) 
สอบถามมา ดงัต่อไปนี ้

 
1. สถานการณก์ารด าเนินธุรกิจของโรงแรมทัง้สามแห่งทีก่องทรัสตฯ์และบริษัทย่อยลงทุน 

ผลประกอบการโรงแรมไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ ์COVID-19 ซึ่งรฐับาลไดบ้งัคบัใชก้ารปิด
พรมแดนและมีมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายการติดเชือ้ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว จากการเดินทางโดยเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ ทั้งนีโ้รงแรมของ
กองทรสัตซ์ึ่งตัง้อยู่ในกรุงจาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย และ กรุงโฮจิมินห ์ประเทศเวียดนาม ตอ้งพึ่งพาผูม้าเยือน
จากต่างประเทศในการขบัเคล่ือนธุรกิจ 
 
ดังนั้นโรงแรมจึงตอ้งมีการปรบัลดขนาดการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ ์และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางรฐับาลในแต่ละประเทศ สถานการณก์าร
ด าเนินธุรกิจของโรงแรมแต่ละแห่งเป็นไปดงันี ้
 

• โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
ผลกระทบจากสถานการณ์ ท าให้ผลการด าเนินงานและอัตราการเข้าพักต ่ามากตั้งแต่กลางเดือน
มีนาคม 2563 จนถึงปัจจบุนั โดยในเดือนมิถนุายน 2563 อตัราการเขา้พกัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจาก
ธุรกิจการให้บริการเป็นที่พักส าหรบัการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในเดื อน
กรกฎาคม 2563 อตัราการเขา้พกัไดล้ดลงอีกครัง้หลงัจากลกูคา้จากการกักตวัหมดลง COVID-19 ได้
ก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ในการจัดท าประมาณการที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่สามารถ
คาดการณไ์ด ้จากการก าหนดนโยบายของรฐับาล อนัเก่ียวเนื่องกบัมาตรการระยะห่างทางสงัคมและ
ขอ้จ ากดัในการเดินทางโดยเครื่องบิน จากการประมาณการในระยะเวลา 3 เดือนขา้งหนา้ คาดว่าอตัรา
การเขา้พกัจะไม่เกินรอ้ยละ 20 เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง
ที่สดุในเอเชีย จากจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 รายใหม่แต่ละวนัประมาณ 1,500 ถงึ 2,000 ราย 
 
ส าหรบัการช าระค่าเช่าโดยผูเ้ช่าโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน้ ปัจจบุนักองทรสัตไ์ดผ่้อน
ผันการช าระล่าชา้ ใหส้ าหรบัค่าเช่าในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 เดือนละประมาณ USD 
470,346.89 (หรือคิดเป็น 14,715,225.77 บาท1)  ซึ่งขณะนีผู้เ้ช่าไดช้ าระค่าเช่าเดือนมกราคม 2563 
เกือบครบเต็มจ านวนแลว้ ทั้งนี ้การผ่อนผันการช าระค่าเช่าดงักล่าวยงัไม่ไดม้ีการก าหนดเวลาที่ตอ้ง
ช าระอย่างชัดเจนโดยขึน้อยู่กับการคล่ีคลายของสถานการณ ์COVID-19 ขณะที่ค่าเช่าตั้งแต่เดือน
เมษายน ถึงมิถุนายน 2563 นัน้ เขา้เกณฑก์ารงดเวน้การช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า จากสถานการณ์
โรคระบาดซึ่งเป็นเหตุสดุวิสยั เช่นเดียวกับการรบัรายไดเ้งินชดเชยตามสญัญาสนบัสนุนก าไรจากการ
ด าเนินงานโดยผูข้ายทรพัยน์ัน้ ก็เขา้เหตสุดุวิสยัจากสถานการณข์องโรคระบาดเช่นเดียวกัน กองทรสัต์

 
1 อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถึง มีนาคม 2563 ที ่31.2859 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั 
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จึงไม่ไดร้บัเงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนินการดงักล่าวในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2563 อย่างไร
ก็ตามสญัญาดงักล่าวจะไดร้บัการขยายอายอุอกไปตามเงื่อนไขในสญัญาที่จะรบัประกนัก าไรจากการ
ด าเนินงานในช่วงเวลาที่ธุรกิจด าเนินไปอย่างปกติจนครบอายสุญัญา 
 
