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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา (SRIPANWA) นับเป็นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยทีแ่ ปลงสภาพ
จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์หรือขยายขนาดสินทรัพย์เพิ่มผลตอบแทนและสภาพคล่อง
ของกองทรัสต์ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) มูลค่า 2,000 ล้านบาท มีการแปลงสภาพไป
เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) และกองทรัสต์ SRIPANWA ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน
โครงการโรงแรมศรีพันวา เฟส 2 และบ้านพักตากอากาศมูลค่า 1,296 ล้านบาท ถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน เนื่องจากเป็นการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้สม�่ำเสมอและมีความมั่นคงในระยะยาว อีกทั้งสินทรัพย์ที่เข้าลงทุนนั้นอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมือง
ท่องเทีย่ วชัน้ น�ำของไทยทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ระดับโลก จึงได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วทัว่ โลกเดินทางมาพักผ่อนเป็นจ�ำนวนมาก
ในแต่ละปี และส่งผลดีตอ่ ภาพรวมธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต โดยพบว่าในปีทผี่ า่ นมาอัตราเข้าพักเฉลีย่ ของโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในภูเก็ต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐมีโครงการและแผนลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต อาทิ
เช่น
การขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต การก่อสร้างทางลอดตามแยกถนนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ที่มีโครงการศูนย์การค้า
ระดับโลก และร้านค้าปลอดภาษีมาลงทุน
ผมมัน่ ใจในศักยภาพและความโดดเด่นของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุน ซึง่ บริหารงานโดยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์
และความเชีย่ วชาญในธุรกิจโรงแรม มีจดุ เด่นทีม่ องเห็นวิวทะเลอันดามันได้รอบทิศ เน้นความหรูหราและเป็นส่วนตัว จึงสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีกำ�ลังซื้อระดับกลาง-บนนอกจากนี้ยังประเมินว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนนั้นมีศักยภาพเติบโตจากปัจจัย
เกื้อหนุนจากภาพรวมธุรกิจโรงแรมและการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
นอกจากนี้กองทรัสต์ SRIPANWA ยังมีแผนการเข้าลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นสินทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนและสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์
สุดท้ายนี้กองทรัสต์ SRIPANWA มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์และความชำ�นาญในการบริหารงานทรัพย์สินที่กองทรัสต์
SRIPANWA เข้าลงทุน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน

                        

(นายวรสิทธิ อิสสระ)
ประธานกรรมการ
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สาระสำ�คัญของกองทรัสต์
1.

ข้อมูลของกองทรัสต์
1.1

สาระสำ�คัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)
ทรัสตี (Trustee)
ที่ปรึกษาทางการเงิน
อายุกองทรัสต์
ทุนชำ�ระแล้ว

1.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust
SRIPANWA
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด (“CIRM”)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
กองทรัสต์ไม่กำ�หนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
3,156,799,874.40 บาท

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์ SRIPANWA จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น

กองทรัสต์ เพือ่ ประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และ
นำ�หน่วยทรัสต์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่กำ�หนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลในการเสนอขายแต่ละครั้ง กองทรัสต์นำ�เงินที่
ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ กองทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนำ�ทรัพย์สนิ หลัก
ไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วงการให้ใช้พื้นที่ที่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าหรือให้ใช้พื้นที่

การดำ�เนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำ�กับดูแล
โดยทรัสตี เพือ่ ให้การดำ�เนินการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไขแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศอื่นๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ นีผ้ จู้ ดั การกองทรัสต์จะไม่ดำ�เนินการใดทีเ่ ป็นการใช้กองทรัสต์ เพือ่ ประกอบธุรกิจอืน่ และจะไม่นำ�อสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ออกให้เช่าแก่บคุ คลทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะนำ�อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์นนั้ ไปใช้
ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัสตี
2.

ทรัสตี
2.1

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว

2.2

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0105535048398
0 2949-1500
0 2949-1501
http://www.scbam.com
200,000,000 บาท
100,000,000 บาท

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ทรัสตีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สำ�นักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 18 กันยายน 2556

2.3

หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี
(1)

ท รัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำ�นาญ
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)

(2)

ท รัสตีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั้ง โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อดำ�เนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(2.1) ต อบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินการดังกล่าวหรือเรื่องที่ขอมติว่าเป็นไปตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
(2.2) ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดำ�เนินการดังกล่าวหรือเรื่องที่ขอมติไม่สามารถกระทำ�ได้
หากไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(3)

ทรัสตีมีหน้าที่บังคับชำ�ระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับชำ�ระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลอื่น

(4)

ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ทำ�ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทรัสตีเข้าจัดการ
กองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กำ�หนดไว้ใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามความจำ�เป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจำ�กัดมิให้
เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในการดำ�เนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหว่างนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทั้ง
มีอำ�นาจในการจัดให้มีผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามอำ�นาจหน้าที่ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรือ
ประกาศหรือข้อกำ�หนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(5)

ท รัสตีมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของกฎหมายหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำ�ปี 2559

(6)

ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าว
อาจดำ�เนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมายโดยจะเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับดำ�เนินการ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็น
ผู้รับดำ�เนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำ�เนินการในงาน
ที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม

(7)

ใ นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำ�นาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำ�สั่ง หนังสือเวียน คำ�ผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำ�สั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อันทำ�ให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตีจะต้องดำ�เนินการตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กำ�หนดเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำ�สั่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดย
ไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(8)

ห้ามมิให้ทรัสตีนำ�หนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับ
หนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทั้งนี้ การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ ให้
การกระทำ�เช่นนั้นตกเป็นโมฆะ

(9)

ในกรณีที่ทรัสตีเข้าทำ�นิติกรรมหรือทำ�ธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ทรัสตีแจ้งต่อ
บุคคลภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเข้าทำ�นิติกรรมหรือธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเป็นการกระทำ�ใน
ฐานะทรัสตี

(10)

ให้ทรัสตีจดั ทำ�บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สนิ และบัญชีอนื่ ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจดั การ
กองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดทำ�บัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่
ทรัสตีครอบครองอยู่

(11)

ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อ 2.3 (10) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว
ของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง
ให้สันนิษฐานว่า
(11.1) ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
(11.2) ความเสียหายและหนีท้ เี่ กิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยูน่ นั้ เป็นความเสียหายและหนีท้ เี่ ป็นส่วนตัว
ของทรัสตี
(11.3) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตาม
วรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่
นั้นด้วย

(12)

ในกรณีทที่ รัสตีมไิ ด้ดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อ 2.3 (10) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิอาจแยกได้
ว่าทรัพย์สนิ ใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนั นิษฐานว่าทรัพย์สนิ นัน้ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู เปลีย่ นรูปหรือถูกเปลีย่ นสภาพ
ไปจากทรัพย์สนิ นั้นและประโยชน์ใดๆ หรือหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละ
กองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่นำ�มาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน

(13)

ก ารใช้อำ�นาจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็นเรือ่ งเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมาย
ให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่
(13.1) สัญญาก่อตั้งทรัสต์กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
(13.2) การทำ�ธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องทำ�เฉพาะตัวและไม่จำ�เป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี
(13.3) การทำ�ธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะ
ทำ�นองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทำ�ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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(13.4) ก ารเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทำ�สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล หรือ
การปฏิบตั งิ านด้านการสนับสนุนให้บริษทั ในเครือของทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือนายทะเบียนรายอืน่
ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ดำ�เนินการได้
(13.5) เรือ่ งอืน่ ใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เป็นผูร้ บั ผิดชอบและดำ�เนินการตามทีก่ ำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือหลักเกณฑ์
ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 หรือประกาศหรือ
ข้อกำ�หนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ทำ�ไปนั้นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพันกองทรัสต์
(14)

ใ นกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 2.3 (13) ทรัสตีต้องเลือกผู้รับมอบหมาย
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องกำ�กับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ และต้องกำ�กับ
ดูแล โดยจะกำ�หนดมาตรการในการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี
หรือประกาศหรือข้อกำ�หนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(14.1) ก ารคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายงานและกองทรัสต์
(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผู้ได้รับมอบหมายงาน
(14.3) การดำ�เนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงานอีกต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำ�หนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้

(15)

ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนทีท่ รัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการกองทรัสต์ที่
ไม่เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่
ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(15.1) เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด
(15.2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิม
หรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม
เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มา
จากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ

(16)

ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 2.3 (13) หากมีค่าใช้จ่ายหรือ
ทรัสตีต้องชำ�ระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบ
ตามความจำ�เป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะ
กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
ส ิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ถือหน่วยทรัสต์และบุคคล
ภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จำ�ต้องรอให้มีการ
เลิกทรัสต์ และในกรณีทมี่ คี วามจำ�เป็นต้องเปลีย่ นรูป หรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์เพือ่ ให้มเี งินหรือทรัพย์สนิ
คืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอำ�นาจดำ�เนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทำ�โดยสุจริต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด

(17)

ห า้ มมิให้ทรัสตีใช้สทิ ธิตามข้อ 2.3 (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ชำ�ระหนีท้ มี่ อี ยูต่ อ่ กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนี้
ที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(18)

ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตีต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีทมี่ คี วามจำ�เป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพือ่ ประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ และหากทรัสตี
ได้จัดการตามที่ได้รับความเห็นชอบนั้นด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จำ�ต้อง
รับผิดตามวรรคหนึ่ง
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(19)

ท รัสตีมีหน้าที่ดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีสาระสำ�คัญเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ทรัสตีดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(19.1) ด ูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(19.2) ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ 2.3 (19) (19.1) ให้ทรัสตีดำ�เนินการให้
เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(19.3) ในกรณีทหี่ ลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ทอี่ อกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ
พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์มีข้อกำ�หนดที่ไม่เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดำ�เนินการเพือ่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นนั้ ตาม
วิธีการที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. มีคำ�สั่งตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ

(20)

ท รัสตีมีหน้าที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ดำ�เนินการ
ในงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึง
การทำ�หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(20.1) ด แู ลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทำ�โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั้งอยู่
(20.2) ตดิ ตามดูแลและดำ�เนินการตามทีจ่ ำ�เป็นเพือ่ ให้ผรู้ บั มอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และ
การแต่งตั้งผู้รับมอบหมายรายใหม่
(20.3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(20.4) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(20.5) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินการหรือการทำ�ธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับ
มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมื่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

(21)

ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทำ�การ หรืองดเว้นกระทำ�การ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที่ ดังนี้
(21.1) รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทำ�การนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(21.2) ดำ�เนินการแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร

(22)

ในกรณีทที่ รัสตีเป็นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดำ�เนินการใดๆ ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้
ทรัสตีคำ�นึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม และตัง้ อยูบ่ นหลักแห่งความซือ่ สัตย์สจุ ริต และ
ความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทรัสตีของกองทรัสต์

(23)

ท รัสตีมหี น้าทีจ่ ดั ทำ�สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดำ�เนินการแทนได้ โดยเมื่อมีการมอบหมายผู้อื่นเป็น
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่กำ�กับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้นแต่มีการจัดทำ�หลักฐานตามระบบและระเบียบข้อบังคับของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์

(24)

ทรัสตีต้องจัดทำ�หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่
กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์

(25)

ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือใบหน่วย
ทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีส่ ญ
ู หายลบเลือน หรือชำ�รุดในสาระสำ�คัญ ให้ทรัสตีมหี น้าทีอ่ อกหรือดำ�เนินการให้มกี าร
ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกองทรัสต์
3.

โครงสร้างกองทรัสต์
แผนภาพแสดงโครงสร้างกองทรัสต์
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์
4.

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์
4.1



ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งจะทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)

ของกองทรัสต์ SRIPANWA เป็นบริษัทจำ�กัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยมีทุน
จดทะเบียนซึ่งเรียกชำ�ระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท   เลขที่ 2922/155 - 156 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ และมีบริษัท ชาญอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ฯ เป็นจำ�นวนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายแล้วทัง้ หมด  ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

		หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์และดูแลการปฏิบัติงานของผู้เช่า โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำ�กับดูแลของทรัสตี
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
		

หน้าที่โดยทั่วไปของบริษัทฯ มีดังนี้
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ป ฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งปฏิบัติให้
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกองทรัสต์ มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของ
กองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำ�หนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทสี่ ำ�นักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สัง่ การ
หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดๆ ในการปฏิบัติที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำ�หนดดังกล่าว
จดั ให้มเี งินทุนทีเ่ พียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
บริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล
หนังสือชี้ชวน แผนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่นำ�ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือทำ�ให้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น จะดำ�เนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการเพิ่มทุน หรือลดทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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		หน้าที่ในการจัดทำ�รายงาน และการเปิดเผยข้อมูล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

จ ดั ทำ�งบการเงินของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ�หนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงิน
ดังกล่าวต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความสำ�คัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
จัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นตามที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การคำ�นวณ และเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ เป็นต้น
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลอื่นใด
ตามที่ทรัสตี หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
ดูแลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอ ก่อนการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลล่วงหน้าตามที่
กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่จะได้
แก้ไขเพิ่มเติม
จัดทำ�และส่งข้อมูลรายงาน และ/หรือ เอกสารต่างๆ ให้แก่ ทรัสตี และ/หรือ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด

		หน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการจำ�หน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ด ำ�เนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและทรัพย์สนิ อืน่ เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยจัดให้มกี ารประเมิน
ความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุน และดำ�เนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
ดำ�เนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การจำ�หน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทำ�สัญญาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อกองทรัสต์ มีการดำ�เนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
จดั ให้มกี ารดำ�เนินการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ และประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ
ที่อาจเกิดจากการลงทุน และจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม
ดแู ลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้อยูใ่ นสภาพดีพร้อมหาประโยชน์ได้ตลอดเวลา โดยจัดให้มกี ารซ่อมแซม ปรับปรุง และบำ�รุง
รักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดี
จดั ให้มกี ารประกันภัยทีเ่ พียงพอตลอดระยะเวลาทีก่ องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักนัน้   โดยครอบคลุมถึงการประกัน
วินาศภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั ความเสียหาย
จากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดำ�เนินการในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง ประกันภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
จดั ทำ�แผนการลงทุน และการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ แผนการ
กู้ยืมเงิน และแผนการบริหารจัดการด้านการเงินประจำ�ปีของกองทรัสต์

		หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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ประสานงานกับทรัสตี หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการสำ�รวจทรัพย์สินหลัก
บริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสต์ และเงินสดหมุนเวียนของกองทรัสต์
จดั ทำ�งบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ�หนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและเปิดเผยงบการเงิน
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดำ�เนินงานประจำ�วัน หรือเพื่อวัตถุ
ประสงค์อื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันกับทรัสตี ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทรัสตี
จัดให้มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กรณีตอ้ งขอมติจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพือ่ ดำ�เนินการใดๆ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งแสดงความเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
จัดให้มีการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของกองทรัสต์

		หน้าที่ในกรณีที่มีการเข้าทำ�ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่มีการทำ�ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจำ�เป็นในการ
เข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะขอความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็นธุรกรรมทีเ่ ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ทรัสตีไม่เห็นชอบ บริษัทฯ จะไม่ดำ�เนินการธุรกรรมดังกล่าว  นอกจากจะได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี
ตามทีก่ ำ�หนดข้างต้นแล้ว หากเป็นธุรกรรมทีม่ ขี นาดรายการทีจ่ ะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์  บริษัทฯ จะดำ�เนินการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ท งั้ นี้ การเข้าทำ�ธุรกรรมทีเ่ ป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีนนั้ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่เป็นการทีท่ รัสตี
เรียกค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้แสดงการคัดค้าน
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
		หน้าที่อื่นๆ ของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา (ที่มิใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) เพื่อให้คำ�ปรึกษาหรือคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1)
(2)

ให้ที่ปรึกษาแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา
หากที่ปรึกษามีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่ให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

		การให้ความร่วมมือแก่ทรัสตี
(1)

(2)

4.2

บ ริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำ�และจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเรื่องใด บริษัทฯ จะให้
ความร่วมมือในการนำ�ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์
ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืน กฎหมายหรือ
ข้อกำ�หนดของกองทรัสต์หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในช่วงระยะเวลาก่อนจัดตั้งกองทรัสต์ ทรัสตีจำ�เป็นต้องรู้และเข้าใจในรายละเอียดของกองทรัสต์ที่จะจัดตั้งขึ้น
(เช่น การจัดโครงสร้างของกองทรัสต์ วิธกี ารปล่อยเช่า การจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีส่ ามารถเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ สัญญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์และบริษัทฯ หรือบุคคลต่างๆ เป็นต้น) เพื่อนำ�มาวางแผนการ
ปฏิบัติงานในการกำ�กับดูแลและ ตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งจัดส่งข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ทรัสตีสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานข้างต้นได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ และทรัสตีต้องประสานงานและทำ�ข้อตกลงเกี่ยวกับลักษณะ
ของข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทำ�ธุรกรรม อาทิ การเข้าลงทุนเพิ่มเติม การจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์
การก่อภาระหนี้ และรายงานต่างๆ (เช่น ลูกหนี้ค้างชำ�ระ รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) รวมทั้ง ความถี่
และระยะเวลาที่บริษัทฯ ต้องนำ�ส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้แก่ทรัสตี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกำ�กับดูแล
และตรวจสอบการดำ�เนินงานของกองทรัสต์

ความเป็นมาของบริษัท
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยสรุป

ข้อมูลสำ�คัญของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

		ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์
		ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
		เลขทะเบียนบริษัท
		โทรศัพท์
		โทรสาร
		Website
		Email
		ทุนจดทะเบียน
		ทุนชำ�ระแล้ว

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด
เลขที่ 2922/155 - 156 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 4
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0105559070318
02-308-2022
02-308-2033
www.cireit.com
info@cireit.com
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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		จำ�นวนหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
		มูลค่าที่ตราไว้
		ลักษณะและขอบเขตการดำ�เนินธุรกิจ
		ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น)
		รายชื่อกรรมการ
		กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
		รอบระยะเวลาบัญชี
4.3

1,000,000 หุ้น
10 บาท
ทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REIT Manager)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (ร้อยละ 99.99)
1. นายวรสิทธิ อิสสระ
2. นางวิไล อินทกูล
3. นายไทรมั่น ลัญฉน์ดี
นางวิไล อินทกูล และนายวรสิทธิ อิสสระ ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรา
สำ�คัญของบริษัทฯ
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์

			ผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

999,998

99.9998

นางวิไล อินทกูล

1

0.0001

นายวรสิทธิ อิสสระ

1

0.0001

1,000,000

100.00

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

รวม

		

		
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการหรือการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำ�คัญ

ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ คือ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น
ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้วทั้งหมด โดยบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทดำ�เนินธุรกิจใน 4 ลักษณะ โดยมี
รายละเอียดทางธุรกิจที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
4.4

พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน, คอนโดมีเนียมอยู่อาศัยเพื่อขาย
ให้เช่าหรือขายอาคารสำ�นักงานและศูนย์การค้า
ประกอบกิจการโรงแรม
รับบริหารอาคารสำ�นักงาน คอนโดมีเนียม บ้าน จัดสรร และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการและผู้บริหาร

การจัดโครงสร้างองค์กร ผู้จัดการกองทรัสต์ยึดหลักการในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ รวมทัง้ คำ�นึงถึงการควบคุมความเสีย่ งและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง คำ�นึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์เอง
บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายงานต่างๆ อีก 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและธุรการ และฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
รายงานต่อกรรมการอิสระ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Auditor

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
Asset Management

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และนักลงทุนสัมพันธ์
Business Development
& Investor Relations

ฝ่ายการเงินและธุรการ
Finance & Administration

ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
Compliance


บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA และควบคุม
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) และ/หรือ ผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องไม่ดำ�เนินการในลักษณะที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น
เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น
		
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
		คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
			
ชื่อ
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
				
				
นายวรสิทธิ อิสสระ

ประธานกรรมการ
• ปริญญาโทกิตติมศักดิ์
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม) Honorary Degree of Master of
International Business Degree
in Hospitality and Tourism
Management, Cesar Ritz
Colleges, Switzerland
ประกาศนียบัตร
Port Regis School, UK
• ปริญญาบัตร
Degree International Hotels
and Business Management,
DCT International Hotel &
Business Management
• ปริญญาบัตร
Associate of Arts degree
in Business Management,
Santa Fe College,
Gainesville, FL, USA
• ประกาศนียบัตร
DCT School of Hotels and
Business management,
Switzerland

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
• ประธานกรรมการ
บจ. ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์
• กรรมการ
บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
• กรรมการผู้จัดการ
บจ. อิสสระ จุนฟา
• กรรมการผู้จัดการ
บจ. ศรีพันวา แมเนจเมนท์
• กรรมการ
บจ. ร่วมอิสสระ จำ�กัด
• กรรมการ
บจ. ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
• กรรมการผู้จัดการ
บจ. ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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ชื่อ
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
				
				
นายไทรมั่น ลัญฉน์ดี

นางวิไล อินทกูล

กรรมการ
(กรรมการอิสระ)