ทัง้นีต้ามงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 กองทรสัตไ์ดต้ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัค่าเช่าจากผูเ้ช่า
หลักของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นจ านวนเงิน USD 46,335.62 (หรือคิดเป็น 
1,431,330.47 บาท2) จากยอดลูกหนี ้รวม USD 1,159,642.33 (หรือคิดเป็น 35,821,931.27 บาท3) 
เนื่องจากยอดหนีด้งักล่าวมีการคา้งช าระค่าเช่าเป็นเวลานานเกินกว่า 4 เดือน แต่ไม่ไดม้ีการบอกเลิก
สัญญาเช่า และยังมีความเป็นไปไดท้ี่ผูเ้ช่าหลักจะสามารถช าระหนีไ้ด ้จึงเสนอตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งทางบรษิัทฯ เห็นว่าเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 
 

• โรงแรม Capri by Fraser และ Ibis Saigon South  
ผลกระทบจากสถานการณท์ าใหก้ารประกอบธุรกิจประสบปัญหาตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ ์2563 จากการ
ปิดพรมแดนและการประกาศภาวะฉุกเฉินตัง้แต่ระยะแรกของเหตุการณ ์นอกจากนั้นในระหว่างไตร
มาส 2 ปี 2563 บริษัทย่อยสองแห่งในประเทศเวียดนามไดย้กเลิกสัญญาเช่าทรพัยสิ์นโรงแรมสองแห่ง
กับผู้เช่าหลักเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไดด้  าเนินการต่างๆ เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้เข้าพักเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการท าสัญญากับผู้เช่าที่มาทดแทนรายเดิม โดย
สญัญาบรหิารจดัการโรงแรมไดถ้่ายโอนมายงับรษิัทย่อยของกองทรสัตแ์ละยงัมีผลบงัคบัใช ้ 
 
ทัง้นี ้กองทรสัตอ์ยู่ในระหว่างการด าเนินการจดัหาผูเ้ช่าเพื่อทดแทนผูเ้ช่ารายเดิม ซึ่งอาจตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และเนื่องจากข้อก าหนดของ
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้ 9.1 และประกาศของส านกังานก.ล.ต. ที่ ทจ.49/2559 ขอ้10(3)(ก) ในเรื่องการ
จดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์กล่าวคือ “มีขอ้ก าหนดใหก้องทรสัตจ์ดัหาผลประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์ท่านัน้ และมีขอ้จ ากดัมิใหด้  าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใชก้องทรสัตเ์พื่อประกอบ
ธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้” ดงันัน้ เพื่อไม่ใหเ้ป็นการขดักับขอ้ก าหนด
ดังกล่าว กองทรสัตจ์ะด าเนินการน าส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันไปยังส านักงานก.ล.ต. ภายในวันที่ 3 
กันยายน 2563 โดยเมื่อไดท้ราบผลการพิจารณาแลว้ บริษัทฯ จะประกาศใหท้ราบผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 
 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในประเทศเวียดนามจะไม่รุนแรงจากการ
บริหารจดัการโดยรฐับาลอย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที แต่ดว้ยเหตุการณก์ารระบาดระลอกที่สอง
เมื่อไม่นานมานี ้ส่งผลใหร้ฐับาลไดป้ระกาศใชม้าตรการอันท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในการขับเคล่ือนธุรกิจ 
และการบินรวมถึงการปิดเมืองบางเมือง โดยมาตรการการปิดพรมแดนที่ไดถู้กต่ออายอุอกไป ไดส่้งผล

 
2 อตัราแลกเปลีย่น ณ. สิ้นเดอืนมถิุนายน 2563 ที ่30.8905 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั 
3 อตัราแลกเปลีย่น ณ. สิ้นเดอืนมถิุนายน 2563 ที ่30.8905 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั 
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ใหเ้กิดการชะลอแผนการจดังานของศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาติไซ่ง่อน (SECC) ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจของโรงแรม IBIS และ Capri 
ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ท าใหแ้นวโนม้การด าเนินธุรกิจของโรงแรมทัง้สองแห่งยงัมีความยากล าบาก โดย
สถานการณข์องโรงแรมแต่ละแห่ง เป็นดงัต่อไปนี ้
 