• DipSurv (CEM) College of
Estate Management, UK
• MA (cantab) Gonville &
Caius College, Cambridge
University, UK
• BA (Hons) Gonville &
Caius College, Cambridge
University, UK
กรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
• กรรมการ
บจ. ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์
• ประธานบริหาร
บจ. ซี ไอ ที พร็อพเพอร์ต้ี คอลซัลแทนด์

• ค ณะทำ�งานเพื่อจัดตั้งกองทุนรวม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บ างกอก ซึ่ ง เป็ น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ในอาคารสำ�นั ก งานแห่ ง แรกใน
ประเทศไทย โดยมี ห น้ า ที่ ร่ ว มทำ� 
Due Diligence อสังหาริมทรัพย์ที่
จะเข้าลงทุน
• คณะทำ�งานเพื่อจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา
( S P W P F ) ซึ่ ง เ ป็ น ก อ ง ทุ น
อสังหาริมทรัพ ย์ที่ล งทุน ในกิจการ
โรงแรมโดยมี ห น้ า ที่ ใ นการร่ ว มทำ� 
Due Diligence อสังหาริมทรัพย์ที่
จะเข้าลงทุน

		หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกองทรัสต์
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
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พิจารณาอนุมัตินโยบายที่สำ�คัญในการจัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้าง
เงินทุนของกองทรัสต์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ฝ่ายงาน
ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปฏิบัติ
พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในครั้งแรกและการลงทุน
เพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งกำ�กับดูแล
เพือ่ ให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษทั ฯ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล
หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ รวมถึง
การขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของ
บริษัทฯ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ฝ่ายงาน
ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปฏิบัติ
พจิ ารณาอนุมตั นิ โยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
ระบบ Watch List (WL) และ Restricted List (RL) และมาตรการหรือแนวทางดำ�เนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำ�รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียง

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

พ ิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการผู้มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ตดิ ตาม ดูแลจัดการให้มกี ารก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานเรื่องที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมการในทุกๆ ไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอันควรที่
ต้องรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี
พิจารณาอนุมัติรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทุนที่อยู่นอกงบประมาณประจ�ำปี
ก�ำกับดูแลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
พิจารณาอนุมัติผลการด�ำเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจัดประชุมสามัญประจ�ำปีของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือเมือ่ เห็นสมควรให้มกี ารประชุมเพือ่ ประโยชน์ใน
การจัดการกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหน่วยทรัสต์ที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุม
ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนั้น
พจิ ารณาอนุมตั แิ นวทางในการด�ำเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของกองทรัสต์
ตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ด�ำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และ
หนังสือชี้ชวน
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
กรรมการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์

คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด

แทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้กรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
		หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการท�ำหน้าที่ติดตามดูแลตรวจสอบการท�ำงานของผู้บริหารและฝ่ายงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาให้ความเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ อาจตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทาง
ลบ โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้เสียกับการตัดสินใจในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

พ ิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสังเกตและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทรัสต์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ค�ำแนะน�ำหรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของบริษัทฯ นโยบายการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
ให้คำ� แนะน�ำหรือให้ความเห็นในเรือ่ งทีก่ รรมการอิสระมีความช�ำนาญ หรือมีประสบการณ์เป็นพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารจัดการกองทรัสต์
ให้ความเห็นเกีย่ วกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และหลักเกณฑ์วธิ กี ารควบคุมหรือลดความเสีย่ ง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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(5)
(6)
(7)

เสนอแนะหรือแนะน�ำในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีค่ วรพิจารณา เช่น การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก
(ตามขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง) การพิจารณาข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมาย การเปลี่ยนตัวผู้เช่า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ดูแลติดตามการด�ำเนินงาน ตรวจสอบ ให้คำ� แนะน�ำหรือให้ความเห็นเกีย่ วกับแผนการด�ำเนินงาน ประเมิน
ผลงาน และให้ค�ำแนะน�ำหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) รวมถึงการ
น�ำเสนอและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเมื่อเห็นสมควร


ทัง้ นี้ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้กำ� หนดให้กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่างน้อย ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
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รายงานประจำ�ปี 2559

ถ ือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เคยหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่เป็นบุคคลทีไ่ ม่สมควรเป็นผูบ้ ริหาร และ/หรือ บุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่สำ� นักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าด้วยกระท�ำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิด
เกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉลหรือทุจริต
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ


คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นแก่บริษัทฯในฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในขณะทีก่ รรมการผูจ้ ดั การมีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมติดตามและดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ ได้กำ� หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
		หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ต รวจสอบแผนการด�ำเนินงานในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุน การวางกลยุทธ์
และนโยบายในการคัดเลือกและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ตรวจสอบการพิจารณาคัดเลือก และ อนุมัติการว่าจ้างและอนุมัติการเลิกจ้าง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ว่าจ้างบุคลากรของบริษัทฯ
ตรวจสอบการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติระบบงานที่จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เป็นผู้รับด�ำเนินการ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ดังกล่าว
อนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
อนุมัติแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตรวจสอบดูแลบริหารการด�ำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ�ำวันในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทฯ และประเมินผลงานบุคลากรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
อนุมัติการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการด�ำเนินงานของกองทรัสต์
อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ รายจ่ายนอกงบประมาณประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อส่งให้
ทรัสตีดำ� เนินการต่อไป
อนุมัติวิธีการด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตรวจสอบดูแลติดตามการปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานด้านต่าง ๆ ภายในบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพือ่ ให้เป็นไป
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณีทกี่ ฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งขอมติจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพือ่ ด�ำเนินการใดๆ หรือ
ในกรณีคณะกรรมการบริษทั ฯ ร้องขอ ต้องให้ความเห็นในเรือ่ งดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์
อาจได้รบั จากการลงมติเรือ่ งนัน้ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เป็นตัวแทนบริษทั ฯ ตลอดจนมีอำ� นาจมอบหมายให้บคุ คลด�ำเนินการในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
มอี ำ� นาจในการออก แก้ไข เพิม่ เติม หรือปรับปรุงระเบียบ ค�ำสัง่ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั ฯ ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ภายในกรอบนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
มอี ำ� นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอ�ำนาจช่วง
และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่
ท�ำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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		การบริหารจัดการ
		ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้
			
ชื่อ
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
				
				
นางสาวจันทร์เพ็ญ
สิริถาวรวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ • ปริญญาตรี
มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ประกาศนียบัตร
Hospitality Exchange Program
(HEP), Erasmus Hogeschool,
Belgium

นางสาวสุมนา วรชุน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และนักลงทุนสัมพันธ์
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รายงานประจำ�ปี 2559

• ปริญญาตรี
Bachelor of Art ,
Business English,
Schiller Stamford University
• ปริญญาโท
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
Bournemouth University

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
• ป ระสบการณ์ทำ�งานในสายอสังหาริมทรัพย์
มากกว่า 5 ปี
• ดูแลการขายและการตลาดในนามผู้เช่า
ทรัพย์สินหลัก
• ดูแล ติดตามให้ผ้เู ช่ารายเดียวปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถจ่ายค่าเช่าให้กับกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ ได้ตามสัญญาเช่าได้
• ดูแลสอดส่องและบริหารจัดการโรงแรม
ให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน รูแ้ ละเข้าใจ
ตัวทรัพย์สิน
• เป็น Manager on duty ในการแก้ไปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ได้โดยเร็ว
ไม่ว่าด้านบริการหรือด้านทรัพย์สิน
• ประสานงานกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สนิ ของอสังหาริมทรัพย์
ให้เป็นปัจจุบนั การนำ�บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ในการ
เข้าตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ประจำ�ปี
การพิจารณาจัดทำ�ประกันภัยทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
• ประสบการณ์ทำ�งานในสายอสังหาริมทรัพย์
มากกว่า 5 ปี
• การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ
บ้านพักตากอากาศ และโรงแรมศรีพนั วา
• ดูแล การขาย บ้านพักตากอากาศ ระดับ
Luxury มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
• ผ้บู ริหารบ้านพักตากอากาศของลูกบ้าน
ในโครงการนำ�ปล่อยเป็นห้องพัก (Villa
Rental Management)
• ดแู ลทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(SPWPF) ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สินหลัก
• จัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในรูปแบบของบ้านพักตากอากาศ และ
โรงแรมในจังหวัดพังงา ภายใต้แบรนด์
ใหม่ ข องศรี พั น วา คื อ บาบาบี ช คลั บ
บนเนื้อที่ดิน 42 ไร่ มูลค่าโครงการรวม
3,000 ล้านบาท
• ค ณะทำ�งานเพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น รวม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โรงแรมศรี พั น วา
(SPWPF) ซึง่ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ที่ ล งทุ น ในกิ จ การโรงแรมโดยมี ห น้ า ที่
ในการร่ ว มทำ�  Due Diligence
อสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน

			
ชื่อ
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
				
				
นางสาววันเพ็ญ
สระทองจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และธุรการ

• ปริญญาตรี
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

นางวิบูลรัตน์
ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ผู้จัดการฝ่ายกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงาน

• ปริญญาตรี
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

4.5

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
• จ ัดทำ�งบการเงินและงบกระแสเงินสด
ของบริ ษั ท พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่
พัฒนาบ้านพักตากอากาศและโรงแรม
• จัดทำ�งบการเงินและงบกระแสเงินสด
ของบริ ษั ท พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่
พัฒนาบ้านพักตากอากาศและโรงแรม
• ป ระสบการณ์ทำ�งานในสายอสังหาริมทรัพย์
มากกว่า 10 ปี
• จัดทำ�งบการเงินรวมสำ�หรับกิจการด้าน
บ้านพักตากอากาศและโรงแรม
• การจัดทำ�งบประมาณของบริษัท และ
ประมาณการทางบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การจัดทำ�ทะเบียนทรัพย์สนิ โดยประสาน
งานกับฝ่ายบริหารสินทรัพย์ เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น กั บ
ทะเบียนทรัพย์สิน
• ควบคุมดูแลการตรวจสอบการลงทุนของ
กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และโครงการ
กำ�หนด
• ควบคุมดูแลการติดตามข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า กรณีที่มีผลกระทบกับองค์กร
• ให้คำ�ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุน

ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์

			ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมสำ�หรับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกินร้อยละหนึง่
1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ของกองทรัสต์ตอ่ ปี นอกจากนีผ้ จู้ ดั การกองทรัสต์ยงั สามารถได้รบั ค่าธรรมเนียมอืน่ ในการบริหาร
และจัดการทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ SRIPANWA มีรายละเอียด ดังนี้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
		

เพดาน % ต่อปี หรือภายหลัง
การทำ�ธุรกรรมในแต่ละครั้ง
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
2. ค่าธรรมเนียมในการได้มา/จำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของกองทรัสต์ (Acquisition/ Disposal Fee)
กับผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์
กรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินของบุคคลอื่น
ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์
กรณีจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์
ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จำ�หน่าย
ไปของกองทรัสต์

รอบและระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ
รายเดือน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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ค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทรัสต์เป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์คำ�นวณโดยผู้จัดการกองทรัสต์และรับรองโดยทรัสตีโดยในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่
6 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2559 ได้เรียกเก็บจริงเป็นจำ�นวน 0.3 ล้านบาท

4.6
		

นโยบายหรือกลยุทธ์ในการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูและจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์และดูแลการปฏิบัติงานของผู้เช่า   โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำ�กับดูแลของทรัสตีโดย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

		

1.

หน้าที่โดยทั่วไป
1.1

1.2

ผ ู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์ทดี่ ี
ที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์
สัญญานี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้ วน วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์
ตลอดจนข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิดเผยเพือ่ ประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุน
และมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการขัด
หรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยรวม
ผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการดำ�เนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ดังต่อไปนี้
1.2.1 ม เี งินทุนทีเ่ พียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
1.2.2 เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความสำ�คัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทำ�ให้สำ�คัญผิด
1.2.3 ไม่นำ�ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือ่ ตนเอง หรือ
ทำ�ให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
1.2.4 ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดำ�เนินการให้มนั่ ใจได้วา่ ผูล้ งทุนได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและเหมาะสม
อ นึง่ เพือ่ ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อนั อาจเกิดขึน้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงที่จะดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1)

(2)

ต อ้ งไม่มผี ลประโยชน์อนื่ ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้วา่ มีกลไกทีจ่ ะทำ�ให้เชือ่ มัน่
ได้ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
อื่นนั้น เว้นแต่กองทรัสต์อื่นเป็นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

1.2.5 ป ฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำ�หนดโดย
สมาคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทสี่ ำ�นักงาน ก.ล.ต.
ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั่งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดๆ ในการปฏิบัติที่อาจ
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำ�หนดดังกล่าว
1.2.6 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำ�คัญ หรือ
ข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(1)

(2)

จ ดั ทำ�และจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน
และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์ โดยเมือ่ ทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการใน
เรือ่ งใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งให้ความร่วมมือในการนำ�ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวม
ทั้งให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตี
สามารถตรวจสอบให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ข้อกำ�หนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ในการ
เข้าไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ทรัสตีจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการกองทรัสต์ท
ราบล่วงหน้าตามสมควร และหากอสังหาริมทรัพย์นั้นให้เช่าไปแล้ว ระยะเวลาที่ทรัสตีแจ้ง
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาแจ้งขอตรวจทรัพย์ที่เช่าที่กำ�หนดไว้ในสัญญาเช่า
ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ทำ�และจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ เกีย่ วกับการจัดโครงสร้าง
รายได้ของกองทรัสต์ วิธีการจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ สัญญาทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้ทำ�ในนามกองทรัสต์กบั บริษทั หรือบุคคลต่างๆ
การเข้าลงทุนเพิ่มเติม การจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์ และการก่อภาระหนี้ให้แก่ทรัสตี
เพื่อให้ทรัสตีนำ�มาวางแผนปฏิบัติงานในการกำ�กับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการ
การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องประสานงาน และจัดส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ รวมตลอดจนเอกสารอื่น
ใดที่ทรัสตีร้องขอตามจำ�เป็นและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ ทรัสตีโดยมีความถี่
และภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
ประเภทข้อมูล
ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
			
1) งบการเงินรายไตรมาส (สอบทาน)
ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส
2) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์และ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันสิ้นสุด
มูลค่าหน่วยทรัสต์ และรายละเอียดการจัดหาผลประโยชน์ ของแต่ละเดือน
จากทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินหลัก (ถ้ามี)
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันสิ้นสุด
ของแต่ละไตรมาส
3) รายงานผลการดำ�เนินงานของอสังหาริมทรัพย์ประจำ�เดือน
(เช่น รายงานผู้เช่า (Rent Roll), รายละเอียดอายุลูกหนี้
(Aging Report)) และเฉพาะในกรณีที่มีผู้เช่าทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ ให้จัดส่งรายงานทางการเงินของผู้เช่า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ด้วย
4) งบการเงินรายปี (งบปี)
(ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น)
5) ร่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
6) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
7) ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฉบับย่อเพื่อนำ�
ข้อมูลขึ้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
8) สำ�เนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฉบับย่อเพื่อนำ�
ข้อมูลขึ้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
9) ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฉบับเต็ม
10) สำ�เนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฉบับเต็ม

ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันสิ้นสุด
ของแต่ละเดือน

ภายใน 2 (สอง) เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
กรณีไม่ส่งงบการเงินไตรมาสที่ 4 (สี่) หรือภายใน
3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  
กรณีส่งงบการเงินไตรมาสที่ 4 (สี่)
ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม
ก่อนเวลาที่จะรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
โดยไม่ชักช้าเมื่อรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 9 (เก้า) วันนับแต่วันที่มีการประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละครั้ง
โดยไม่ชักช้าเมื่อรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

การส่งข้อมูลให้ทรัสตี
รับทราบ เห็นชอบ อนุมัติ

/
/

/
/

/

/
/
/
/
/
/

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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ประเภทข้อมูล
ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
			
11) ประมาณการณ์ทางการเงิน (ที่จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับสมบูรณ์ และรายงาน
สอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับสมบูรณ์
(แล้วแต่กรณี))
12) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ซึ่งต้องกระทำ�ทุก 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่มีการประเมิน
มูลค่าเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด)
13) ร่างรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ซึ่งรวมถึงประมาณการณ์ทางการเงิน) เพื่อการได้มา
หรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของ
กองทรัสต์
14) รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการได้มา
หรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของ
กองทรัสต์
15) การได้มา หรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและ
อุปกรณ์ของกองทรัสต์

การส่งข้อมูลให้ทรัสตี
รับทราบ เห็นชอบ อนุมัติ

ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวันครบกำ�หนด
เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
จากผู้ประเมิน

/

/

ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนการเข้า
ทำ�ธุรกรรม หรือก่อนการเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
จากผู้ประเมิน

/

/

ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนการเข้า
ทำ�ธุรกรรม หรือก่อนการเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
16) การทำ�ธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคล
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนการเข้าทำ�ธุรกรรม
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
หรือก่อนการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
17) รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
• อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
/
• ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนการเข้า
ทำ�ธุรกรรมหรือก่อนการเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
(แล้วแต่กรณี)
18) สำ�เนาประกาศการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล โดยไม่ชักช้าเมื่อรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ /
19) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำ�ปี
ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วัน ก่อนการประกาศ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำ�ปี
20) การแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผู้เช่า
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันแต่งตั้ง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์รายใหม่ (แล้วแต่กรณี)
21) การแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรม (Hotel Operator) (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันแต่งตั้ง
22) รายละเอียดวงเงินประกันภัย และความคุ้มครองภายใต้ ไม่น้อยกว่า 20 (ยี่สิบ) วันก่อนวันครบกำ�หนด
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
ระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์
23) สำ�เนาหนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note)
ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วันก่อนวันครบกำ�หนด
/
ของกรมธรรม์
ระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์
24) กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับจากบริษัทผู้รับประกันภัย
/
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีบัญชี
25) งบประมาณประจำ�ปีของกองทรัสต์ (Budget)
และเฉพาะในกรณีที่มีผู้เช่าทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ที่มีการชำ�ระค่าเช่าแบบแปรผัน
(Variable Rent) ให้จัดส่งงบประมาณประจำ�ปี
ของผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ด้วย
/
26) แผนการตรวจรักษาและซ่อมบำ�รุงทรัพย์สิน
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีบัญชี
ประจำ�ปีของกองทรัสต์
(Annual Maintenance Plan)
26
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ประเภทข้อมูล
ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
			
27) รายจ่ายพิเศษหรือรายจ่ายนอกงบประมาณ
28) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ทันทีโดยไม่ชักช้า
นำ�ส่งพร้อมกับงบการเงินรายปี (งบปี) หรือไม่ชกั ช้า
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำ�คัญอาจส่งผลกระทบ
กับกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
29) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานการติดตาม ไม่ชักช้าเมื่อได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน
แก้ไข (ถ้ามี)
30) สรุปรายงานข้อร้องเรียน
ทุก 6 (หก) เดือนพร้อมกับงบการเงิน
31) รายงานสถานะและผลความคืบหน้าของการจัดการ
ทุกสิ้นไตรมาสพร้อมกับงบการเงิน
ข้อพิพาททางกฎหมาย
32) รายงานสรุปผลการจัดการข้อพิพาท
ทุกสิ้นไตรมาสพร้อมกับงบการเงิน
33) รายงานเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
ทันทีโดยไม่ชักช้า
เกี่ยวกับรายงานการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมีนัยสำ�คัญ หรือมีการ
ออกตราสารหนี้เป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน กองทรัสต์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่สำ�คัญ
1.3
1.4

การส่งข้อมูลให้ทรัสตี
รับทราบ เห็นชอบ อนุมัติ

/
/

/
/
/
/
/

ผ ู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจ
หรือการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญานี้ในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม
ในการทำ�ธุรกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ กองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.4.1 ด ำ�เนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การจำ�หน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทำ�สัญญาทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
1.4.2 ดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดย
อย่างน้อยต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1)
(2)

1.5
1.6
1.7

ป ระเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ  กอ่ นรับเป็น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิม่ เติมในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเพือ่ กองทรัสต์ แล้วแต่
กรณี
วเิ คราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ� Due Diligence)
อสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด ตลอดจน
การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ พร้อม
ทั้งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวให้หมายความรวม
ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยง
ทีอ่ าจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการดำ�เนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ และลดทุนชำ�ระแล้วของกองทรัสต์
ตามเหตุ และกระบวนการที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำ�เนินการและให้ความร่วมมือตามที่จำ�เป็น
เพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติแทนสำ�เร็จลุล่วงไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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1.8

ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพือ่ ให้คำ�ปรึกษาหรือคำ�แนะนำ�เกีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.8.1 ดำ�เนินการให้ที่ปรึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือกแจ้งการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนพิจารณา
1.8.2 ไม่ให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาใน
เรื่องนั้น

จ ัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญานี้
1.10 จัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามที่กำ�หนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
การจัดส่งรายงานประจำ�ปีของกองทรัสต์พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำ�ปีให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
และการเปิดเผยข้อมูลทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สำ�คัญหรือข้อมูลอืน่ ทีค่ วร
แจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีช่ แี้ จง จัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ดำ�เนินการ
หรืองดเว้นการดำ�เนินการตามที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. มีคำ�สั่งหรือร้องขอ
1.11 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำ�ให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือกหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์
ห้ามมิให้ผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และพนักงานทุกคน
ของผู้จัดการกองทรัสต์รับค่านายหน้า/ค่าธรรมเนียม อันเนื่องมาจากการพิจารณาคัดเลือกหรือซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์
1.12 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่เปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จากบริษทั หรือบุคคลทีเ่ ป็นคูค่ า้ กับกองทรัสต์ไว้ในหนังสือชีช้ วน แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม เพือ่ ขออนุมตั ทิ ำ�รายการต่างๆ และรายงานประจำ�ปี
ของกองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทุนและทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้จัดการ
กองทรัสต์ในการเข้าทำ�ธุรกรรมต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั้น

1.9

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์” ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้คํ้าประกันหรือได้รับการ

คํ้าประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกัน การให้หรือรับบริการ การซื้อ
ขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่กัน เป็นต้น
		

2.

หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์
2.1

เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้
อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบงานดังต่อไปนี้
2.1.1 ก ารกำ�หนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์และระบบการจัดโครงสร้างเงินทุน การพิจารณาคัดเลือก
การลงทุน และการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์
2.1.2 ระบบการกำ�กับดูแล บริหาร และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทรัสต์ เพื่อให้
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
2.1.3 ระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
2.1.4 ระบบการคัดเลือกบุคลากรและผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของกองทรัสต์
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1.5 ระบบในการติดตาม กำ�กับดูแลให้ผจู้ ดั การและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินการของกองทรัสต์
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ หรือคำ�สั่ง
ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการ
ของกองทรัสต์
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2.1.6 ร ะบบรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามทีก่ ำ�หนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
2.1.7 ระบบปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back office)
2.1.8 ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
2.1.9 ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน
2.1.10 ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย

ทั้งนี้ การจัดให้มีระบบงานที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องเป็นผู้จัดทำ�ขึ้นด้วย
ตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีการจัดระบบปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่
ดำ�เนินการแทนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

ก ารมอบหมายต้องไม่มลี กั ษณะทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้รับดำ�เนินการไม่สามารถ
ดำ�เนินการต่อไปได้
ในกรณีทมี่ กี ารมอบหมายงานเกีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ของกองทรัสต์ ต้องมอบหมายให้กบั
ผู้ที่สามารถดำ�เนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย


อย่างไรก็ดี การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำ�เนินการข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและ
งานตามข้อ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 และ 2.1.9
2.2

2.3

2.4

บ ริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์และดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ หากทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้เข้าทำ�สัญญาใดๆ กับบุคคลภายนอก (เช่น สัญญากูเ้ งิน

ที่ทรัสตีในฐานะทรัสตีกองทรัสต์เข้าทำ�กับผู้ให้กู้) ที่กำ�หนดให้ทรัสตีในฐานะทรัสตีกองทรัสต์มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลต่อการดำ�เนินงานในการบริหารจัดกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์  
ให้ทรัสตีแจ้งข้อกำ�หนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่กองทรัสต์มีความผูกพันกับบุคคลภายนอกและอาจส่ง
ผลต่อการดำ�เนินงานในการบริหารจัดกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบ  เมื่อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับหนังสือดังกล่าวจากทรัสตีแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ถือปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและ
เงื่อนไขตามที่ทรัสตีกำ�หนดไว้ในหนังสือนั้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้กองทรัสต์กระทำ�ผิดสัญญาใดๆ ที่ทรัสตีได้เข้าทำ�
ไว้ในนามกองทรัสต์กับบุคคลภายนอก
คดั เลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทัง้ เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการคัดเลือก การตรวจสอบ และ
การตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึง่ ให้แก่กองทรัสต์ไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ การคัดเลือกและ
ตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทุน ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด
โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
ดำ�เนินการต่างๆ ให้มั่นใจได้ว่าได้จัดการด้านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ของกองทรัสต์
อย่างมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น
2.4.1 ก ำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ข้อผูกพันที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนังสือชี้ชวน
2.4.2 กำ�หนดวงเงินการก่อภาระหนี้และควบคุมไม่ให้เกินที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี้ชวน
2.4.3 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน หลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
ในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องอื่นใด
2.4.4 บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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2.4.5 จ ดั ให้มกี ารประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ
ประกันภัยสำ�หรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลุม
อาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้างอาคาร ระบบนํ้า ระบบไฟฟ้า) ที่ทำ�ให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์
สามารถจัดหาผลประโยชน์
2.4.6 ควบคุมดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
2.4.7 ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุน
2.4.8 ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพือ่ กำ�หนดเงือ่ นไขในการปล่อยเช่าและจัดทำ�สัญญาเช่าให้เหมาะสม
และประเมินผลความถูกต้องของการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า เพื่อบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือ
ตัดหนี้สูญ หรือบันทึกหนี้สูญรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภายหลังตัดหนี้สูญ)
2.4.9 จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทุน เช่น ระบบแจ้ง
เตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสื่อสาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.4.10 กำ�หนดและใช้นโยบายและแผนการปฏิบตั งิ านในการบริหารบำ�รุงรักษาและปรับปรุงอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
ที่กองทรัสต์ได้ลงทุน
2.5

ต รวจสอบให้มนั่ ใจว่ากองทรัสต์มกี รรมสิทธิห์ รือสิทธิโดยถูกต้องในอสังหาริมทรัพย์ทลี่ งทุน รวมทัง้ สัญญาต่างๆ
ที่กองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สัญญามีการจัดทำ�โดยถูกต้องตามกฎหมายและมีผลผูกพันหรือสามารถใช้บังคับได้
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญาดังกล่าว
2.6 จัดให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของกองทรัสต์ หนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน รายงาน
ประจำ�ปีของกองทรัสต์ งบการเงิน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับกับกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าว
ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำ�
เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
2.7 จัดทำ�และเผยแพร่งบการเงินรายงานประจำ�ปีและข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดในกฎหมาย สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญานี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง

ในการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนื้อหาข้อมูลที่ประกาศหรือ
เผยแพร่ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทั่วไป โดยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล
ที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อื่นใด ได้รับการตรวจสอบว่ามีความ
ถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลสำ�คัญ และได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว
2.8 ดูแลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในการอนุมัติ
เรื่องต่างๆ รวมทั้งได้รับข้อมูลนั้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำ�หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
2.9 ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรกำ�กับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของกองทรัสต์ รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
2.10 จา่ ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ ำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กล่าวคือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
90 (เก้าสิบ) ของกำ�ไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้วของรอบปีบญ
ั ชี ซึง่ หมายความรวมถึงกำ�ไรสุทธิทอี่ า้ งอิงสถานะเงินสด
ของกองทรัสต์ (นอกจากนี้ ให้รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์) โดยจะจ่าย
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น
แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์  
2.11 ในกรณีทสี่ ญั ญาก่อตัง้ ทรัสต์กำ�หนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่าย
ดังกล่าวกระทำ�ได้เฉพาะกรณีทเี่ ป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีดำ�เนินงาน ภายใต้วงเงินทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทรัสตี
และต้องจัดทำ�และจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว
ได้ภายในระยะเวลาที่สมควร
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2.12 ด ำ�เนินการจัดทำ� และ/หรือ จัดส่งและรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ซงึ่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญานี้ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้แก่ทรัสตี และ/หรือ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่จำ�กัดเพียง
ข้อมูลเกี่ยวกับการคำ�นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ รายงานการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์
3.

การพิจารณาเงื่อนไขที่กองทรัสต์ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ควรพิจารณาเงือ่ นไขทีก่ องทรัสต์ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผเู้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ ดังนี้
3.1

ในกรณีทมี่ กี ารให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักในลักษณะของการให้เช่าช่วงเพือ่ ประกอบธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
หรือบ้านพักตากอากาศให้เช่าซึ่งจะมีลักษณะของการให้เช่าช่วงเป็นรายเดือน อาจกำ�หนดเงื่อนไขในสัญญาเช่า
3.1.1 ผ ู้เช่าทรัพย์สินหลักจากกองทรัสต์ต้องโอนสิทธิในการรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าช่วงหรือผู้เช่าปลายทาง
(“ผูเ้ ช่าช่วง”) ให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ ช่าก่อนในกรณีทผี่ เู้ ช่าทรัพย์สนิ หลัก
ผิดนัดชำ�ระค่าเช่าต่อกองทรัสต์ และเพื่อให้การเปลี่ยนผู้รับเงินค่าเช่ากระทำ�ได้โดยสะดวก บริษัทฯ
อาจให้ผู้เช่าทรัพย์สินหลักกำ�หนดในสัญญาให้เช่าแก่ผู้เช่าช่วงไว้ก่อนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับ
เงินค่าเช่าในภายหลังในกรณีที่ผู้เช่าทรัพย์สินหลักผิดนัดชำ�ระค่าเช่าแก่กองทรัสต์ และบริษัทฯ จะ
ติดตามให้มีการดำ�เนินการแจ้งให้ผู้เช่าช่วงรับทราบและยินยอมที่จะจ่ายค่าเช่าช่วงให้แก่กองทรัสต์
แทนการจ่ายให้แก่ผู้เช่าทรัพย์สินหลักจากกองทรัสต์
3.1.2 ก�ำ หนดรูปแบบการชำ�ระเงิน เพือ่ ป้องกันการผิดนัดชําระเงินค่าเช่าของผูเ้ ช่า (เช่น ผูเ้ ช่าเก็บเงินค่าเช่า
จากผูเ้ ช่าช่วงหรือผูเ้ ช่าปลายทางได้ครบ แต่นําเงินนัน้ ไปใช้เพือ่ การอืน่ จนเงินหมดไม่เหลือเงินทีจ่ ะนํามา
จ่ายชําระเป็นค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ เป็นต้น) เช่น กําหนดให้ผู้เช่าปลายทางต้องจ่ายชําระเงินค่าเช่า
เข้าบัญชีร่วมระหว่างกองทรัสต์กับผู้เช่า  ซึ่งมีทรัสตี และผู้เช่าเป็นผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที่ในการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า  จัดทํา
ใบสรุปค่าเช่าที่ได้รับ และออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าปลายทาง

3.2
3.3
3.4
		4.

ก ำ�หนดเงื่อนไขให้กองทรัสต์สามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้กรณีผู้เช่า
ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาเช่าโดยเคร่งครัด เช่น ไม่ช�ำ ระค่าเช่าเต็มจำ�นวนภายในกำ�หนดเวลาตามสัญญา 
ไม่บำ�รุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี เป็นต้น
การพิจารณาและคัดเลือกผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ครั้งแรก หรือทำ�สัญญากับผู้เช่าทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์รายใหม่ ให้เป็นไปตามคู่มือระบบการทำ�งาน และระบบควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์
การกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามคูม่ อื ระบบการทำ�งาน และ
ระบบควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์

การทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
4.1
4.2

เพื่อประโยชน์แห่งสัญญาข้อนี้ คำ�ว่า  “บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์” ให้ใช้นิยามตามประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ผจู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญานี้ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอื่นใดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถแสดงถึงความเป็นอิสระในการทำ�หน้าที่ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ทั้งนี้ เมื่อกองทรัสต์ต้องทำ�ธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
4.2.1 ร วบรวมและจัดทำ�รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ตั้งแต่การจัดตั้งกองทรัสต์ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส หรือเมื่อมีการ
ขึ้นเครื่องหมายเพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือก่อนการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ของ
กองทรัสต์ โดยรวบรวมจากการเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การ
ตรวจสอบกับหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
และนำ�ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับทางทรัสตีเพื่อทราบและเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการระหว่างกัน
ของกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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4.2.2 ต รวจสอบว่าธุรกรรมต่างๆ ของกองทรัสต์ว่าเป็นการทำ�ธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทผี่ จู้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีสว่ นได้เสียหรือไม่ และดำ�เนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตี รวมทัง้ ขอมติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ก่อนที่จะเข้าทำ�ธุรกรรมนั้น โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การได้มา / จำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามที่ระบุในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือ
ชี้ชวน มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 จดั ให้มขี นั้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ตรวจสอบการทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ว่ามีการดำ�เนินการก่อนการเข้าทำ�ธุรกรรม ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

แ สดงความเห็นพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบต่อผู้พิจารณาอนุมัติว่าธุรกรรมนั้นเป็นไป
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
แสดงราคาของธุรกรรมและราคาตลาดเพือ่ เปรียบเทียบว่าธุรกรรมนัน้ เป็นธุรกรรมทีส่ มเหตุ
สมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม
แสดงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมของรายการและค่าใช้จ่ายตามอัตราของผู้บริการรายอื่นเพื่อ
เปรียบเทียบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำ�ธุรกรรม ซึ่งนำ�มาเรียกเก็บจากกองทรัสต์นั้น
(ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม
เสนอความเห็นและข้อมูลประกอบต่อทรัสตีเพือ่ ขอความเห็นชอบต่อธุรกรรมว่าธุรกรรมเป็น
ไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 ด ำ�เนินการให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทำ�ธุรกรรม ไม่วา่ จะเป็นในฐานะกรรมการ บุคลากร
ของบริษัท ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเข้าทำ�ธุรกรรมนั้น
4.2.5 ก่อนที่จะให้กองทรัสต์เข้าทำ�ธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ บริษทั ฯ ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ใน
ธุรกรรมทีจ่ ะให้กองทรัสต์เข้าทำ� รายละเอียดของธุรกรรม เหตุผลในการทำ�ธุรกรรม และความสมเหตุ
สมผลของการคิดค่าตอบแทนหรือการกำ�หนดเงือ่ นไขของธุรกรรมดังกล่าว ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหน่วยทรัสต์ทเี่ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และในกรณีที่การเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้อง
ดำ�เนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
4.2.6 ภายหลังจากการทำ�ธุรกรรมแล้ว บริษทั ฯ จะเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในรอบปีบญั ชีกอ่ นและรอบปีบญั ชีปจั จุบนั ไว้ในรายงานประจำ�ปี
งบการเงินของกองทรัสต์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี โดยข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ความสัมพันธ์
ลักษณะธุรกรรม
มูลค่ารายการ
อัตราค่าบริการหรือเงื่อนไขการค้า
อัตราค่าบริการหรือเงื่อนไขการค้าเมื่อเทียบกับราคาตลาด
ความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทำ�ธุรกรรมความเห็นของทรัสตี
และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมัติการทำ�ธุรกรรมนั้น รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขของมติ
(ถ้ามี)

4.2.7 เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กับผู้สนับสนุน หรือผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
วางแผนล่วงหน้าเกีย่ วกับมาตรการทีจ่ ะช่วยป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์
ทีด่ ที สี่ ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ รวมทัง้ เปิดเผยผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ และมาตรการป้องกัน เพือ่ ให้
ผู้ลงทุนได้ทราบก่อนที่จะเข้าทำ�ธุรกรรม
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4.3

ใ นกรณีที่จะมีการทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ลักษณะของธุรกรรมทั้งด้านสาระของธุรกรรม ระบบในการอนุมัติ กระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ต้องเป็นไปตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประกาศ
สร. 26/2555 กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้
4.3.1 ด้านสาระของรายการต้องเป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
4.3.2 ดา้ นระบบในการอนุมัติ ต้องผ่านการดำ�เนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่การทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนแล้ว
(1)
(2)
(3)

ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ล้าน บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุด
ศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึ้นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้าน บาทขึ้นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่ ) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีทธี่ รุ กรรมในข้อนีเ้ ป็นการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก การคำ�นวณ
มูลค่าจะคำ�นวณตามมูลค่าการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงการ
ทีท่ ำ�ให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับโครงการนัน้ ด้วย

4.3.3 เว้นแต่เป็นการทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทไ่ี ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และหนังสือชีช้ วน กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ต้องเป็นไปตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กำ�หนดโดยอนุโลม และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
		5.

วิธีการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
5.1

การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
5.1.1 การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1)

(2)
(3)

ต รวจสอบหรือสอบทาน (การทำ�  Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย สภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน และความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทำ�นิติกรรม เป็นต้น
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง โดยในกรณีทเี่ จ้าของ ผูใ้ ห้เช่า
หรือผูโ้ อนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะจัดให้มที ปี่ รึกษาทางการเงินให้ความเห็นทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการซื้อ เช่า หรือจำ�หน่าย
อสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสำ�หรับการดำ�เนินการดังกล่าว
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้
สามารถกำ�หนดราคาที่ถูกต้องและเป็นมูลค่ายุติธรรมอันจะทำ�ให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราทีเ่ หมาะสมกับต้นทุนการซือ้ อสังหาริมทรัพย์นนั้ ทัง้ นี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และการสอบทาน
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ พระราช
บัญญัติทรัสต์ แนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด โดยยึดถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นตํ่า
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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(4)

ใ นกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเช่าช่วง
จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

5.1.2 การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)

ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็นไปตามสัญญานี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
(ค) สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำ�ธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่
(ง)	
เป็นธรรมและเหมาะสม
ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทำ�ธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำ�
(จ)	
ธุรกรรมนั้น

(2)

ในด้านระบบในการอนุมัติ ต้องผ่านการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(ก)

(3)

ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็นธุรกรรมทีเ่ ป็นไปตาม สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
(ข) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of
Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
(ค) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขนึ้ ไป ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคำ�นวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ตามข้อนี้ จะคำ�นวณตามมูลค่าการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ทำ�ให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นด้วย
กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)

5.2

ห น้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดให้เอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือ
เชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของตนเกีย่ วกับลักษณะธุรกรรมการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบที่ชัดเจน
หน้าที่ของทรัสตีในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญญานี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

การจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
การจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
5.2.1 ก ่อนการจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก
ตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
5.2.2 การจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)
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ก ารจำ�หน่ายไปจะกระทำ�โดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามที่กำ�หนดในข้อ 5.1.2(1)
มีระบบในการอนุมัติตามที่กำ�หนดในข้อ 5.1.2(2) และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจาก
ทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 5.1.2(3) ข้างต้น โดยอนุโลม

(2)

ก ารจำ�หน่ายทรัพย์สินหลักที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ในเรื่องการจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ยังต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุ
จำ�เป็นและสมควร โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ด้วย
การจำ�หน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์ได้มาซึ่ง
(ก)	
ทรัพย์สินหลักนั้น
(ข) การจำ�หน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ให้แก่เจ้าของเดิม

4.7
		

ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการทำ�งาน เพื่อป้องกันหรือจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำ�แนกตามรายละเอียดของงาน
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 4 ฝ่าย เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นผูจ้ ดั การกองทรัสต์

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายสามารถสรุปได้ดังนี้

		

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
		

จ ดั ให้มกี ารสรรหา คัดเลือก เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำ�เนินงาน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์นั้นมีการนำ�ส่ง
ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์โดยครบถ้วนและถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง)
สนับสนุนการคัดเลือกและตรวจสอบ (due diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะไปลงทุนด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังก่อนเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
จดั ทำ�การควบคุมการดูแลคุณภาพของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ทีม่ ผี ลต่อความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จัดหา
ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
จัดทำ�การดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ตรวจสอบดูแลผูใ้ ห้บริการภายนอกของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ให้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบต่างๆ ของทรัพย์สินหลัก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
จัดทำ�  (ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ดำ�เนินการ) หรือตรวจสอบดูแลการจัดทำ�  (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นผู้ดำ�เนินการ หรือกองทรัสต์มีผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็นผู้จัดทำ�) ประกันภัย
เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การจัดทำ�ประกันภัยสำ�หรับความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดำ�เนินการในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
ประกันภัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์เพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption)
จัดทำ�ให้มีการประเมินผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ประจำ�ปี
จัดทำ�ให้มีการประเมินและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตามระยะเวลาที่กำ�หนด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์ (Business Development and Investor Relation)
(1)

(2)

(3)

จ ดั ทำ�แผนการลงทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดการลงทุน พิจารณาและดำ�เนินการคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะเข้าลงทุน
ครัง้ แรก และการลงทุนเพิม่ เติม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะเข้าลงทุนครัง้ แรก
และการลงทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่มีคุณสมบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตและสามารถสร้าง
ผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหน่วย
จัดทำ�การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะไปลงทุนด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังเพือ่ พิจารณาก่อนเข้าลงทุน โดยจะทำ�บันทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทัง้ เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการคัดเลือก
การตรวจสอบ และการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึง่ ให้แก่กองทรัสต์ไว้ดว้ ย และนำ�เสนอ
รายงาน Due Diligence ต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ
จ ัดทำ�แผนและนำ�เสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงการก่อภาระหนี้ของกองทรัสต์ เพื่อใช้ในการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