o Ibis Saigon South ปิดด าเนินการเป็นการชั่วคราว ตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน จนถึง 22 มิถนุายน 
2563 ปัจจุบนัเปิดด าเนินการอย่างจ ากัด ด าเนินธุรกิจรองรบัการกักตวัของผูเ้ดินทางมาจาก
ต่างประเทศในระยะสั้น ซึ่งยังเป็นการยากที่จะจัดท าประมาณการไดอ้ย่างชัดเจนภายใต้
ความไม่แน่นอนท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ คาดว่าอตัราการเขา้พกัน่าจะยงัมีความผนัผวนสงู 
 

o Capri by Fraser เปิดด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับลูกคา้ทั้งกลุ่มผู้เข้าพักระยะสั้น 
(Short Stay) และผู้เข้าพักระยะยาว (Long Stay)  โดยช่วงเวลาที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้เข้าพัก
อาศยัแบบระยะยาว (Long Stay) คิดเป็นอตัราเขา้พกัประมาณรอ้ยละ 12 และมีแนวโนม้จะ
ลดลงสู่ระดบัไม่เกินรอ้ยละ 10 ทัง้นีก้ลุ่มผูเ้ขา้พกัระยะสัน้จะขึน้อยู่กบัการจดังานของ SECC 
เป็นหลกั ซึ่งปัจจบุนัยงัไม่มีก าหนดการการจดังานอย่างชดัเจน จึงคาดว่าโอกาสที่กลุ่มเขา้พกั
ระยะสัน้จะช่วยใหอ้ตัราการเขา้พกัสงูขึน้ในระดบัเดียวกับกลุ่มเขา้พกัระยะยาวยงัเป็นไปได้
ยาก 

 
ส าหรับการช าระค่าเช่า   โดยผู้เช่าโรงแรม Capri by Fraser และ Ibis Saigon South นั้น  ทาง
กองทรสัตฯ์ ไดผ่้อนผนัการช าระค่าเช่าล่าชา้ ส าหรบัค่าเช่าแปรผนัไตรมาส 4 ปี 2562 (เนื่องจากธุรกิจ
โรงแรมจ าเป็นจะตอ้งมีสภาพคล่องส ารองเพื่อประคองธุรกิจในช่วงเวลาครบก าหนดช าระในกลางเดือน
กมุภาพนัธ ์2563)   และค่าเช่าคงที่เดือนมกราคม และกมุภาพนัธ ์2563 เนื่องจากสถานการณ ์COVID-
19 ทั้งนีก้ารผ่อนผันการช าระค่าเช่าดังกล่าวยงัไม่ไดม้ีการก าหนดเวลาที่ตอ้งช าระอย่างชัดเจน โดย
ขึน้อยู่กบัการคล่ีคลายของสถานการณ ์COVID-19  ขณะที่ค่าเช่าตัง้แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุายน 
2563 นัน้ เขา้เกณฑก์ารงดเวน้การช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า จากสถานการณโ์รคระบาดซึ่งเป็นเหตุ
สดุวิสยั 
 
ทัง้นีต้ามงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 กองทรสัตไ์ดต้ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัค่าเช่าจากผูเ้ช่า
หลักของโรงแรม Capri by Fraser ทั้งจ านวน เ ป็นจ านวนเงิน USD 305,986.15 (หรือคิดเป็น  
9,452,065.19 บาท 4)  และส าหรับโรงแรม Ibis Saigon South ทั้งจ านวนเป็นจ านวนเงิน USD 
97,680.49  (หรือคิดเป็น 3,017,399.24 บาท5)  เนื่องจาก  มีการคา้งช าระค่าเช่าเป็นเวลานานเกินกว่า 

 
4 อตัราแลกเปลีย่น ณ. สิน้เดอืนมิถนุายน 2563 ที ่30.8905 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั 

5 อตัราแลกเปลีย่น ณ. สิน้เดอืนมิถนุายน 2563 ที ่30.8905 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั 
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4 ถึง 5 เดือน และมีการบอกเลิกสญัญาเช่า จึงตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวนท่ีคา้งช าระ ซึ่งทาง
บรษิัทฯ เห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 