จัดทำ�แผนและพิจารณาจำ�หน่ายทรัพย์สินหลักที่มีอยู่ โดยพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
จัดทำ�การประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่จะเข้าลงทุนหรือจำ�หน่ายไป
ตรวจสอบผลประกอบการของกองทรัสต์เพือ่ นำ�เสนอการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตอ่ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ
จัดทำ�การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกปี หรือกรณีมีการทำ�ธุรกรรมที่มีนัยสำ�คัญ หรือมีขนาดรายการตามเกณฑ์
ที่กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
จดั ทำ�การยืน่ คำ�ขออนุญาต ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) และรายงานผลการเสนอขาย รวมทัง้ จัดทำ�และเปิดเผย
ข้อมูลตามกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกำ�หนด เพือ่ เสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
จัดทำ�การตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

		ฝ่ายการเงิน และธุรการ (Finance & Administration)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จ ดั ทำ�การคำ�นวณ และจัดทำ�รายงานมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (“NAV”) และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และดำ�เนินการจัดส่งรายงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กฎหมายกำ�หนด
จดั ทำ�งบการเงินของกองทรัสต์ทกุ สิน้ เดือน ทุกไตรมาสและทุกสิน้ ปี โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
สำ�หรับการทำ�ธุรกรรมในแต่ละลักษณะ และจัดให้มีงบการเงินของกองทรัสต์ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
จัดทำ�งบประมาณ (Budget) ของกองทรัสต์
จัดทำ�แผนรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ รายจ่ายนอกงบประมาณประจำ�ปีของกองทรัสต์
จดั ทำ�การวางแผนการเงิน จัดการเรือ่ งรายรับ รายจ่ายของกองทรัสต์ รวมทัง้ การจัดเก็บค่าเช่า ให้มปี ระสิทธิภาพ และ
บริหารเงินสดของกองทรัสต์

		ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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ตรวจสอบ ควบคุมดูแล รวมทัง้ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่ายงานเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของบุคลากรของบริษัทฯ และการดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
จัดทำ�ระบบ Watch List และ Restricted List เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
ควบคุมดูแลระบบ WL และ RL
จัดทำ�การทดสอบการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละฝ่ายงาน (ระบบ Chinese Wall) เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่มีคนเข้าถึงได้
จดั ทำ�การให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงคำ�แนะนำ�ต่าง ๆ แก่ฝา่ ยงานเพือ่ ให้เข้าใจและสามารถปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำ�หนด
ตรวจสอบ กำ�กับดูแล ติดตาม และจัดทำ�รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของแต่ละฝ่ายงานปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ของบริษัทฯ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดการกองทรัสต์และการดำ�เนินงานของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้
มีการปฏิบตั ติ าม พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ กฎเกณฑ์ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบการจัดทำ�รายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่จัดส่งให้สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง

		

จำ�แนกตามระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์

		ระบบงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้บริษทั ฯ
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องกับสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มรี ะบบงานหลักทีเ่ กีย่ วข้อง
10 ระบบงานหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ระบบการกำ�หนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของ
กองทรัสต์ การตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
2) ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง 3) ระบบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4) ระบบการคัดเลือก
บุคลากรของบริษทั ฯ และผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินการของกองทรัสต์ 5) ระบบการกำ�กับดูแลการปฏิบตั ิ
งานของผู้จัดการกองทรัสต์และบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ และการตรวจสอบ ดูแลผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวกับการ
จัดการกองทรัสต์ 6) ระบบการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 7) ระบบการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน (Back Office) 8) ระบบ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน 9) ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน และ 10)
ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย โดยในแต่ละระบบงานหลักจะประกอบด้วยระบบงานย่อย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ระบบงานหลัก
ระบบการกำ�หนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์
การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การตัดสินใจลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ และการกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระบบงานย่อย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ระบบการคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ และผู้รับมอบหมาย
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของกองทรัสต์

•
•
•
•

ระบบการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์
และบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ และการตรวจสอบ
ดูแลผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์

•
•

การกำ�หนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์
ระบบและขั้นตอนการจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์
ระบบและขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ระบบการกำ�หนดกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ระบบการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินหลัก
ระบบการระบุ ลด ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลจัดการกองทรัสต์
ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สิน
การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
การทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
แนวทางการป้องกันการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
การติดตามประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ
การติดตามประเด็นเกีย่ วกับความเป็นอิสระในการทำ�หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน
การเปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์จากบุคคลใดที่เป็นคู่ค้า
กับกองทรัสต์
ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ
ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของกองทรัสต์ (Outsource)
ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์และบุคลากรของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงบุคคลภายนอกผูไ้ ด้รบั มอบหมาย (Outsource)
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานทั่วไปของผู้จัดการกองทรัสต์
ระบบการควบคุม กำ�กับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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ระบบงานหลัก
ระบบการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ระบบการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back Office)

ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน

ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน
ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2559

ระบบงานย่อย
• ระบบการจัดทำ�และขั้นตอนการสอบทานและเปิดเผยข้อมูล
• การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
• การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์
• ก ารปฏิ บั ติ ก ารด้ า นงานสนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจ่ า ยประโยชน์
ตอบแทนของกองทรัสต์
• การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้มกี ารมอบหมายให้ดำ�เนินการ
โดยผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของกองทรัสต์
(Outsource) และการให้คำ�ปรึกษาด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์
• ระบบและขั้นตอนการสอบทานรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
• ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกองทรัสต์
• ระบบการติดตามการจัดเก็บค่าเช่า
• ระบบการติดตามและประเมินค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ โดย
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
• ระบบการควบคุมการชำ�ระค่าใช้จ่าย
• ระบบการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปีของกองทรัสต์
• ระบบการพิจารณาและอนุมตั ริ ายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการ
ลงทุนที่อยู่นอกงบประมาณประจำ�ปี (รายจ่ายนอกงบประมาณ)
• ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกองทรัสต์
• ระบบการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
• ระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
• ระบบการรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนและการจัดการข้อร้องเรียน
• ระบบการรับข้อร้องเรียนของผู้เช่ารายย่อย และ/หรือ ผู้รับบริการ
• กระบวนการจัดการข้อพิพาททางกฎหมาย
• การรายงานและจัดทำ�บันทึกข้อมูลข้อพิพาททางกฎหมาย

นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์  
5.

นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุน
กองทรัสต์ SRIPANWA มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึง

สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สนิ อันเป็นส่วนควบหรือเครือ่ งอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึงสิง่ ปลูกสร้าง
และทรัพย์สนิ อืน่ ๆ อันเป็นส่วนควบของทีด่ นิ และอาคาร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เกีย่ วเนือ่ ง
และจำ�เป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยประเภททรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุน ได้แก่ อาคารโรงแรม
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บ้านพักตากอากาศให้เช่าระยะยาว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจโรงแรม
และ/หรือ เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ และ/หรือ บ้านพักตากอากาศให้เช่าระยะยาว เช่น อสังหาริมทรัพย์ทใี่ ช้เพือ่ เป็นร้านค้า ร้านอาหาร สปา
และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ SRIPANWA เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
การลงทุนโดยทางตรง
(1)

ก องทรัสต์ SRIPANWA จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการได้
มาซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภท
น.ส. 3 ก.

(2)

อ สังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนและได้มาต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณา โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิพาท
นัน้ ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สำ�คัญ และเงือ่ นไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั้ ยัง
เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ก ารทำ�สัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนนั้น ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจ
มีผลให้กองทรัสต์ SRIPANWA ไม่สามารถจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจำ�หน่าย) เช่น ข้อตกลง
ที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกำ�หนดราคาไว้แน่นอน
ล่วงหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์ SRIPANWA มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่ปกติที่ผู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง

(4)

อ สังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องพร้อมจะนำ�ไปจัดหาประโยชน์ คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์
ที่ขออนุญาตเสนอขาย รวมทั้งจำ�นวนเงินกู้ยืม ทั้งนี้ กองทรัสต์ SRIPANWA  อาจลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้
โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะทำ�ให้ได้มาและใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนำ�ไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้วา่ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียง
พอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ SRIPANWA ด้วย

(5)

อ สังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ
และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือนก่อนวันยื่นคำ�ขออนุญาต
โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ราย ที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำ�คำ�ขอ
อนุญาต (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้อย่างน่าเชื่อถือ
เพียงพอ และมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.

(ข)

ในกรณีทอี่ สังหาริมทรัพย์ทจี่ ะลงทุนอยูใ่ นต่างประเทศ ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อาจเป็นบุคคลทีอ่ ยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ของ
บุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานกำ�กับดูแลของประเทศอันเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์กำ�หนดให้สามารถทำ�หน้าที่
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อดังกล่าว ผู้ที่ทำ�หน้าที่ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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•
•
•

เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเกีย่ วกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ มีผลงานเป็นทีย่ อมรับอย่างแพร่หลายในประเทศ
อันเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น
เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นสากล
เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล (International Firm)




อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในข้อนี้ไม่นำ�มาใช้กับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA รับโอนมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทแี่ ปลงสภาพ โดยทีอ่ สังหาริมทรัพย์นนั้ ได้ผา่ นการประเมินมูลค่าโดยชอบตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดในประกาศ
ว่าด้วยการแปลงสภาพแล้ว

(6)

อ สังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้มาต้องมีมลู ค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าร้อยล้านบาท  ทัง้ นี้ ในกรณีทจี่ ำ�นวนเงินทีจ่ ะได้จากการระดมทุนผ่าน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประสงค์จะลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุน
อื่นเพียงพอที่จะทำ�ให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

(7)

ในกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
จัดให้มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคับ
ตามสิทธิในสัญญาเช่า

(8)

ในกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกำ�หนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมใน
ลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำ�ธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก

การลงทุนโดยทางอ้อม
(1)

ก ารลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA โดยทางอ้อมต้องเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่จัด
ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำ�เนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ SRIPANWA ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2)

ก องทรัสต์ SRIPANWA อาจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี้ หรือการเข้าทำ�สัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้
กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมด้วย

(3)

การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA โดยทางอ้อมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)

มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนโดยทางอ้อม ทั้งในชั้นของกองทรัสต์ SRIPANWA
และในชั้นของบริษัทที่กองทรัสต์ SRIPANWA เป็นผู้ถือหุ้นดังนี้
•
•

(ข)

มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นที่บริษัทที่กองทรัสต์ SRIPANWA เป็นผู้ถือหุ้นได้ลงทุนไว้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
•
•
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ก ารประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ SRIPANWA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยให้คำ�นึงภาระภาษี
ของบริษัทที่กองทรัสต์ SRIPANWA เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย
การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษัทที่กองทรัสต์ SRIPANWA เป็นผู้ถือหุ้น
ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนโดยอนุโลม
ในกรณีทหี่ ลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกำ�หนดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีอ่ อกโดยสมาคมบริษทั จัดการลงทุนไม่
รองรับการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือ
มาตรฐานสากล

(ค)

ใ นกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสัญญาที่ถือเป็นการลงทุนโดยทางอ้อม ต้องมีการ
ประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดังกล่าว

(ง)

ผ ู้ก่อตั้งทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะทำ�ให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ
ดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวดำ�เนินการให้เป็นไปในทำ�นองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับกองทรัสต์ที่มี
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยตรง  เว้นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์เกีย่ วกับอัตราส่วนการกูย้ มื เงินตามข้อ 9 จะพิจารณา
เฉพาะในชั้นของกองทรัสต์ก็ได้

รายงานประจำ�ปี 2559


เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม (ง) สำ�นักงาน ก.ล.ต. มีอำ�นาจประกาศกำ�หนดมาตรการหรือกลไกที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์/
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีขึ้นได้

นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักได้ ทัง้ นี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กำ�หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์

(ก)

ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
•

ต รวจสอบและสอบทาน (การทำ� Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
(ถ้ามี) เช่น สภาพของอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลกฎหมายและข้อมูลด้านการเงินของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน โดยใน
กรณีทเี่ จ้าของ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูโ้ อนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย

•

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามหลักดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

•

(ข)

ใ นกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเช่าช่วง จะจัดให้มี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
•

ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
-

•

เป็นไปตามสัญญานี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำ�ธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทำ�ธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำ�ธุรกรรมนั้น

ในด้านระบบในการอนุมัติ ต้องผ่านการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
-



บ ริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ ต้องเป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสำ�นักงาน
ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก
การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทำ�โดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้ง
ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะใน
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี
มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด
ในกรณีลงทุนโดยทางอ้อม การประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าที่กระทำ�ในชั้นของกองทรัสต์
SRIPANWA ให้คำ�นึงถึงภาระภาษีของบริษัทที่กองทรัสต์ SRIPANWA เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัยอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย

ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในกรณีทเี่ ป็นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขนึ้ ไป
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ขึ้นไป ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


ทั้งนี้ การคำ�นวณมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อนี้ จะคำ�นวณตามมูลค่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการ
ที่ทำ�ให้กองทรัสต์ SRIPANWA พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นด้วย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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•

ก ระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ให้ผู้จัดการกองทรัสต์และ
ทรัสตีมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
-

ห น้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดมีให้เอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี
แสดงความเห็นของตนเกีย่ วกับลักษณะธุรกรรมการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูล
ประกอบที่ชัดเจน
หน้าทีข่ องทรัสตีในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็น
ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

การจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
การจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(ก)

ก่อนการจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักก่อน

(ข)

การจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
•
•

ก ารจำ�หน่ายไปจะกระทำ�โดยเปิดเผย มีสาระของรายการ มีระบบการอนุมตั ิ และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจาก
ทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอนุโลม
การจำ�หน่ายทรัพย์สินหลักที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดในเรื่องการจำ�หน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหลักที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ยังต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจำ�เป็นและสมควร โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
(Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
-

การจำ�หน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบหนึ่งปีนับแต่วันที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักนั้น

-

การจำ�หน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ให้แก่เจ้าของเดิม

นโยบายการลงทุนทรัพย์สินประเภทอื่นของกองทรัสต์ SRIPANWA นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์ SRIPANWA มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นดังต่อไปนี้
ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์ SRIPANWA มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ มีดังต่อไปนี้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตั๋วเงินคลัง

(3)

พ นั ธบัตรหรือหุน้ กู้ ทีร่ ฐั วิสาหกิจ หรือนิตบิ คุ คลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็นผูอ้ อก และมีกระทรวงการคลังเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน
ต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�ำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

(6)

ต ั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค�้ำ
ประกัน โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงโดยการรับรอง รับอาวัล หรือค�้ำประกัน แล้วแต่กรณี โดยการลงทุน
ตามข้อนี้ ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�ำนวน หรือค�้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�ำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

(7)

ห น่วยลงทุนหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)
(ค)
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เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของหน่วยงานกำ�กับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World
Federation of Exchanges (WFE)
กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ
กองทุนรวมต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(8)

ห น่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA อื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย

(9)

ต ราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นั้นจะจัดตั้งในรูปบริษัท
กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)

R eal Estate Investment Trust นัน้ จัดตัง้ ขึน้ สำ�หรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และอยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของหน่วยงานทีก่ ำ�กับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)
มวี ตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญของบริษทั ทีม่ รี ายชือ่ อยูใ่ นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามัญของบริษัทที่
มีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการ
รับซื้อคืนโดยผู้ออกตราสาร

(10)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ทำ�สัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์ SRIPANWA

(11)

ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด


อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม
ในกรณีทลี่ กู หนีต้ ามตราสารทีก่ องทรัสต์ลงทุนผิดนัดชำ�ระหนี้ หรือมีพฤติการณ์วา่ จะไม่สามารถชำ�ระหนีไ้ ด้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

จะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ในเรือ่ งเดียวกันทีก่ ำ�หนดไว้สำ�หรับกองทุนรวมทัว่ ไปทีอ่ อกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
โดยอนุโลม
การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์ SRIPANWA อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้
1.

สัญญาเช่ากำ�หนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA

2.

เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการดำ�เนินงานบางประการของนิติบุคคล (Golden Share)
ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นไม่เกินหนึ่งหุ้น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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เหตุการณ์ส�ำ คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี
6.

เหตุการณ์สำ�คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี
ในรอบปีตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 มีเหตุการณ์สำ�คัญที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกองทรัสต์ ดังนี้
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1.

ก ารดำ�เนินการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) เป็นทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)

2.

การออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อแลกกับการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน SPWPF

3.

ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 (HABITA) และบ้านพักตากอากาศ X29

4.

นำ�หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

การดำ�เนินการเข้าทำ�สัญญากู้ยืมเงิน วงเงินรวม 450 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ
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รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน
7.

รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุนโดยแยกตามรายทรัพย์สินและประเภททรัพย์สิน
7.1

ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA ที่รับโอนจากกองทุนรวม SPWPF
กองทรัสต์ SRIPANWA รับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจากกองทุนรวม SPWPF ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ

โครงการโรงแรมส่วนที่ 1 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิครอบครองในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ใน
การดำ�เนินการภายใต้หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) จำ�นวน 16 ฉบับ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 55
ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับหรูหราพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ งานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก โดยทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกมีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น
45 ยูนิต (ห้องพักหรือหลัง) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

			โครงการโรงแรมส่วนที่ 1 มีลกั ษณะเป็นบ้านพักแบบวิลล่าระดับหรูหรา (Pool Villa) พร้อมสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัว จ�ำนวน
38 ยูนติ (หลัง) คิดเป็นจ�ำนวนห้องพักรวม 53 ห้องพัก โดยให้บริการในลักษณะให้เช่าทัง้ หลัง และมีหอ้ งพักโรงแรมระดับหรูหรา
(Pool Suite East) พร้อมสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาคาร Pool Club จ�ำนวน 7 ยูนิต (ห้องพัก) ซึ่งด�ำเนินการภายใต้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจ�ำนวน 2 ฉบับได้แก่ ใบอนุญาตในชื่อโรงแรมศรีพันวา และใบอนุญาตในชื่อโรงแรมศรีพันวา
บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตารางสรุปจำ�นวนยูนิตของธุรกิจโครงการโรงแรมส่วนที่ 1 ที่กองทรัสต์ SRIPANWA รับโอนจากกองทุนรวม SPWPF
ประเภทการดำ�เนินธุรกิจ
โครงการโรงแรมส่วนที่ 1
		

รูปแบบการให้บริการ

จำ�นวนยูนิตรวม (ยูนิต) จำ�นวนห้องพักรวม (ห้อง)

ให้เช่าบ้านพักแบบวิลล่าในลักษณะเช่าทั้งหลัง

38

53

ให้เช่าห้องพักโรงแรมในลักษณะเป็นห้องพัก

7

7

45

60

รวม			

ที่มา : กองทรัสต์ SRIPANWA ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559

กองทรัสต์ SRIPANWA รับโอนทรัพย์สินดังกล่าว และโอนที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ
อาทิ อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องประชุมสัมมนา สปา ห้องอาหาร สระว่ายน�้ำ  สนามเทนนิส ศูนย์ออกก�ำลังกาย เป็นต้น
จากกอนทุนรวม SPWPF
ทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ากับ SPM เพื่อประกอบธุรกิจ

ตามปกติ
		รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SRIPANWA รับโอนจากกองทุนรวม SPWPF
(1)

ที่ดิน

ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ประกอบไปด้วย หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (“น.ส. 3 ก.”)
จำ�นวนรวม 16 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ลำ�ดับที่
น.ส.3 ก. เลขที่
เลขที่ดิน
				

ระวางภูเก็ต
หมายเลข

เนื้อที่โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

1.

321

2

4624I

10-3-64.7

2.

350

4

4624I

1-3-97.1

3.

1725

27

4624I

0-2-19.9

4.

1726

28

4624I

0-2-24.8

5.

1727

29

4624I

0-2-31.4

6.

1731

33

4624I

0-3-25.2

7.

1771

14

4624I

0-1-62

8.

1773

16

4624I

0-1-60

9.

1915

44

4624I

0-0-52

10.

1827

43

4624I

0-1-18

11.

1828

44

4624I

0-1-45

12.

1829

45

4624I

0-1-25

13.

1858

48

4624I

0-2-41.8

14.

1860

20

4624I

1-0-49.8

15.

1864

28

4624I

1-3-11.3

16.