 
2. เหตุผิดเงือ่นไขสัญญาเงนิกู้ และความเสี่ยงจากการบังคับให้เป็นไปตามสัญญากู้ 

ผลกระทบจาก COVID-19 ท าใหร้ายไดค้่าเช่าส าหรบัปีปัจจบุนัลดลงและส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในงวดปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงความสามารถในการช าระ
ดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ซึ่งจะถึงก าหนดช าระในวันที่  30 กันยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน EUR 
604,276.61 (หรือคิดเป็น 22,475,385.53 บาท6) ตลอดจนค่าใชจ้่ายด าเนินงานและค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เกินก าหนด
ช าระแล้ว USD 623,614 (หรือคิดเป็น 19,485,381 บาท7) และค่าใช้จ่ายที่จะถึงก าหนดช าระภายใน 30 
กันยายน 2563 USD 77,100 (หรือคิดเป็น 2,409,059 บาท8) ซึ่งหากสถานการณย์งัคงด าเนินต่อไปในลกัษณะ
เดิม ทางฝ่ายจดัการจะด าเนินการรอ้งขอผ่อนผนัการช าระดอกเบีย้ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งก าหนดช าระสิน้
เดือนกนัยายน ปี 2563 ทัง้นีท้างฝ่ายจดัการไดม้ีการหารือในเบือ้งตน้กบัเจา้หนี ้แต่ยงัไม่ไดร้บัทราบผลพิจารณา 
 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้ บริษัทย่อยและกลุ่มกองทรสัตฯ์ มีเหตุผิดเงื่อนไขในสญัญากูห้ลายประการ ไดแ้ก่ 
บริษัทย่อย (Strategic Hospitality Holdings Ltd. (“SHH”) ในฐานะผูกู้ ้ซึ่งเป็นบริษัทที่กองทรสัตถื์อหุน้ 100%) 
ไม่สามารถรักษาระดับจ านวนเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อส ารองการช าระดอกเบีย้ (ซึ่ งตอ้งส ารองเท่ากับอัตรา
ดอกเบีย้จ่าย 3 เดือน) ภายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาเงินกู ้กลุ่มกองทรสัตฯ์ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ
ตามสญัญากู ้(ซึ่งไดแ้ก่ interest coverage ratio ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 โดยค านวณอตัราส่วนได ้1.01 เท่า 
ไม่ถึงตามเกณฑข์ัน้ต ่า 2.5 เท่าตามเงื่อนไขสญัญา ขณะที่สดัส่วนอื่นๆ ที่ตอ้งด ารงไวต้ามสญัญาไดแ้ก่ Gearing 
Ratio ค านวณไดร้อ้ยละ 37.29 และ LTV ค านวณไดร้อ้ยละ 39.51 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ก าหนดให้
ด ารงสัดส่วนทั้งสองรายการดังกล่าวใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 45)   และรายงานการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีต่องบ
การเงินรวมวตัถปุระสงคเ์ฉพาะส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของ SHH บรษิัทย่อยของกองทรสัต ์ที่ถกู
จดัท าขึน้ในเดือนเมษายน 2563 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัหลาย
ประการ ฝ่ายบริหารของกองทรสัตฯ์ไดข้อผ่อนปรนเหตุผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกูย้ืมบางประการกับเจา้หนีส้ถาบนั
การเงินแลว้ ซึ่งฝ่ายบริหารยงัไม่ทราบผลการพิจารณาของสถาบนัการเงินในขณะนี ้กองทรสัตจ์ึงยงัคงมีความ
เส่ียงจากการถกูด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสญัญากู ้ 
 

3. แนวทางแก้ไข และทางเลือกทีเ่ป็นไปได้ 
เนื่องดว้ยแนวโนม้ผลประกอบการโรงแรมและความสามารถของกองทรสัตใ์นการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขใน
สญัญา ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัซึ่งยงัมีความไม่แน่นอน เช่น การลดลงของจ านวนผูต้ิดเชือ้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศอินโดนีเซีย การผ่อนคลายมาตรการซึ่งจ ากดัการขบัเคล่ือนของธุรกิจ การฟ้ืนตวัของการเดินทางทัง้ใน

 
6 อตัราแลกเปลีย่น ณ. 28 สงิหาคม 2563 ที ่31.2459 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั, 30 สงิหาคม 2563 ที ่1.19036 เหรียญสหรฐัต่อ 1 ยูโร 

7 อตัราแลกเปลีย่น ณ. 28 สงิหาคม 2563 ที ่31.2459 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั 