1888

54

4624I

0-3-27

รวมทั้งหมด

21-2-55

ที่มา: กองทรัสต์ SRIPANWA ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
(2)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างใดๆ   ซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกเป็น อาคาร
ที่พักแบบพูลวิลล่า อาคารสิ่งอำ�นวยความสะดวก อาคารต้อนรับ ร้านอาหาร อาคารสปา สนามเทนนิส อาคารส่วน
ซ่อมบำ�รุง และอาคารที่พักพนักงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงระบบต่างๆ  และสิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
และส่วนควบของอาคารดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

46

รายงานประจำ�ปี 2559

อาคารที่พักแบบพูลวิลล่า จำ�นวน 38 หลัง แบ่งเป็นประเภท Pool Villa, Family Suite, และ Luxury Villa
โดยขนาดของพืน้ ทีใ่ ช้สอยมีตงั้ แต่ประมาณ 177 ถึง 394 ตารางเมตร รวมเนือ้ ทีป่ ระมาณ 10,543 ตารางเมตร
อาคารต้อนรับและห้องอาหาร (Baba Reception) จำ�นวน 1 หลัง รวมเนือ้ ทีป่ ระมาณ 1,245.65 ตารางเมตร
อาคารสปา จำ�นวน 1 หลัง รวมเนื้อที่ประมาณ 2,109.70 ตารางเมตร
อาคาร Pool Club และห้องพักโรงแรม (จำ�นวน 7 ห้อง) จำ�นวน 1 หลัง รวมเนื้อที่ประมาณ 2,749.85
ตารางเมตร
อาคารบ้านพักคนงาน จำ�นวน 1 หลัง รวมเนื้อที่ประมาณ 327.43 ตารางเมตร
อาคารส่วนซ่อมบำ�รุง (M&E) และบ้านพักคนงาน จำ�นวน 1 หลัง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,129.90 ตารางเมตร
อาคารฟิตเนสและสนามเทนนิส จำ�นวน 1 หลัง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,940.40 ตารางเมตร

(3)

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการของทรัพย์สิน
นอกจากนี้ CIR ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนภาระจำ�ยอมโดยไม่มีกำ�หนดระยะเวลา และไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

บนโฉนดที่ดิน จำ�นวน 1 ฉบับ และน.ส. 3 ก. จำ�นวน 14 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 15 ฉบับ รวมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน
38.3 ตารางวา เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ถนน ทางเดิน ทางรถยนต์ ภายในโครงการศรีพันวาให้แก่ที่ดินที่กองทรัสต์
SRIPANWA

		รายละเอียดที่ดินที่จดทะเบียนภาระจำ�ยอม
ที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ดินที่ CIR มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ซึ่งมีพื้นที่

ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 38.3 ตารางวา ประกอบไปด้วยโฉนดที่ดินและ น.ส. 3 ก. จำ�นวนรวม 15 ฉบับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ระวาง
หมายเลข

เนื้อที่โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

6 ต. 2 อ. 4/
4624 I 3462-00

0-0-98.2

			

รวมทั้งหมด

21-2-55

ลำ�ดับที่
โฉนดที่ดินเลขที่
เลขที่ดิน
				

ระวาง
หมายเลข

เนื้อที่โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

ลำ�ดับที่
โฉนดที่ดินเลขที่
เลขที่ดิน
				
1.

41458

32/71

2.

259

1

4624I

2-3-75

3.

343

5

4624I

0-0-32

4.

349  (บางส่วน)

3

4624I

0-0-24.4

5.

1332

10

4624I

0-1-12.1

6.

1772

15

4624I

0-0-26

7.

1865

29

4624I

0-2-73.2

8.

1873

21

4624I

0-0-52.3

9.

1876

24

4624I

1-3-53.8

10.

1878

37

4624I

0-2-18.7

11.

1879

38

4624I

0-1-13.4

12.

1882

41

4624I

0-3-73.7

13.

1883

42

4624I

0-0-41.6

14.

1887

53

4624I

0-0-76.9

15.

1892

58

4624I

2-1-67

รวม

10-2-40.1

รวมทั้งหมด

10-3-38.3

ที่มา: กองทรัสต์ SRIPANWA ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
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ภาพแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับทีด่ นิ ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรกทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA และรับโอนจากกองทุนรวม SPWPF

ที่มา : CIR ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
		

ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก

ที่มา : กองทรัสต์ SRIPANWA ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
48

รายงานประจำ�ปี 2559

		ที่ตั้งทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกที่กองทรัสต์ SRIPANWA และรับโอนจากกองทุนรวม SPWPF

เลขที่ 88/11-16, 20-21, 31, 37, 56-60 และ 71-93 หมู่ที่ 8 ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ติดถนน
สายอ่าวมะขาม-แหลมพันวา (ทางหลวงหมายเลข 4129) บริเวณแหลมพันวา ห่างจากตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะทาง
ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร      
		ระบบสาธารณูปโภค

โครงการโรงแรมส่วนที่ 1 มีระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมระดับสากล โดยระบบสาธารณูปโภคหลัก
ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส�ำรอง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและบ�ำบัดน�้ำเสีย และ
ระบบลิฟต์ (ปัจจุบันในโครงการโรงแรมส่วนที่ 1 มีลิฟต์โดยสารทั้งหมด 2 ชุด ติดตั้งที่อาคารต้อนรับและห้องอาหาร และ
อาคาร Pool Club จ�ำนวนอาคารละ 1 ชุด)
		สรุปข้อมูลสำ�คัญของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกที่กองทรัสต์ SRIPANWA และรับโอนจากกองทุนรวม SPWPF
ประเภท
ประเภท
ทรัพย์สิน
การดำ�เนินธุรกิจ
			
		 โครงการโรงแรม
ทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1
ที่ลงทุนครั้งแรก
(เริ่มเปิดให้บริการ
ในปี 2549 และ
เปิดให้บริการครบถ้วน
ในปี 2553)

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต์
SRIPANWA

พื้นที่
จำ�นวนยูนิต
โดยประมาณ (หลัง/ห้อง)
(ไร่-งาน-ตารางวา)

รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดิน
พร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
งานระบบสาธารณูปโภค
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการโรงแรมส่วนที่ 1
จากกองทุนรวม SPWPF

21-2-55
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(38 หลัง
และ 7 ห้อง)

เจ้าของ

กองทรัสต์
SRIPANWA

ที่มา : กองทรัสต์ SRIPANWA ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม SPWPF ไปเป็นกองทรัสต์ SRIPANWA กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยโครงการโรงแรมส่วนที่ 2 และบ้านพักตากอากาศ X29 โดยรับโอนกรรมสิทธิ์
และ/หรือ สิทธิครอบครองในที่ดินของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จาก CIR ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ/หรือ
สิทธิครอบครองภายใต้หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำ�นวน 2 ฉบับ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 50.6
ตารางวา ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของโรงแรมระดับหรูหรา พร้อมอาคาร สิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ งานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นเิ จอร์ ทรัพย์สนิ
ติดตรึงตรา อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมและบ้านพักตากอากาศ โดยทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

		รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
		1.	โครงการโรงแรมส่วนที่ 2  มีลักษณะเป็นห้องพักโรงแรมระดับหรูหรา จำ�นวน 2 อาคาร 30 ห้องพัก พร้อมสระว่ายนํ้า
ส่วนตัว ซึง่ สามารถมองเห็นวิวทะเลอันดามันฝัง่ ตะวันตกได้จากทุกห้อง ปัจจุบนั โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 ได้ให้บริการ
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 1 ฉบับ ภายใต้ชื่อโรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมจำ�นวน 30 ห้องพัก และตั้งอยู่ภายในอาคารเดอะฮาบิตะ (The Habita) ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2558  
และเริ่มเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ  (Soft Opening) ในเดือนมกราคม ปี 2559 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน
ดังนี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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(1)

ที่ดิน
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงแรมส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี

พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 7.3 ตารางวา/1 ประกอบไปด้วย น.ส. 3 ก. จำ�นวนรวม 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับที่
น.ส.3 ก. เลขที่
เลขที่ดิน
				
1.

349
(2)

3

ระวางภูเก็ต
หมายเลข

เนื้อที่โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

4624I

5-1-7.3

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างๆ ใดๆ ซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงแรมส่วนที่ 2
เป็น อาคารที่พักแบบพูลสวีทและเพนท์เฮ้าส์ รวมถึงพื้นที่ส่วนอำ�นวยความสะดวก ส่วนต้อนรับ ร้านอาหาร
และสระว่ายนํ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงระบบต่างๆ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ และ
ส่วนควบของอาคารดังกล่าว และอสังหาริมทรัพย์อื่นใดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ CIR และได้ใช้ในการดำ�เนิน
กิจการโครงการโรงแรมส่วนที่ 2 อยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก)

(ข)

(ค)
(3)

อาคารเดอะฮาบิตะ (The Habita) อาคารเอ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น จำ�นวน 1 หลัง ใช้เป็นห้องพัก
โรงแรมแบบพูลสวีทและเพนท์เฮ้าส์ระดับหรูหราจำ�นวน 18 ห้อง พร้อมสระว่ายนํ้าส่วนตัวทุกห้อง
ซึ่ ง สามารถมองเห็ น วิ ว ทะเลอั น ดามั น ฝั่ ง ตะวั น ตกได้ จ ากทุ ก ห้ อ ง รวมเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 2,050
ตารางเมตร/3
อาคารเดอะฮาบิตะ (The Habita) อาคารบี ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จ�ำนวน
1 หลัง ใช้เป็นห้องพักโรงแรมแบบพูลสวีทและเพนท์เฮ้าส์ระดับหรูหราจ�ำนวน 12 ห้อง พร้อม
สระว่ายน�ำ้ ส่วนตัวทุกห้อง ซึง่ สามารถมองเห็นวิวทะเลอันดามันฝัง่ ตะวันตกได้จากทุกห้อง รวมเนือ้ ที่
ประมาณ 2,016 ตารางเมตร/3
สระว่ายน�ำ 
้ จ�ำนวน 1 สระ รวมเนื้อที่ประมาณ 821 ตารางเมตร

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมส่วนที่ 2

		2.	บ้านพักตากอากาศ X29 มีลกั ษณะเป็นบ้านพักแบบวิลล่าระดับหรูหรา 1 หลัง จำ�นวน 3 ชัน้ พร้อมสระว่ายนํา้ ส่วนตัว
โดยมีจำ�นวนห้องนอนทั้งหมด 5 ห้อง ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการใน ปี 2553 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินดังนี้
(1)

ที่ดิน

ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักตากอากาศ X29 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 3 งาน 43.3 ตารางวา ประกอบไปด้วย น.ส. 3 ก. จำ�นวนรวม 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับที่
น.ส. 3 ก. เลขที่
เลขที่ดิน
				
1.

50
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1979
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ระวางภูเก็ต
หมายเลข

เนื้อที่โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

4624I

0-3-43.3

(2)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างใดๆ ซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักตากอากาศ X29 และ
สระว่ายนํ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงระบบต่างๆ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารดังกล่าว และอสังหาริมทรัพย์อนื่ ใดซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ อง CIR และได้ใช้ในการบริการบ้านพักตากอากาศ
X29 อยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก)

(3)
		

บ ้านพักตากอากาศ X29 ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น จำ�นวน 1 หลัง ใช้เป็นบ้านพักแบบวิลล่าระดับ
หรูหรา จำ�นวน 5 ห้องนอน พร้อมสระว่ายนํ้าส่วนตัว รวมเนื้อที่ประมาณ 1,634 ตารางเมตร/3

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการบ้านพักตากอากาศ X29

รายละเอียดของห้องพักและบ้านพักตากอากาศในทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายละเอียดห้องพักของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1   

			ตารางสรุปจำ�นวนยูนิตของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
พื้นที่		
ต่อห้องพัก/หลัง
จำ�นวนห้องพัก
โดยประมาณ		
(ตร.ม.)

		
ลำ�ดับ
ประเภทห้องพัก
			
			

พื้นที่ห้องพักรวม
โดยประมาณ
(ตร.ม.)

1

พูลสวีท ฝั่งตะวันตก (Pool Suite West)

70

20 ห้อง

1,400

2

เพนท์เฮ้าส์ (Penthouse)

140-150

10 ห้อง

1,430

3

บ้านพักตากอากาศ X29

1,634

5 ห้อง (1 หลัง)

1,634

		

รวม			

4,464

ที่มา : CIR ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
ประเภทการดำ�เนินธุรกิจ
รูปแบบการให้บริการ
			

จำ�นวนอาคาร
(หลัง)

จำ�นวนห้องพักรวม
(ห้องพัก)

โครงการโรงแรมส่วนที่ 2  

ให้เช่าห้องพักในลักษณะห้องพักโรงแรม

2

30

บ้านพักตากอากาศ X29

ให้เช่าบ้านพักในลักษณะเช่าทั้งหลัง

1

5

		

รวม

3

35
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			รายละเอียดที่ดินที่จดทะเบียนภาระจำ�ยอมให้แก่ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ดินที่ CIR มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ซึ่ง

มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 59.9 ตารางวา ประกอบไปด้วยโฉนดที่ดินและน.ส. 3 ก. จำ�นวนรวม 15 ฉบับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ระวาง
หมายเลข

เนื้อที่โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

6 ต. 2 อ. 4/
4624 I 3462-00

0-0-98.2

			

รวมทั้งหมด

0-0-98.2

ลำ�ดับที่
โฉนดที่ดินเลขที่
เลขที่ดิน
				

ระวาง
หมายเลข

เนื้อที่โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

ลำ�ดับที่
โฉนดที่ดินเลขที่
เลขที่ดิน
				
1.

52

41458

32/71

2.

259

1

4624I

2-3-75

3.

343

5

4624I

0-0-32

4.

351 (บางส่วน)

5

4624I

0-1-20.0

5.

1332

10

4624I

0-1-12.1

6.

1772

15

4624I

0-0-26

7.

1865

29

4624I

0-2-73.2

8.

1873

21

4624I

0-0-52.3

9.

1876

24

4624I

1-3-53.8

10.

1878

37

4624I

0-2-18.7

11.

1879

38

4624I

0-1-13.4

12.

1882

41

4624I

0-3-73.7

13.

1883

42

4624I

0-0-41.6

14.

1887

53

4624I

0-0-76.9

15.

1892

58

4624I

2-1-67.0

รวม

10-3-35.7

รวมทั้งหมด

11-0-33.9

รายงานประจำ�ปี 2559

		

ภาพแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

ที่มา : CIR ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
		

ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
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ที่มา : CIR ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
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ที่ตั้งของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่ว่างเดิมของโครงการศรีพันวา ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับ

ที่ตั้งของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก

		

ระบบสาธารณูปโภค

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีระบบสาธารณูปโภคครบครันตามมาตรฐานโรงแรมระดับสากล โดยระบบ
สาธารณูปโภคหลัก ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส�ำรอง ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระบบโทรทัศน์ และระบบลิฟต์ (ปัจจุบันมีลิฟต์โดยสารทั้งหมด 2 ชุด ติดตั้ง
ที่เดอะฮาบิตะ อาคารเอ และ อาคารบี)

		รูปแบบการบริหารงาน

ปัจจุบันโครงการโรงแรมส่วนที่ 2 บริหารงานโดย CIR และบ้านพักตากอากาศ X29 บริหารงานโดย SPM ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ CIR โดย CIR ถือหุ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของ SPM ทั้งนี้ หลังจากกองทุนรวม
SPWPF แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ SRIPANWA แล้ว โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 และบ้านพักตากอากาศ X29 จะถูกบริหารงาน
โดย SPM ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA
		สรุปข้อมูลส�ำคัญของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประเภท
ประเภท
ทรัพย์สิน
การดำ�เนินธุรกิจ
			

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต์
SRIPANWA

พื้นที่
จำ�นวนยูนิต
โดยประมาณ (หลัง/ห้อง)
(ไร่-งาน-ตารางวา)

รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ
		 โครงการโรงแรม
สิทธิครอบครองในที่ดิน
ทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2
พร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
(เริ่มเปิดให้บริการ งานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์
ครั้งที่ 1
อย่างไม่เป็นทางการ
ทรัพย์สินติดตรึงตรา
(Soft Opening)
และอุปกรณ์ต่างๆ
ในเดือนมกราคม 2559) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงแรม
ส่วนที่ 2 และ
บ้านพักตากอากาศ X29
บ้านพักตากอากาศ X29
(เปิดให้บริการในปี 2553)
จาก CIR

เจ้าของเดิม

30 ห้อง
6-0-50.6

CIR

1 หลัง

ที่มา : CIR ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
		สรุปสาระสำ�คัญของรายงานการประเมิน

สำ�หรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2 ราย เพือ่ ประเมิน
ค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยการพิจารณาจากรายได้ (Income  Approach) โดยมีรายละเอียดังนี้
มูลค่าประเมิน
ทรัพย์สิน
ตามวิธีรายได้
		
(ล้านบาท)
			
ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1

1,149.0

1,232.0

มูลค่าประเมิน			
ตามวิธีรายได้		
วันที่ประเมิน
ภายใต้โครงสร้าง ผู้ประเมินราคา
ตามวิธีรายได้
กองทรัสต์			
(ล้านบาท)

วันที่ประเมิน
ตามวิธีรายได้
ภายใต้โครงสร้าง
กองทรัสต์

1,239.0

บริษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์เตอร์
3 พฤษภาคม 2559 1 มกราคม   2560
(ประเทศไทย) จำ�กัด

1,241.0

บริษัท เน็กซัส
พรอพเพอร์ตี้   14 กันยายน 2559 1 มกราคม 2560
คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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		รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าทรัพย์สิน
ร้อยละของ
ตามราคาตลาด/ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคายุติธรรม

รายการทรัพย์สิน
		
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารหนี้
			

รวม

1.06

-

-

33,560,377

1.06

3. เงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์

3,520,978,197

111.65                                         

รวม

3,520,978,197

111.65

42,280,000
15,321,749

1.34
0.49

57,601,749

1.83

3,612,140,323

114.54

1,835,428
10,230,000
446,419,789

0.06
0.32
14.16

458,485,217

14.54

3,153,655,106

100

			

4. สินทรัพย์อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่นๆ
			

รวม

		 รวมมูลค่าทรัพย์สิน		
5. หนี้สินอื่น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจำ�ค่าเช่าและบริการ
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินอื่นๆ
รวมมูลค่าหนี้สิน		
		 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัสต์
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จำ�นวนหน่วยทรัสต์

56

33,560,377
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11.3008
279,064,000

หน่วย

		รายได้ของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี
		
		
รายได้ค่าเช่า-ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก
รายได้ค่าเช่า-ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มติม
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้		
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่านายทะเบียน
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
ต้นทุนการเงิน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

สำ�หรับช่วงระยะเวลา
21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2559
มูลค่า
ร้อยละ
5,750,214
2,766,737
192,617
8,709,568
317,121
339,320
95,518
606,410
400,000
42,347
1,800,716
6,908,852

66
32
2
100
4
4
1
7
5
0.4
21
79

หมายเหตุ : กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม  2559 ถึง
วันที่  31 ธันวาคม  2559
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รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในรอบปีบัญชี
8.

รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในรอบปีบัญชี
8.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		วันที่
		ราคา
		เหตุผลที่ลงทุน

ผู้ขาย
		บริษัทประเมินมูลค่า
		วันที่ทำ�การประเมินมูลค่า
		ราคาที่ได้จากรายงานการประเมิน

		วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

21  ธันวาคม 2559
1,296,666,086 บาท
เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และสร้างผลตอบแทนในรูป
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทเี่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ กองทรัสต์จะสามารถ
กระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์และช่วยลดการพึ่งพาแหล่ง
รายได้ของกองทรัสต์ เนือ่ งจากทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรก และทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
1. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (Knight Frank)
2. บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ คอลซัลแทนท์ จำ�กัด (Nexus)
1. 3 พฤษภาคม 2559
2. 14 กันยายน 2559
ตามวิธีคิดรายได้
ตามโครงสร้างกองทรัสต์
Knight Frank
Nexus
Knight Frank
Nexus
1,149 ล้านบาท 1,232 ล้านบาท 1,239 ล้านบาท 1,241 ล้านบาท
ตามวิธีรายได้ภายใต้โครงสร้างกองทรัสต์

		ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
1. ค่าธรรมเนียม สัญญาเงินกู้ยืม

3.6 ล้านบาท

2. ค่าจำ�นองที่ดิน

0.2 ล้านบาท

3. ค่าธรรมเนียมโอนทรัพย์สิน

1.2 ล้านบาท

รวม
8.2

5.0 ล้านบาท

การจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี การจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
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นโยบายการกู้ยืมเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
9.

นโยบายการกู้ยืมเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

ในอนาคตกองทรัสต์ SRIPANWA อาจกูย้ มื เงินโดยการขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน หรือออกตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้า
ทำ�สัญญาที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อนำ�เงินที่ได้มาลงทุนในทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ SRIPANWA เพิ่มเติม ปรับปรุงทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เป็น
ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ SRIPANWA ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยอยู่ภายใต้นโยบายการ
กู้ยืมเงินในอนาคตดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ใ นการกู ้ ย ื ม เงิ น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA
ดูแล ซ่อมบำ�รุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ SRIPANWA  
หรืออสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ SRIPANWA มีสทิ ธิการเช่า ให้อยูใ่ นสภาพดี และพร้อมนำ�ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้อง
กับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ตอ่ เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วซึง่ เป็นของกองทรัสต์ SRIPANWA หรือทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA มีสทิ ธิ
การเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ชำ�ระเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์ SRIPANWA
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ SRIPANWA
ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพื่อนำ�ไปใช้ชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)
ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ SRIPANWA
เหตุจำ�เป็นอืน่ ใดตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร เพือ่ บริหารจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์


กรณีทกี่ องทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจะกูย้ มื เงินเพือ่ การดูแล ซ่อม บำ�รุงรักษา หรือปรับปรุง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์ SRIPANWA หรือที่
กองทรัสต์ SRIPANWA มีสทิ ธิการเช่า เพือ่ ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งคำ�นึง
ถึงกำ�หนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าของกองทรัสต์ SRIPANWA ด้วย
วิธีการกู้ยืมเงิน
กองทรัสต์ SRIPANWA อาจกำ�หนดวิธีการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA ได้

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทำ�สัญญาไม่ว่าใน
รูปแบบใดที่มีความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดังนี้

1.

การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัยหรือบุคคลอื่นใด
ที่อาจสามารถให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำ�สั่งใด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด

2.

ก ารออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือเข้าทำ�สัญญากู้หรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการ
กู้ยืมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่สามารถให้กู้ยืมได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำ�สั่งใดหรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด


ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมในการกูย้ มื เงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ SRIPANWA โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพัน และมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระ
ผูกพันตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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โดยทรัสตีเป็นผูล้ งนามผูกพันกองทรัสต์ SRIPANWA ในการเข้าทำ�สัญญาเพือ่ กูย้ มื เงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ SRIPANWA หรืออาจมอบอำ�นาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ SRIPANWA ตามสัญญาข้างต้นแทนได้
ข้อจำ�กัดในการกู้ยืมเงิน
ในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA ไม่ว่าด้วยวิธีการใดจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้

1.
2.
3.
4.

มีข้อตกลงและเงื่อนไขทำ�นองเดียวกับข้อกำ�หนดของหุ้นกู้ที่ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
มีลักษณะของอนุพันธ์แฝง
มีลักษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

มูลค่าการกู้ยืม

การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จะมีขอ้ จำ�กัดให้สดั ส่วนการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ต้องไม่เกินอัตราส่วน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ดังนี้

1.

2.

ร ้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ SRIPANWA (ในกรณีที่ต่อมาภายหลังจำ�นวนเงินที่กู้ยืมเกินอัตราส่วน
ดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไป
ก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ SRIPANWA )
ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ SRIPANWA ในกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน (ในกรณีที่ต่อมาภายหลัง
จำ�นวนเงินที่กู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคง
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ
60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ SRIPANWA)


การกู้ยืมเงินตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลักทรัพย์ หรือเข้าทำ�สัญญา ไม่ว่าในรูปแบบใด ที่มีความ
มุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ SRIPANWA ให้กระทำ�ได้เฉพาะกรณีทจี่ ำ�เป็นและเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA ดังต่อไปนี้

1.

การก่อภาระผูกพันซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับการทำ�ข้อตกลงหลักทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA สามารถกระทำ�ได้ตามข้อกำ�หนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 เช่น การนำ�ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA ไปเป็นหลักประกันการชำ�ระเงินกู้ยืมตามสัญญานี้

2.

การก่อภาระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเรื่องปกติในการทำ�ธุรกรรมประเภทนั้น

สรุปสาระสำ�คัญของสัญญากู้ยืมเงินและรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน
ผู้ให้กู้
ผู้กู้
วงเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
อายุสัญญาเงินกู้
การชำ�ระคืนเงินต้น
การชำ�ระดอกเบี้ย
ระยะเวลาการชำ�ระคืนเงินกู้
(วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของการกู้ยืม)
จำ�นวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี
สัดส่วนการกู้ยืมเงิน
หลักประกันการกู้ยืม
60

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารพาณิชย์
ทรัสตีกระทำ�ในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
450 ล้านบาท
MLR - อัตราคงที่ต่อปี (MLR : Minimum Loan Rate หมายถึง ผลเฉลีย่ ของอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี)
5 ปี นับแต่เบิกถอน
ชำ�ระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำ�นวน ณ วันครบกำ�หนดอายุสัญญา  
ชำ�ระรายเดือน
(ธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2564)
450 ล้านบาท  
(สัดส่วนการกู้ยืม 12 % ของสินทรัพย์รวม)   
โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 และบ้านพักตากอากาศ X29 (นส. 3 ก. เลขที่ 349, 1979)

ภาพรวมตลาดโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตปี 2559
10. ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตปี 2559

แนวโน้มท่องเที่ยวภูเก็ตปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 90% ตลาดจีน
ขยายตัวสูงสุด จนท�ำให้จังหวัดใกล้เคียง เช่น พังงา กระบี่ ได้รับประโยชน์ไปด้วย มั่นใจว่าตลอดทั้งปีรายได้จะเติบโต 8% หรือมีรายได้
2.6 แสนล้านบาท ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 12 ล้านคน ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานภูเก็ต
แม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะรุนแรงมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ประกอบการ แต่ธุรกิจ

โรงแรมรายใหญ่ก็รักษาการเติบโตของรายได้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับภาพธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่มีรายได้จากกิจการโรงแรมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เติบโตถึงร้อยละ 18.7 จากในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2557 รวมถึงรายได้ค่าห้องพักต่อจ�ำนวนห้องพักที่มีอยู่ (Revenue per Available Room) ของธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเข้าพัก และราคาห้องพักเพิ่มสูงขึ้น
พัฒนาการของธุรกิจโรงแรมระดับบน ทั้งการขยายธุรกิจในพื้นที่ศักยภาพ และการต่อยอดเป็น Mixed-use Project

ประกอบกับภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระดับบน
หลายกลุ่ม ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมระดับบนยังสามารถเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระดับบนกลุ่มใหม่ๆที่มีโอกาสเติบโตได้ เช่น
กลุ่มล่องเรือยอร์ช กลุ่มไมซ์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มฮันนีมูนและจัดงานแต่งงาน เป็นต้น ส่งผลให้ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรม
ระดับบนยังสามารถรักษาต�ำแหน่งการแข่งขันได้ ประกอบกับยังมีรายได้อื่นๆ เช่น จัดประชุม สัมมนา และอีเว้นท์ อาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น ที่คาดว่าจะฟื้นตัวช่วยหนุนให้ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมระดับบนให้คึกคักมากขึ้น
แม้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี แต่ก็อาจผันผวนจากปัจจัยเสี่ยง เช่น เศรษฐกิจ

การเมือง การก่อการร้าย เป็นต้น เป็นเหตุให้ภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวจากตลาดภายในประเทศควบคู่กันไป โดยที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั วิ นั หยุดราชการเพิม่ เติมในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม ปี 2559 ซึง่ คาดว่าจะมีผลทางจิตวิทยาให้บรรยากาศ
การใช้บริการโรงแรมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยคึกคัก ประกอบกับรายได้อื่นๆ เช่น จัดประชุม สัมมนา และอีเว้นท์ต่างๆ อาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น
ในปี 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจโรงแรมประมาณ 537,000-544,000 ล้านบาท เติบโต

ร้อยละ 4.7-6.0 จากปี 2558 ที่คิดเป็นมูลค่า 513,000 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตอย่างชะลอตัวลงจากปี 2558 ที่คาดการณ์ว่า
จะเติบโตร้อยละ 7.1 โดยเป็นเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 385,000-391,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.1-7.7
จากปี 2558 ทีค่ ดิ เป็นมูลค่า 513,000 ล้านบาท และเม็ดเงินจากนักท่องเทีย่ วชาวไทย 152,000-153,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.3-2.0
จากปี 2558 ที่คิดเป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท

โดยธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ที่รุกขยายธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการรักษาราคาห้องพักและอัตราการเข้าพักไว้ได้จากการ
มีแบรนด์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นกลุ่มที่ผลักดันให้เม็ดเงินธุรกิจโรงแรมในปี 2559 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจ
โรงแรมรายกลางและเล็กทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันทีต่ ำ�่ กว่า ก็หนั มาให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดต�ำแหน่งการแข่งขันเพือ่ เจาะ
กลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน รวมถึงท�ำการตลาดอย่างเข้มข้นขึ้น รับมือการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมที่รุนแรงขึ้นในปี 2559

การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมที่รุนแรงขึ้นเป็นปัจจัยที่ก�ำหนดให้ธุรกิจโรงแรมใช้ช่องทางการขายห้องพักที่หลากหลายขึ้น
เพื่อให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ธุรกิจโรงแรมจะก�ำหนดราคาอ้างอิง ซึ่งการขายห้องพักแต่ละช่องทาง
จะมีค่าใช้จ่ายในการขายที่แตกต่างกัน เช่น การจ่ายส่วนแบ่งค่าคอมมิสชั่น การให้ส่วนลดจากราคาอ้างอิง เป็นต้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การลดการพึ่งพิงตัวกลางที่ให้บริการจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ยังสามารถเข้าถึง

ฐานนักท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด เป็นความท้าทายของธุรกิจโรงแรมในระยะข้างหน้า โดยธุรกิจโรงแรมจ�ำเป็นต้องก�ำหนดราคา
ห้องพักแต่ละช่องทาง ได้แก่ ตัวกลางที่ให้บริการจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต แทรเวลเอเจนซี่ ช่องทางการขายของโรงแรมเอง และ
ช่องทางอื่นๆ อย่างสอดคล้องกัน รวมถึงจ�ำเป็นต้องสร้างความสมดุลของรายได้จากแต่ละช่องทางควบคู่กันไป
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
ปี 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติจะขยายตัวในอัตรา 10-13% และ เฉลี่ย 8-10% ต่อปี ในปี 2560-2561 ส่วนนักท่องเที่ยวไทย

จะเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี ในปี 2559-2561 ซึ่งจะหนุนให้อัตราเข้าพักปรับสูงขึ้นสู่ระดับ 63-65%
-

ชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งเป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

-

ก ารขยายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านต่างๆ โดยเฉพาะสนามบินนานาชาติซึ่งเกื้อหนุน
ต่อการเดินทางให้สามารถบินตรงมายังภูเก็ตได้มากขึน้ การขยายเส้นทางบินตรงและเพิ่ มเทีย่ วบิน ทัง้ เทีย่ วบินประจ�ำ
และเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�ำจากเมืองส�ำคัญๆในต่างประเทศ

-

การขยายการลงทุนโดยเฉพาะการขยายเครือข่ายของเชนบริหาร โรงแรมชั้นน�ำเข้ามาในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น

-

น ักท่องเที่ยวจีนยังเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งคาดว่าจะยังคงหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในไทย
ต่อเนื่อง เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้ม ชะลอตัวลง ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางระยะไกล (ใช้จ่ายสูง) หันมา
สนใจท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวยุโรปมีแนวโน้ม กระเตื้องขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว

-

ส่วนนักท่องเที่ยวจากอาเซียน มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องส่วนหนึ่งจากการเปิด AEC

-

น ักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE (Meetings, Intensives, Conventions and Exhibitions) เติบโตดีซึ่งปัจจุบันไทยเป็น
MICE Destination ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ทั้งนี้โรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะสามารถเพิ่มรายได้
ได้มากทั้งจากค่าห้องพัก การเช่าห้องประชุม รวมทั้งรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการจัดเลี้ยง เนื่องจาก
นักท่องเที่ยว MICE มีค่าใช้จ่ายมากกว่า นักท่องเที่ยวทั่วไป 2-3 เท่า

-

น ักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้น การท่องเที่ยวจากภาครัฐ ซึ่งรวมถึง
มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าทีพ่ กั และ ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการเดินทางท่องเทีย่ ว) รวมทัง้ ราคาน�ำ้ มันทีย่ งั อยู่
ในระดับต�ำ่

-

ั หาห้องพักล้นใน บางพืน้ ทีค่ ลีค่ ลายลงบ้าง พิจารณาจากจ�ำนวน
คาดจ�ำนวนห้องพักขยายตัวชะลอลง ซึง่ อาจส่งผลให้ปญ
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง โรงแรมที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 5-10 ปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการขยาย โรงแรมระดับ
3-4 ดาวและ budget hotel ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ ศูนย์กลางภูมิภาค แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ และเมือง
ชายแดนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ ปัญหาการเมืองในประเทศทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้ อาจเป็น

ปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตของภาคท่องเที่ยวให้ไม่เป็นตามคาดและมีผลกระทบต่อเนื่องถึงผลประกอบการธุรกิจโรงแรม
ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2559-61 ธุรกิจโรงแรม / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต
1.	โครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต ด้วยงบประมาณลงทุน 5,800 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร
จาก 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี และหลุมจอดอากาศยาน จาก 15 หลุมเป็น 25 หลุม และอยู่ในระหว่างเตรียม
การการพัฒนา ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มการรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 18 ล้านคน โดยขณะนี้ได้ท�ำการซือ้ ทีด่ ินของการเคหะแห่งชาติ
เป็นจ�ำนวน 50 ไร่ด้านนอกสนามบิน เพื่อสร้างบ้านพักพนักงานและย้ายออกจากสนามบิน เพื่อสร้างลานจอดอากาศยาน
2.	รถไฟฟ้ารางเบา (Monorail) ท่านุ่น-สนามบิน-ห้าแยกฉลอง ด้วยงบประมาณลงทุน 23,499 ล้านบาท เป็นระยะทาง
60 กิโลเมตร มี 23 สถานี เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่ง ขณะนีก�ำลังท�ำรายงานการวิเคราะห์ การแก้ไขจุดตัด จุดกลับรถ
ควบคู่กับการท�ำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะเสร็จในปลายปี 2559 และเริ่มก่อสร้างในปี 2560
แล้วเสร็จปี 2563
3.	โครงการทางลอดวงเวียนห้าแยกฉลอง งบประมาณลงทุน 546.55 ล้านบาท เป็นทางลอดตามแนวถนนหลวงหมายเลข
4024 หรือถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ทางลอดของโครงการขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ ความกว้างของช่องจราจรละ 4 เมตร
แบ่งทิศทางจราจรด้วยเส้นแบ่งทิศทางจราจรคูก่ ว้าง 0.5 เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร รวมความกว้างภายใน 10.5 เมตร
เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 28 กรกฎาคม 2560

62

รายงานประจำ�ปี 2559

4.	โครงการอุโมงค์แยกบางคู (แยกบายพาส) ทางแยกจุดตัดระหว่างถนนเทพกระษัตรี งบประมาณลงทุน 596.546 ล้านบาท
ทางลอดของโครงการขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับความกว้างของช่องจราจรละ 3.0 เมตร ระยะทาง 300 เมตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาการจราจร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โครงการอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 14 กันยายน 2560
5.	โครงการทางลอดแยกสามกอง งบประมาณลงทุน 834.411ล้านบาท ทางลอดของโครงการขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ
ความยาวอุโมงค์ 1,014 เมตร ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 3,200 เมตร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
6.	โครงการอุโมงค์ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง งบประมาณลงทุน 8,730 ล้านบาท เป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร
(3 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง) มีช่องทางส�ำหรับรถยนต์ 2 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง มีความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร
มีไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.5 เมตรและไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.5 เมตร และรถจักรยานยนต์ 1 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง
มีความกว้างจราจรละ 3.0 เมตร มีไหล่ทางซ้ายและขวา กว้าง 0.5 เมตร มีราวกันชนคอนกรีตแบ่งแยกระหว่างช่อง
ทางรถยนต์และช่องทางรถจักรยานยนต์ รวมความกว้างภายใน 16.6 เมตรเป็นระยะทาง 3.98 กิโลเมตร เพื่อบรรเทา
การจราจรคับคัง่ และลดการเกิดอุบตั เิ หตุบนทางหลวงทีเ่ ชือ่ มพืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกของเกาะภูเก็ตสูช่ ายหาดป่าตอง เริม่ ก่อสร้าง
ในปี 2560 เป็นระยะเวลา 48 เดือน คาดว่าแล้วเสร็จปี 2564
สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
รายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558
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1,147.653

15.00%
5.00%

-
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รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
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สัดส่วน % GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP รวม

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

จากตารางข้างต้นจะพบว่าตั้งแต่ ปี 2553 จนกระทั่งปี 2558 นั้น รายได้จากการท่องเที่ยวและร้อยละของรายได้จาก
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากประเทศไทยยังคงเป็นสถานที่ยอดนิยมของ
ชาวต่างชาติ อาจจะมีบางช่วงที่รายได้จากการท่องเที่ยวชะลอตัวอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
นักท่องเที่ยวชะลอการเข้ามาในประเทศ แต่หลังจากปัญหาต่างๆ ได้คลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ
ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของนักท่องเที่ยวและการได้รับการสนันสนุนด้านการท่องเที่ยวจากทางภาครัฐ
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สภาวะนักท่องเที่ยวในประเทศ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (คน)

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2558
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14,149,841
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22,353,903

2554

27,226,985 26,292,587
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29,881,091

2558

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
•

จ �ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศตั้งแต่ปี 2552 อยู่ที่ 14.1 ล้านคน และเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 27.2 ล้านคน ในปี
2556 กระทั่งในปี 2557 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมาอยู่ที่ 26.2 ล้านคน เนื่องมาจากปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศ
การประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งลดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว (ซึ่งบางกรมธรรม์ไม่ครอบคลุมพื้นที่
ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ) แต่ในปี 2558 จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เพิ่ ม ขึ้นอยู่ที่ 29.8 ล้านคน เนื่องมาจากเหตุการณ์ท างการเมืองได้ค ลี่ค ลายไปในทิศ ทางที่ดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุน
ทางด้านท่องเที่ยวของทางภาครัฐ

•

จ ำ� นวนนักท่องทีย่ วในประเทศไทยคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการขยายตัวของนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ ว
จากเอเชียตะวันออก อาทิเช่น จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ การขยายตัวของสายการบินต้นทุนตํ่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือเออีซี และแรงสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เป็นต้น

สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558
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1,000,000
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3,564,123
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2556
ชาวไทย

3,499,187

2557

3,714,328

2558

ชาวต่างชาติ

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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•

จากตารางข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2554 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยที่ปี 2554 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 6.6 ล้านคน ส�ำหรับชาวต่างชาติและ 2.8 ล้านคน ส�ำหรับชาวไทย และในปี 2558
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 9.4 ล้านคน ส�ำหรับชาวต่างชาติและ 3.7 ล้านคน ส�ำหรับชาวไทย

•

จ �ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก การเพิ่มปริมาณเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.8 การขยายตัวของสนามบิน
โดยเพิ่มหลุมจอดและทางขับ ในขณะเดียวกันการส่งเสริมและการสนับสนุนทางด้านท่องเที่ยวจากภาครัฐก็ยังคงมีสมํ่าเสมอ

รายงานประจำ�ปี 2559

จ�ำนวนผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างปี 2553 - 2558
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จ�ำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างปี 2553 - 2558
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในปี 2558 สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีจ�ำนวนผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมด 6,252,009 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
633,158 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 หากคิดเป็นจ�ำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ปี 2558 เห็นได้ว่าจ�ำนวนผู้โดยสารประมาณ
153 คนต่อเที่ยวบิน จ�ำนวนผู้โดยสารสู่สนามบินภูเก็ตเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยระหว่างปี 2555-2556 มีจ�ำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เนื่องจากได้รับอนิสงค์ของเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบในกรุงเทพมหานคร ซึ่งท�ำให้มีจ�ำนวนผู้โดยสารที่บินตรงสู่ภูเก็ต
มากขึ้น และเช่นเดียวกับปี 2557-2558 ซึ่งมีจ�ำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากผลกระทบทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ 11
จ�ำนวนเที่ยวบินขาเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง ปี 2553 - 2558
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ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2558 สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีจำ� นวนเที่ยวบินขาเข้าทั้งหมด 40,999 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 3,746 เที่ยว หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10 ตั้งแต่ ปี 2553 โดยจะเห็นได้ว่าจ�ำนวนเที่ยวบินสู่สนามบินภูเก็ตมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระหว่าง
ปี 2555-2556 คิดเป็นร้อยละ 18 เนื่องจากเป็นช่วงที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากการเมืองที่ไม่สงบ ซึ่งท�ำให้เที่ยวบิน
จากต่างประเทศหลายเที่ยวบินได้เปลี่ยนเส้นทางบินตรงสู่สนามบินภูเก็ต โดยเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้น อีกครั้งระหว่าง
ปี 2557-2558 เช่นกัน ซึ่งเห็นจ�ำนวนเที่ยวบินสู่ภูเก็ตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
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อุปทานของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
จ�ำนวนอุปทานของห้องพักในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2559F
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
•

จ ำ� นวนอุปทานของห้องพักในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556 ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 57,679 ห้องมาอยู่ที่ 46,007 ห้อง
อันเนื่องมาจากการปิดตัวลงของโรงแรมและบางส่วนปิดเพื่อปรับปรุง ตั้งแต่ปี 2557 จ�ำนวนห้องพักในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ 48,241 ห้อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

•

จ �ำนวนอุปทานใหม่ของห้องพักในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มมาขึ้นทั้งจากต่างประเทศและ
ในประเทศ
จ�ำนวนห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต
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ที่มา : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
•
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จ �ำนวนอุปทานของห้องพักระดับ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตปี 2554 อยู่ที่ 6,582 ห้อง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่
9,240 ห้อง ในปี 2558 จากกราฟจะเห็นว่าในปี 2557 จ�ำนวนห้องเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่มั่นใจกับสภาวะทาง
การเมืองในประเทศ แต่ในปี 2558 จ�ำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาทาง
การเมืองคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตามปัจจุบันโครงการพัฒนาโรงแรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณตอนเหนือของ
จังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น ไม้ขาว ในทอน และในยาง เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2559