8 อตัราแลกเปลีย่น ณ. 28 สงิหาคม 2563 ที ่31.2459 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั 
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ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเป็นไปของบรรยากาศความรูส้ึกของผูค้นซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ
โรงแรม ดงันัน้ ผลการพิจารณาผ่อนปรนในเงื่อนไขที่ส  าคญัหรือการไดร้บัการบรรเทาจากเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน
จึงยงัมีความไม่แน่นอน อีกทัง้เงินกูด้งักล่าวจะครบก าหนดช าระในเดือนมถินุายน 2564 ซึ่งการผิดเงื่อนไขสญัญา
ที่เกิดขึน้ อาจส่งผลใหเ้จา้หนีส้ามารถด าเนินการตามกฎหมายภายใตส้ญัญาเงินกูไ้ด  ้
 
ทัง้นีจ้ากการหารือกบัรว่มกับเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ถึงแนวทางแกไ้ขตลอดจนทางเลือกที่เป็นไปได ้สามารถสรุป
ไดด้งันี ้
 

• การจัดหาเงินกู้ใหม่เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม (re-finance) ฝ่ายบริหารไดด้  าเนินการติดต่อกบัสถาบนั
การเงินหลายแห่ง แต่ยงัไม่มีรายใดที่แสดงความสนใจ อย่างไรก็ตามผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการ
ติดต่อกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ต่อไปเพื่อหาแหล่งเงินทนุในการ refinance ทัง้เต็มจ านวนหรือบางส่วน 
 

• การจ าหน่ายทรัพย ์จากการท่ีกองทรสัตไ์ดจ้ดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อลงมติในการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งผลการลงมติมีผู้อนุมัติการจ าหน่ายไปรอ้ยละ 72.6 ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการอนุมัติธุรกรรมซึ่งตอ้งการเสียงสนับสนุนรอ้ยละ 75 และแมว้่าในขณะนีจ้ะยังไม่มีค  า
เสนอซือ้ใหม่หลังจากการจัดประชุม EGM แต่ผูจ้ัดการกองทรสัตย์ังไม่ปิดโอกาสในการพิจารณาค า
เสนอซือ้อื่นใดที่น่าสนใจ  เพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิการเสนอซือ้ดงักล่าว ในการ
ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุต่อไป 

 
ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าว ฝ่ายบริหารจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละกฎระเบียบต่างๆ อย่าง
เครง่ครดั ทัง้แนวปฏิบตัิที่ก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ความสมเหตสุมผลของ
การเสนอซือ้ในบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการรอ้งขอให้มีการจัดประชุมจากผู้ถือ
หน่วยทรสัตซ์ึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เพียงพอ 

 

• การจัดหาแหล่งเงนิทุนระยะสั้น ทัง้ตราสารหนี ้(เช่น เงินกูร้ะยะสัน้ B/E P/N) และการเพิ่มทนุ ซึ่งการ
ออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัอนุญาติจากเจา้หนี ้โดยค านึงถึงเพดานสัดส่วนหนีต้าม
กฎระเบียบของ REIT ทั้งนีก้ารเพิ่มภาระหนีซ้ึ่งมีดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) อาจไม่สามารถ
ด าเนินการได ้เนื่องจากการขาดความแน่นอนในการคาดการณร์ายรบัในอนาคต ซึ่งหากสถานการณ์
ยังคงด าเนินต่อไปในลักษณะเดิม ทางฝ่ายจัดการจะด าเนินการรอ้งขอผ่อนผันการช าระดอกเบีย้ 
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งก าหนดช าระสิน้เดือนกันยายน 2563 ทัง้นีท้างฝ่ายจดัการไดม้ีการหารือ
ในเบือ้งตน้กบัเจา้หนี ้แต่ยงัไม่ทราบผลการพิจารณา  
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ส าหรบัการเพิ่มทุนนั้น กรณี Public Offering / Right Offering อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานหลายเดือน 
และอา้งอิงกบัราคาตลาดซึ่งผูถื้อหน่วยลงทนุปัจจบุนัอาจไม่ใหก้ารสนบัสนนุในกรณีที่ราคาตลาดอยู่ใน
ระดับต ่าเกินไป นอกจากนั้น โดยวัตถุประสงคห์ลักของ REIT คือการจ่ายปันผล ดังนั้นการระงบัการ
จ่ายปันผลเป็นเวลานาน อาจไม่ดงึดดูใจ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุปัจจบุนัและรายใหม่ อยากจะลงทนุเพิ่ม 
 

ทั้งนี ้หากกองทรสัตม์ีขอ้สรุป แนวทางแกไ้ขแลว้ จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ฯ ต่อไป  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                                                               
                                                                                                    (นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ) 

                กรรมการผูจ้ดัการ 
          บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

                                  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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