จ�ำนวนอุปทาน (จ�ำนวนห้อง) ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2559 - 2562
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จ �ำนวนอุปทานใหม่ของห้องพักในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุปทานใหม่ที่จะเกิดขึ้น อยู่ที่ 5,874 ห้อง สามารถ
กระจายเป็นรายปีได้ดังต่อไปนี้ ปี 2559 อยู่ที่ 1,652 ห้อง ปี 2560 จ�ำนวน 1,344 ห้อง ปี 2561 จ�ำนวน 2,009 ห้อง
ปี 2562 จ�ำนวน 869 ห้อง และอื่นๆ ไม่ทราบจ�ำนวนปีที่เปิดแน่ชัดจ�ำนวน 617 ห้อง โดยจ�ำนวนอุปทานใหม่ส่วนใหญ่
เป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ตั้งกระจายทั่วจังหวัดภูเก็ต แต่พื้นที่หลักๆ ยังคงเป็นบริเวณชายหาดป่าตอง ซึ่งเป็นที่นิยม
และเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามทิศทางการพัฒนาโรงแรมในอนาคตเริ่มมีการเคลื่อนไปยังตอนเหนือของ
จังหวัดภูเก็ตอาทิเช่น ไม้ขาว ในทอน และในยาง เป็นต้น เนื่องจากยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ ในขณะที่บริเวณป่าตอง
มีความหนาแน่นค่อนข้างมาก

อุปสงค์ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
อัตราเฉลี่ยการเข้าพักของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558
100%
80%
60%

56.47%

61.41%

2554

2555

71.58%

70.39%

73.38%

75.58%

2556

2557

2558

2559F

40%
20%
0%
อัตราเฉลี่ยการเข้าพัก

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
•

อ ัตราเฉลี่ยการเข้าพักรวมของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 56.47 โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่
ร้อยละ 71.58 ในปี 2556 แต่ในปี 2557 อัตราเฉลีย่ การเข้าพักลดลงเล็กน้อยมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 70.39 อันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้
ของจ�ำนวนอุปทาน ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ การประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งท�ำให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ภายหลังจากปัญหาทางการเมืองได้คลี่คลาย ในปี 2558 อัตราเฉลี่ยการเข้าพักปรับตัวดีขึ้นมา
อยู่ที่ร้อยละ 73.38

•

ใ นปี 2559 อัตราเฉลี่ยการเข้าพักในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และ
การได้รับแรงสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากทางภาครัฐซึ่งบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คาดว่า
อยู่ที่ร้อยละ 75.38
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อัตราเฉลี่ยการเข้าพักของโรงแรม 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2554 - 2559F
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ที่มา : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
•

อ ัตราเฉลี่ยการเข้าพักรวมของโรงแรม 5 ดาว จังหวัดภูเก็ตในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 60 โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่
ร้อยละ 70.57 ในปี 2556 และตกลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 69 ในปี 2557 เนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ
การประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งท�ำให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ภายหลังจากปัญหาทาง
การเมืองได้คลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นปี 2558 อัตราเฉลี่ยการเข้าพักปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 71 และในปี 2559
ทางบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมระดับ 5 ดาวในภูเก็ต
จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 อันเนื่องมาจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และการได้รับแรงสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยวจากทางภาครัฐ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มแต่งงานและกลุ่มฮันนีมูนมากขึ้น
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2554 - 2559F
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•

จ ากการศึกษาข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี 2555 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยรวมของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 3,900 บาทต่อคืนและ
ลดลงมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 2,754 บาทต่อคืนในปี 2558 เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่กระทบต่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น ปัญหาทางการเมืองในประเทศ ปัญหาค่าเงินของประเทศรัสเซีย และอื่นๆ ซึ่งท�ำให้นักท่องเที่ยว
มาเยือนภูเก็ตลดน้อยลง เพื่อยังคงอัตราการเข้าพักไม่ให้ลดน้อยลง ดังนั้น โรงแรมส่วนใหญ่จึงลดค่าเช่าหรือยังคงใช้ราคา
ค่าเช่าเดิมจากปีก่อน

•

อ ย่างไรก็ตาม ในปี 2559 อัตราค่าเช่าเฉลีย่ มีแนวโน้วปรับตัวไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากการขยายตลาดของกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
ปัญหาทางการเมืองคลี่คลาย อีกทั้ง ได้รับแรงสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวจากทางภาครัฐมากขึ้น โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คาดว่าจะอยู่ที่ 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน

รายงานประจำ�ปี 2559

สภาวะตลาดในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิเช่น

จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก อีกทั้งภูเก็ตยังเป็นเกาะที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามของทะเลอันดามัน
และครบครันไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงโรงแรมที่ได้มาตราฐานระดับโลกด้วย

จ�ำนวนอุปทานใหม่ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ในป่าตอง อีกทั้ง อุตสาหกรรมโรงแรมระดับ 4-5 ดาวมีแนวโน้มจะมีการแข่งขันสูงในอนาคต
อัตราเฉลี่ยการเข้าพักของโรงแรมระดับ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของโรงแรมที่บริหารงาน

โดยเชนต่างชาติที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าพัก

อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักในภูเก็ตคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และปัญหาทางการเมือง
คลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ โดยในปี 2559 บางโรงแรมมีการปรับราคาห้องพักเพิม่ ขึน้ หลังจากทีไ่ ม่ได้ปรับมาตัง้ แต่เมือ่ 2-3 ปีกอ่ นหน้า

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คาดการณ์ว่าตลาดโรงแรมในภูเก็ตยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเที่ยวบินที่บินตรงสู่ภูเก็ตจาก
ต่างประเทศ โครงการขยายสนามบินทีจ่ ะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2559 การเพิม่ ขึน้ ของโรงแรมทีบ่ ริหารงานโดยชาวต่างชาติทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั
อีกทั้งในปัจจุบันยังคงมีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศก�ำลังมองหาพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจเนื่อง
จากการลงทุนในประเทศไทยยังมีมูลค่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยส่วนมากจะเป็นในรูปแบบเข้ามาถือหุ้นในโรงแรม
ที่มีการเปิดให้บริการแล้ว ในทางกลับกันปัญหาทางอ้อมที่ส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น ปัญหาการจราจร
ติดขัด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต
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ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้ประกันรายได้
11.

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้ประกันรายได้
11.1 การรับประกันรายได้ของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก

การรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่จากผู้รับประกันรายได้ของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก ในช่วง 5 ปีแรกนับแต่วันที่
SPM เช่าทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก CIR ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาตกลงกระท�ำการ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน
นอกจากนี้ ทาง CID ได้ตกลงที่จะช�ำระค่าเช่าคงที่ที่รับประกันโดย CIR เฉพาะส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่า ในกรณีที่
CIR ไม่สามารถช�ำระค่าเช่าคงที่ซึ่ง CIR รับประกันไว้ในแต่ละปีจนครบถ้วนเต็มจ�ำนวนตามสัญญาเช่า



		สรุปสาระส�ำคัญของการประกันรายได้ค่าเช่าคงที่

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กองทุนรวม ในช่วง 5 ปีแรกนับแต่วันที่บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด เช่าทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้ แรกจากกองทุนรวม CIR ตกลงทีจ่ ะรับประกันรายได้คา่ เช่าคงทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาตกลงกระท�ำ
การที่กองทุนรวมท�ำร่วมกับ CIR

นอกจากนี้ CID ตกลงที่จะช�ำระค่าเช่าคงที่ที่รับประกันโดย CIR เฉพาะส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่า ในกรณีที่ CIR
ไม่ช�ำระค่าเช่าคงที่ซึ่งรับประกันไว้ในแต่ละปีจนครบถ้วนเต็มจ�ำนวนตามสัญญาเช่า ภายใต้สัญญาตกลงช�ำระค่าเช่าส่วนที่ขาด
ที่กองทุนรวมท�ำร่วมกับ CID
ทั้งนี้การรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ การรับประกันช่วงแรก และการรับประกัน

ช่วงที่สอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)

ก ารรับประกันช่วงแรก: CIR ตกลงรับผิดร่วมกับผู้เช่าในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นและลูกหนี้ร่วมในการช�ำระเงินค่าเช่าคงที่
ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีก่ องทุนรวมได้ลงทุนในโครงการโรงแรมศรีพนั วา
(“การรับประกันช่วงแรก”) โดยมูลค่าการรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่ช่วงแรก เป็นจ�ำนวนดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ต ั้งแต่วันที่บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวมครั้งแรก ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 เป็นจ�ำนวน 151.00 ล้านบาท หักด้วยจ�ำนวนเงินรับประกันในช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวม
ยังไม่ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงแรมศรีพันวา ซึ่งค�ำนวณตามสัดส่วนรายวัน
พ.ศ. 2557
เป็นจ�ำนวน 151.00 ล้านบาท
พ.ศ. 2558
เป็นจ�ำนวน 151.00 ล้านบาท
พ.ศ. 2559
เป็นจ�ำนวน 151.00 ล้านบาท
พ.ศ. 2560
เป็นจ�ำนวน 151.00 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่สัญญาเช่า มีผลบังคับใช้เป็นจ�ำนวน
เท่ากับ 151.00 ล้านบาท หักด้วยจ�ำนวนเงินตามข้อ 1

(2)

ก ารรับประกันช่วงทีส่ อง: CIR ตกลงรับผิดร่วมกับผูเ้ ช่าในฐานะลูกหนีช้ นั้ ต้นและลูกหนีร้ ว่ มในการช�ำระเงินค่าเช่าคงที่
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเช่าให้แก่กองทุนรวมภายหลังจากการรับประกันช่วงแรก ในกรณีทผี่ ลประกอบการทีเ่ กิดขึน้
จริงของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ในปีที่ 5 เฉพาะที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนต�่ำกว่าจ�ำนวนเงิน
ที่รับประกันในปีที่ 5 (“การรับประกันช่วงที่สอง”) ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินค่าเช่าที่ CIR ตกลงรับผิดร่วมกับผู้เช่าในฐานะ
ลูกหนีช้ นั้ ต้นและลูกหนีร้ ว่ มในการรับประกันช่วงทีส่ องนี้ จะพิจารณาเป็นรายปี โดยเท่ากับส่วนต่างระหว่างผลประกอบการ
ที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ในปีที่ 5 หรือในแต่ละปีถัดไป (แล้วแต่กรณี) (“ปีที่พิจารณา”)
เฉพาะทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน กับค่าเช่าคงทีท่ ี่ บริษทั ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ต้องช�ำระตามสัญญา
เช่าในแต่ละปีถดั จากปีทพี่ จิ ารณา (“ส่วนต่างค่าเช่า”) อย่างไรก็ดี หากในเวลาใดๆ ในระหว่างการรับประกันช่วงทีส่ อง
ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ในปีที่พิจารณาใดๆ เฉพาะที่เกิดจากทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมลงทุนเท่ากับหรือเกินกว่าค่าเช่าคงที่ที่บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ต้องช�ำระตามสัญญาเช่าของ
ปีที่พิจารณานั้นๆ คู่สัญญาตกลงว่าหน้าที่และความตกลงของ CIR ในการรับประกันช่วงที่สองเป็นอันสิ้นสุดลง แม้ว่า
ในปีใดๆ หลังจากนัน้ ผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงของ บริษทั ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ในปีทพี่ จิ ารณาใดๆ เฉพาะ
ที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนอาจน้อยกว่าค่าเช่าคงที่ที่ต้องช�ำระตามสัญญาเช่าของปีที่พิจารณานั้นๆ ก็ตาม

ทั้งนี้ สูตรของการค�ำนวณส่วนต่างค่าเช่า เป็นดังต่อไปนี้
ส่วนต่างค่าเช่าในปีที่ T = ค ่าเช่าคงที่ที่ต้องช�ำระในปีที่ T - ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์
จ�ำกัด เฉพาะที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในปีที่ T-1

(การรับประกันช่วงแรกและการรับประกันช่วงที่สอง รวมเรียกว่า “การรับประกัน”)
ทั้งนี้ CIR ตกลงจะด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
ในระหว่างการรับประกันช่วงแรก CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่กองทุนรวมเห็นชอบตกลงจัดให้มี
หลักประกันแก่กองทุนรวมซึ่งมีมูลค่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ 80,000,000 บาท และ
ในระหว่างการรับประกันช่วงที่สอง CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่กองทุนรวมเห็นชอบตกลงจัดให้มี
2
หลักประกันแก่กองทุนรวม ซึ่งมีมูลค่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ ส่วนต่างค่าเช่า โดย

-

-



ในกรณีทนี่ ำ� หนังสือคาํ้ ประกันของธนาคารพาณิชย์มาวางเป็นหลักประกัน กองทุนรวมไม่ตอ้ งคืนหลักประกัน
ที่ได้มีการต่ออายุในการรับประกันช่วงแรกส�ำหรับปีที่ 5 โดยให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันที่
ต่อเนื่องส�ำหรับการรับประกันช่วงที่สองโดยปริยาย จนกว่า CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่
กองทุนรวมเห็นชอบ จะน�ำหลักประกันตามที่กองทุนรวมยอมรับที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างค่าเช่ามาส่งมอบ
ให้แก่กองทุนรวม
ในกรณีที่น�ำเงินสดมาส่งมอบ และ/หรือจ�ำน�ำพันธบัตรรัฐบาลไว้กับกองทุนรวม กองทุนรวมจะคืนเงินสด
และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลในส่วนที่เกินกว่าส่วนต่างค่าเช่าให้แก่ CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคล
อื่นที่กองทุนรวมเห็นชอบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีน�ำส่งงบการเงินประจ�ำปีที่ใช้พิจารณามูลค่า
หลักประกันส�ำหรับการรับประกันช่วงที่สองให้แก่กองทุนรวม


เพือ่ เป็นการประกันการด�ำเนินการข้างต้น CIRและ/หรือบุคคล และ/หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ทีก่ องทุนรวมเห็นชอบ
ตกลงจัดให้มีหลักประกันแก่กองทุนรวม ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือส่วนผสมของรูปแบบดังต่อไปนี้
1)
2)

3)

เงินสดมาส่งมอบให้แก่กองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะน�ำไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามเงือ่ นไข
ที่กองทุนรวมก�ำหนด และ/หรือ
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ (“หนังสือค�้ำประกัน”) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นที่ยอมรับได้ของกองทุนรวม ตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน โดยหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวให้ด�ำเนินการออกใหม่หรือต่ออายุทุกปี โดยหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินทัง้ ในและต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีขอ้ ก�ำหนดและเงือ่ นไขทีก่ องทุนรวม
ยอมรับได้ และ/หรือ
การจ�ำน�ำพันธบัตรรัฐบาล ในรูปแบบ ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมให้ความเห็นชอบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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ในกรณีที่การช�ำระค่าเช่าไม่เป็นไปตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่า กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบังคับเอากับหลักประกันตามที่กล่าวถึง
ข้างต้นนี้มาใช้ช�ำระค่าเช่าคงที่ส่วนที่ขาดที่บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ต้องช�ำระให้แก่กองทุนรวม เพื่อท�ำให้กองทุนรวมมีรายได้ตามที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่า ทัง้ นี้ หากการบังคับหลักประกันอันเนือ่ งมาจากสาเหตุขา้ งต้นหรือโดยสาเหตุอนื่ ใดส่งผลให้มลู ค่าของหลักประกันลดลงหรือ
สิ้นสุดลง CIR ตกลงที่จะจัดให้มีและน�ำหลักประกันมาส่งมอบ และ/หรือจ�ำน�ำไว้กับกองทุนรวมเพิ่มเติมหรือจัดหาหลักประกันมาใหม่ เพื่อให้
มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเป็นเท่ากับที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับการรับประกันช่วงแรก และการรับประกันช่วงที่สอง (แล้วแต่กรณี) ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กองทุนรวมแจ้งให้ CIR ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมูลค่าที่ลดลงหรือการสิ้นสุดลงของหลักประกัน
ทั้งนี้ กองทุนรวมตกลงให้ดอกเบี้ยหรือดอกผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินสดมาฝากไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมและพันธบัตรรัฐบาล
ที่น�ำมาเป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาที่มีการจ�ำน�ำพันธบัตรรัฐบาล ให้ตกเป็นของ CIR เว้นแต่ มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่ก�ำหนดไว้ใน
สัญญาเช่า ให้ดอกเบี้ยหรือดอกผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวตกเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน
ในกรณีที่หนังสือค�้ำประกันมีอายุจ�ำกัด CIR ตกลงจะจัดหาหรือด�ำเนินการต่ออายุและส่งมอบหนังสือค�้ำประกันฉบับใหม่หรือฉบับที่
ได้มีการต่ออายุ ซึ่งมีวงเงินเท่าเดิมส�ำหรับการรับประกันช่วงแรก และมีวงเงินเท่ากับส่วนต่างค่าเช่าในระหว่างการรับประกันช่วงที่สอง โดยมี
ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขทีก่ องทุนรวมยอมรับได้ มาเพือ่ ทดแทนหรือต่ออายุหนังสือค�้ำประกันฉบับเดิมหรือฉบับทีไ่ ด้มกี ารต่ออายุ (ถ้ามี) ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่หนังสือค�้ำประกันฉบับเดิมหรือฉบับที่ได้มีการต่ออายุ (ถ้ามี) จะสิ้นสุดอายุลง โดยกองทุนรวมจะส่งมอบหนังสือ
คํ้าประกันที่สิ้นสุดอายุลงคืนแก่ CIR เมื่อหนังสือค�้ำประกันฉบับเดิมและฉบับที่ได้มีการต่ออายุ (ถ้ามี) สิ้นสุดอายุลง
นอกจากนี้ CIR ตกลงจะจัดให้มีหลักประกันเพิ่มเติมแก่กองทุนรวม ในการช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในแต่ละปี ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตลอดอายุสัญญาเช่า กล่าวคือ ในวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก CIR จะโอนสิทธิการรับรายได้จากการบริหารจัดการบ้านพักตากอากาศ
และ/หรือการเช่ากลับบ้านพักตากอากาศเพือ่ น�ำมาให้เช่าต่อทัง้ หมดให้แก่บริษทั ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด รวมถึงเข้าท�ำสัญญาว่าจ้างบริหาร
จัดการบ้านพักตากอากาศฉบับใหม่ (Rental Management Agreement ฉบับใหม่) ส�ำหรับตัวอย่างบ้านพักตากอากาศ (X29) ซึ่ง CIR
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ กับบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด เพื่อให้บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรายได้ และน�ำผลก�ำไร
ที่ได้จากการด�ำเนินการดังกล่าวมาช�ำระส่วนต่างค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมก่อนที่จะน�ำไปใช้ในด้านอื่นๆ
ในกรณีที่ในอนาคตมีเจ้าของบ้านพักตากอากาศหรือผู้เช่าระยะยาวรายอื่นมีความสนใจให้ CIR บริหารจัดการบ้านพักตากอากาศ
ของตน CIR จะด�ำเนินการให้เจ้าของบ้านพักตากอากาศหรือผูเ้ ช่าระยะยาวรายนัน้ เข้าท�ำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการบ้านพักตากอากาศฉบับใหม่
(Rental Management Agreement ฉบับใหม่) หรือสัญญาเช่ากลับบ้านพักตากอากาศเพื่อน�ำมาให้เช่าต่อฉบับใหม่ (Pool Villa Rent
Back Agreement ฉบับใหม่) กับบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัดโดยตรง
ในทุกๆ สิ้นปีบัญชีใดใด (ภายใต้ระยะเวลาการประกันรายได้) หากค่าเช่าคงที่ ตามที่ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ได้ช�ำระไว้
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมต�่ำกว่าจ�ำนวนค่าเช่าคงที่ซึ่ง CIR ตกลงรับประกันให้ไว้กับกองทุนรวมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น CIR
ตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบในส่วนต่างระหว่างค่าเช่าคงทีต่ ามสัญญาเช่ากับค่าเช่าคงทีท่ บี่ ริษทั ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ช�ำระจริงให้แก่กองทุนรวม
โดยการจ่ายส่วนต่างของค่าเช่าคงที่ดังกล่าวภายในวันท�ำการถัดไปนับแต่ได้รับการบอกกล่าวเป็นหนังสือจากกองทุนรวม
นอกจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่โดย CIR ตามที่กล่าวมาข้างต้น CID ตกลงรับประกันการช�ำระค่าเช่าส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่า
ให้แก่กองทุนรวม หาก CIR ไม่ช�ำระค่าเช่าที่รับประกันได้จนครบเต็มจ�ำนวน
ในกรณีทบี่ ริษทั ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ไม่สามารถช�ำระค่าเช่าคงทีใ่ ห้แก่กองทุนรวมได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ CIR จะให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ผู้เช่า เพื่อให้สามารถน�ำมาช�ำระค่าเช่าดังกล่าวได้
ทั้งนี้ เมื่อกองทุนรวมได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้ CIR ทราบเพื่อช�ำระค่าเช่าส่วนที่ขาดหรือทั้งหมดตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้ว
CIR ตกลงช�ำระค่าเช่าดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมภายในวันท�ำการถัดไปนับแต่ได้รับการบอกกล่าวเป็นหนังสือดังกล่าว CIR ตกลงจะด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1)

ในระหว่างการรับประกันช่วงแรก CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ทีก่ องทุนรวมเห็นชอบตกลงจัดให้มหี ลักประกัน
แก่กองทุนรวมซึ่งมีมูลค่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ 80,000,000 บาท และ

(2)

ในระหว่างการรับประกันช่วงทีส่ อง CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ทีก่ องทุนรวมเห็นชอบตกลงจัดให้มหี ลักประกัน
แก่กองทุนรวม ซึ่งมีมูลค่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ ส่วนต่างค่าเช่า โดย
-
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ในกรณีที่น�ำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์มาวางเป็นหลักประกัน กองทุนรวมไม่ต้องคืนหลักประกันที่ได้มี
การต่ออายุในการรับประกันช่วงแรกส�ำหรับปีที่ 5 โดยให้ถอื ว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันทีต่ อ่ เนือ่ งส�ำหรับ
การรับประกันช่วงทีส่ องโดยปริยาย จนกว่า CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ทีก่ องทุนรวมเห็นชอบ จะน�ำ
หลักประกันตามที่กองทุนรวมยอมรับที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างค่าเช่ามาส่งมอบให้แก่กองทุนรวม

-

ในกรณีที่น�ำเงินสดมาส่งมอบ และ/หรือจ�ำน�ำพันธบัตรรัฐบาลไว้กับกองทุนรวม กองทุนรวมจะคืนเงินสดและ/หรือ
พันธบัตรรัฐบาลในส่วนที่เกินกว่าส่วนต่างค่าเช่าให้แก่ CIRและ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่กองทุนรวม
เห็นชอบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีน�ำส่งงบการเงินประจ�ำปีที่ใช้พิจารณามูลค่าหลักประกันส�ำหรับการ
รับประกันช่วงที่สองให้แก่กองทุนรวม


เพื่อเป็นการประกันการด�ำเนินการข้างต้น CIR และ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่กองทุนรวมเห็นชอบ ตกลง
จัดให้มีหลักประกันแก่กองทุนรวม ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือส่วนผสมของรูปแบบดังต่อไปนี้
(1)

เงินสดมาส่งมอบให้แก่กองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะน�ำไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่
กองทุนรวมก�ำหนด และ/หรือ

(2)

ห นังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันการเงิน
ทัง้ ในและต่างประเทศเป็นทีย่ อมรับได้ของกองทุนรวม ตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดยหนังสือค�ำ้ ประกันดังกล่าว
ให้ด�ำเนินการออกใหม่หรือต่ออายุทุกปี โดยหนังสือค�้ำประกันของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินทั้งในและ
ต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมยอมรับได้ และ/หรือ

(3)

การจ�ำน�ำพันธบัตรรัฐบาล ในรูปแบบ ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมให้ความเห็นชอบ


ในกรณีทกี่ ารช�ำระค่าเช่าไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในสัญญาเช่า กองทุนรวมมีสทิ ธิทจี่ ะบังคับเอากับหลักประกันตาม
ทีก่ ล่าวข้างต้นมาใช้ชำ� ระค่าเช่าชดเชยแทนผูเ้ ช่า เพือ่ ท�ำให้กองทุนรวมมีรายได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเช่า ทัง้ นี้ หากการบังคับ
หลักประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้นหรือโดยสาเหตุอื่นใดส่งผลให้มูลค่าของหลักประกันลดลงหรือสิ้นสุดลง CIR ตกลงที่
จะจัดให้มีและน�ำหลักประกันมาส่งมอบและ/หรือจ�ำน�ำไว้กับกองทุนรวมเพิ่มเติมหรือจัดหาหลักประกันมาใหม่ เพื่อให้มูลค่า
ของหลักประกันเพิ่มเป็นเท่ากับที่ก�ำห นดไว้ในการรับประกันช่วงแรกและการรับประกันช่วงที่สอง (แล้วแต่กรณี) ภายใน 30
วันนับจากวันที่กองทุนรวมแจ้งให้ CIR ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมูลค่าที่ลดลงหรือการสิ้นสุดลงของหลักประกัน

			ตลอดอายุสัญญาเช่า CIR ตกลงโอนสิทธิการรับรายได้จากการบริหารที่พักอาศัยประเภทเรสซิเดนซ์ตามสัญญา
Rental Management Agreement (สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการบ้านพักตากอากาศ) สัญญา Pool Villa Rent Back
Agreement (สัญญาเช่ากลับบ้านพักตากอากาศเพื่อน�ำมาให้เช่าต่อ) และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ศรีพันวา
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด เพื่อให้บริษัท บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จ�ำกัด เป็นผู้มีสิทธิได้รับรายได้ และน�ำผลก�ำไรที่ได้จากการ
ด�ำเนินการดังกล่าวมาช�ำระส่วนต่างค่าเช่า ให้แก่กองทุนรวมก่อนที่จะน�ำไปใช้ในด้านอื่นๆ

11.2 การรับประกันรายได้ของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
		
ไม่มี การรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่จากผู้รับประกันรายได้ของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในช่วง 2 ปี 8 เดือนแรกนับ
แต่วนั ที่ SPM เช่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 SPM มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีจ่ ะต้องช�ำระค่าเช่าคงทีใ่ ห้แก่กองทรัสต์

11.3 ข้อมูลของผู้รับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่
11.3.1 ผู้รับประกันรายได้ (ในฐานะลูกหนี้ร่วม)
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด (“CIR”)
: เลขที่ 2922/199 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: 02-308-2929
: 02-308-2204


บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด (“CIR”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ำกัด ในประเทศไทย เมื่อวัน
ที่ 27 สิงหาคม 2545 โดยมีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CIR ด�ำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการโรงแรม โดยปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียนและทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งหมด 140 ล้านบาท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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11.3.2 ผู้รับประกันรายได้ส่วนที่ขาด
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“CID”)
: เลขที่ 2922/200 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
: 02-308-2020
: 02-308-2990


บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“CID”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 โดยมีทุน
จดทะเบียนเริม่ แรกจ�ำนวน 20 ล้านบาท ในเดือนมิถนุ ายน 2545 CID ได้แปรสภาพจากบริษทั จ�ำกัด เป็นบริษทั มหาชน
จ�ำกัด และเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 16 ธันวาคม 2545 โดยปัจจุบัน
CID มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งหมดประมาณ 790.87 ล้านบาท และมีกลุ่มนายสงกรานต์ อิสสระ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด)
CID เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ในธุรกิจพัฒนาและลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยนับตัง้ แต่ปี 2550 - 2559

CID มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และแหล่งท่องเที่ยวที่สำ� คัญในประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าโครงการกว่า 20,000 ล้านบาท ปัจจุบัน CID ด�ำเนินธุรกิจ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย โครงการโรงแรม โครงการอาคารส�ำนักงาน และโครงการศูนย์การค้า ทัง้ หมด
รวม 12 แห่ง โดยล่าสุดในปี 2555 CID ได้รบั รางวัลทีส่ ดุ ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจาก Thailand
Property Awards
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ข้อจำ�กัดในการจัดสรรหน่วยทรัสต์
12.

ข้อจำ�กัดในการจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้ลงทุนต่างด้าว ตลอดจนข้อจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหน่วย
ทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำ�หนด
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นี้สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำ�กัด เว้นแต่
(1)

ก ารโอนหน่วยทรัสต์นั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำ�นวน
หน่วยทรัสต์ที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด และ

(2)

ก ารโอนหน่วยทรัสต์นั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดรายหนึ่ง, บริษัท ชาญอิสสระ
รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายกำ�หนด


เนือ่ งจากกองทรัสต์ มีขอ้ จำ�กัดการถือหน่วยลงทุนตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด รวมทัง้ ทีจ่ ะมีการแก้ไข
เพิม่ เติม โดยเมือ่ ปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนรวมเกินกว่าอัตราตามทีป่ ระกาศกำ�หนด ทรัสตี/นายทะเบียน
หลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
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นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ข้อจำ�กัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ข้อจ�ำกัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการด�ำเนินการส�ำหรับเงินที่ไม่สามารถ
จ่ายได้ รวมทั้งข้อมูลการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรอบบัญชี

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ SRIPANWA จะถูกพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA ซึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีน่ กั ลงทุนจะไม่ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ ด้ประมาณการเอาไว้ หรือกองทรัสต์
SRIPANWA อาจไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเพิ่มการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ โดยนโยบายการจ่าย
ผลประโยชน์และข้อจ�ำกัดของกองทรัสต์ SRIPANWA มีดังนี้

กองทรัสต์ SRIPANWA มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ดี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
SRIPANWA ได้ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและสมควร
13.1 ในกรณีทกี่ องทรัสต์ SRIPANWA มีกำ� ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี
อนึ่ง ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงก�ำไรที่ปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
13.1.1 ก ารหักก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสด
ของกองทรัสต์ SRIPANWA
13.1.2 การหักด้วยรายการเงินส�ำรองเพื่อการช�ำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ตามวงเงิน
ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี แล้วแต่กรณี
13.2 ใ นกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA มีก�ำไรสะสมที่อ้างอิงจากก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ ตามข้อในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SRIPANWA จากก�ำไรสะสมดังกล่าว
ด้วยก็ได้
13.3 ในกรณีทกี่ องทรัสต์ SRIPANWA ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จา่ ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
13.4 ก ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 1 ต้องไม่ทำ� ให้กองทรัสต์ SRIPANWA เกิดยอดขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น
13.5 ก ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี
13.6 โ ดยกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญ
ั ชีมมี ลู ค่าต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ
0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทจี่ ะไม่จา่ ยประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดสิน้ ปีบญ
ั ชี
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก�ำหนด สั่งการ เห็นชอบ
และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น

76

รายงานประจำ�ปี 2559

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
14. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ สำ�หรับรอบบัญชีนั้น
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ มีรายละเอียด ดังนี้
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
		
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่านายทะเบียน
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
ต้นทุนการเงิน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จำ�นวนเงิน		
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หน่วย : พันบาท เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ
317
339
96
-

0.01
0.01
0.00
-

606
400
42
1,800

0.02
0.01
0.00
0.06

ไม่เกิน 1% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ไม่เกิน 1% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3.00% ต่อปี
ของมูลค่าที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ:  คำ�นวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำ�นวณจากวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 3,153,655,106  บาท
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15. รายงานความเห็นทรัสตี
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาขน) (“CID”)

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด (“CIR”)

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด (“CIRM”)

1.

2.

3.

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

-

-

-

-

เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
เป็นบริษัทย่อยของ CID โดย CID ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของ CIRM

เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ่มเติม
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SPM โดย CIR ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของSPM
เป็นบริษัทย่อยของ CID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ โดย CID ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและ
ชำ�ระแล้วของ CIR
CID เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำ�นวนทรัสต์ที่ออกและชำ�ระแล้ว
CID เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 20.39 ของจำ�นวนทรัสต์ที่ออกและชำ�ระแล้ว

เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดย CID ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้วของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมผู้จัดการกองทรัสต์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CIR โดย CID ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของCIR

ความสัมพันธ์


ทั้งนี้ กองทรัสต์ SRIPANWA มีรายการระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA และ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (“CID”) รวมทั้งบริษัทย่อยของ CID ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ จากการที่ CID เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ รายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ เข้าทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับทรัสตี หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี รายละเอียดโดยสรุปของการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว มีดังต่อไปนี้


บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA และดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
SRIPANWA แม้ว่าผู้จัดการกองทรัสต์จะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำ�รายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจะยังมีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการทำ�ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและความจำ�เป็นในการเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าว รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์

16. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
และกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
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CIR

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทรัสต์
SRIPANWA จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 และบ้านพักตากอากาศ X29 ถือเป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่สนับสนุนการให้บริการซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน  อีกทั้ง การลงทุนในทรัพย์สิน
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ช่วยสนับสนุนให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
ของการใช้ทรัพย์สิน (Economies of Scale) จากการที่ทรัพย์สิน
ที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 สามารถใช้
ทรัพยากรบางประเภทร่วมกัน นอกจากนี้ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของทำ�เลที่ตั้ง โดยตั้งอยู่ในทำ�เล
แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ�ของประเทศไทย คือ แหลมพันวา จังหวัด
ภูเก็ต และปัจจุบนั ทีด่ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันนีม้ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด ส่งผล

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่
กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนเพิ่มเติม

การลงทุ น ดั ง กล่ า วเป็ น การลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลั ก
ของกองทรัสต์ SRIPANWA และมูลค่าที่กองทรัสต์ SRIPANWA
ลงทุนเป็นจำ�นวน 1,296.6 ล้านบาทนั้น เป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นมูลค่าที่อ้างอิงจากราคาประเมินที่ได้จากผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย กล่าวคือ 1,239.0 ล้านบาท และ 1,241.0
ล้านบาท ซึง่ ประเมินมูลค่าตามวิธรี ายได้ภายใต้โครงสร้างกองทรัสต์
โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท
เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด ตามลำ�ดับ

ความเห็นด้านราคาและเงื่อนไข

เป็นญาติสนิท (พี่น้อง) ของนายวรสิทธิ อิสสระซึ่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

เป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตี โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของ SCBAM

เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA
เป็นบริษัทย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของ SCBAM

เป็นผู้เช่าหลักของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ภายหลังจากการที่กองทรัสต์ SRIPANWA
ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
เป็นบริษัทย่อยของ CIR โดย CIR ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของ SPM

รายการระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

นายดิฐวัฒน์ อิสสระ

-

-

8.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) (“SCB”)

6.

-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (“SCBAM”)

5.

-

-

7. นายวรสิทธิ อิสสระ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำ�กัด (“SPM”)

4.

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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SPM

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

SPM จะเป็นผู้เช่าหลักของทรั พย์สินที่ลงทุน
ครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ภายหลังจากการที่กองทรัสต์ SRIPANWA ได้
มาซึ่งทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความเห็นด้านราคาและเงื่อนไข

- ต ามรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถาณการณ์สมมติสำ�หรับ
ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม  2560  ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมศรีพันวา และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมศรีพันวา  โดยบริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด  กำ�ไรก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA) ของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ในปี 2560 จะอยู่ในระดับที่มากพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับ

- ค ่าเช่าที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 อยู่ใน
รูปแบบของค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน ทัง้ นี้ โครงสร้างค่าเช่าที่
กองทรัสต์ SRIPANWA จะได้รับอ้างอิงจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ และผลประกอบการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จาก
ทรัพย์สิน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับผลประกอบการในอดีตของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก

กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ประโยชน์จากการได้รับค่าเช่าจากการ - ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า การนำ�ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
SRIPANWA ออกให้เช่าแก่ผู้เช่า คือ SPM มีความสมเหตุสมผล
ให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ครั้ ง แรกและทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม
ครั้งที่ 1
เนื่องจาก SPM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินประเภท
โรงแรม และมี ค วามเข้ า ใจในตั ว ทรั พ ย์ สิ น หลั ก เป็ น อย่ า งดี
โดยบุคลากรของ SPM ดำ�เนินการบริหารทรัพย์สินที่ลงทุนครั้ง
แรก ตั้งแต่เริ่มเปิดดำ�เนินการ อีกทั้งบุคลากรบางส่วนของ SPM
ยังมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
จึงทำ�ให้ SPM เป็นผู้เชี่ยวชาญและรู้จักทรัพย์สินหลักเป็นอย่างดี

ให้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่มูลค่าที่ดินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 สูงขึ้นในอนาคต จึงถือได้ว่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 มีศกั ยภาพทีจ่ ะสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์
SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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CIRM           

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

นักลงทุนว่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุน
จะมีผลดำ�เนินการและกำ�ไรมากพอในการชำ�ระค่าเช่าคงที่ให้แก่
กองทรัสต์ SRIPANWA ประกอบกับทำ�เลทีต่ งั้ ซึง่ จะส่งผลถึงความ
สามารถในการเติบโตของผลดำ�เนินการในอนาคต รวมถึงมูลค่าที่
กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ลงทุน ทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าค่าเช่า
มีความเหมาะสมในส่วนของ ผลตอบแทนการลงทุน และ ความ
สามารถในการจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ SRIPANWA

ความเห็นด้านราคาและเงื่อนไข

• อ ัตราค่าธรรมเนียมการจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกอง
ทรัสต์ - คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ที่จำ�หน่ายไปของกองทรัสต์

- ก รณีทรัพย์สนิ ของบุคคลอืน่ - คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00
ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาของกองทรัสต์ และ

กองทรั ส ต์ SRIPANWA ว่ า จ้ า ง CIRM เป็ น - กรรมการและผู้บริหารของ CIRM เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน - CIRM จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน และค่าธรรมเนียมการได้มาและ
ผู้จัดการกองทรัสต์
การบริหารจัดการลงทุน และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
จำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA  ดังนี้
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินประเภทโรงแรมเป็นอย่างดี
ดังนั้น CIRM จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
• ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน - คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (TAV) และ
- CIRM เป็นบริษัทย่อยของ CID ซึ่ง CID มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ประกอบกิจการ
• ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ SRIPANWA
โรงแรม รับบริหารอาคารสำ�นักงาน คอนโดมีเนียม บ้านจัดสรร
- กรณีทรัพย์สนิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และบริ ห ารโครงการ เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะสามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น
- คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มา
การดำ�เนินธุรกิจของ CIRM ได้เป็นอย่างดี
ของกองทรัสต์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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CIR

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

• ก ารปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำ�หนดของ
สัญญาต่างๆ ของ SPM และการจำ�นำ�หุ้น
เป็นหลักประกัน

• การดำ�เนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต

• ก ารประกันการชำ�ระเงินค่าเช่าให้แก่กอง
ทรัสต์ SRIPANWA

• ก ารถือหุ้นและการดำ�รงสัดส่วนการถือหุ้น - สำ�หรับข้อตกลงในการประกันการชำ�ระเงินค่าเช่านั้น เนื่องจาก
ใน SPM
ในวันที่กองทุนรวม SPWPF ลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก
นัน้ ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรกยังค่อนข้างใหม่ มีอายุเฉลีย่ ประมาณ
• ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
3
ถึง 4 ปี และยังไม่มีทรัพย์สินที่สามารถอ้างอิงผลประกอบการ
โครงการส่วนที่ 3
ได้ ดังนัน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในผลตอบแทนให้แก่นกั ลงทุน ทาง
• การลงทุนในอนาคตของกองทรัสต์ SRICIR จึงตกลงรับประกันการชำ�ระเงินค่าเช่าของ SPM เป็นระยะ
PANWA และ CIR สิทธิในการซื้อหรือเช่า
เวลา 5  ปีนับแต่วันที่กองทุนรวม SPWPF ลงทุนในทรัพย์สินที่
โครงการส่วนที่ 3 (Option to Buy/Lease)
ลงทุนครั้งแรก
และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal)

กองทรัสต์ SRIPANWA จะรับโอนสิทธิและหน้าที่ - ข้อตกลงกระทำ�การต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงื่อนไขเพื่อให้กองทรัสต์
ภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทำ�การ (ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
SRIPANWA สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุน
ครัง้ แรก) ระหว่าง กองทุนรวม SPWPF และ CIR
ครั้งแรกได้อย่างไม่ขัดข้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้กองทรัตส์
ซึ่งมีข้อตกลงกระทำ�การที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
SRIPANWA สามารถขยายการลงทุนในอนาคตได้

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

- สำ�หรับข้อตกลงในการประกันการชำ�ระเงินค่าเช่านั้น อัตราค่า
เช่าที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะได้รับจากการรับประกันการชำ�ระ
เงินค่าเช่าของ SPM มีความเหมาะสมเนือ่ งจากอ้างอิงจากอัตราการ
เข้าพักและอัตราค่าห้องพักต่อคืนทีผ่ ปู้ ระเมิณมูลค่าทรัพย์สนิ คาดว่า
ของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกจะทำ�ได้

- ข้อตกลงกระทำ�การต่าง ๆ เป็นข้อตกลงทีม่ งุ่ เน้นการลดโอกาสใน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ ในทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนครั้งแรกแก่นักลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ มีความเห็นว่า
เป็นข้อตกลงปกติ ซึ่งได้เปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยกองทุนรวม SPWPF
ในวันจัดตั้งกองทุนรวม SPWPF

โดยโครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์นั้นเป็นไปตาม
ธุรกิจโดยปกติ ซึ่งค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งอัตราพื้น
ฐานและอัตราค่าธรรมเนียมการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ SRIPANWA เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมประเภท
เดียวกันของผู้จัดการกองทรัสต์อื่น

ความเห็นด้านราคาและเงื่อนไข
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CIR

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

• ก ารให้สทิ ธิในการใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกส่วนกลาง ถนน ทางเดินภายใน
โครงการศรีพันวา

• ก ารให้ความสนับสนุนทางการเงินสำ�หรับ
การดำ�เนินกิจการโครงการโรงแรมศรีพนั วา
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

• ข อ้ ตกลงกระทำ�การเกีย่ วกับการโอนกิจการ
โครงการโรงแรมศรีพนั วาทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
ครั้งที่ 1

• ข ้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โครงการส่วนที่ 3

กองทรัสต์ SRIPANWA จะเข้าทำ�สัญญาตกลง
กระทำ�การ (โรงแรมศรีพันวาที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) กับ CIR ซึ่งมีข้อตกลงกระทำ�การ
ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

• ก ารให้สทิ ธิแก่กองทรัสต์ SRIPANWA ในการ
ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ อำ�นวยความสะดวกส่วน
กลาง ถนน ทางเดินภายใต้โครงการโรงแรม
ศรีพันวา

• การให้ความสนับสนุนทางการเงิน

• ก ารดำ�รงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกอง
ทรัสต์ SRIPANWA

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความเห็นด้านราคาและเงื่อนไข

- ข ้อตกลงกระทำ�การต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงื่อนไขเพื่อให้กองทรัสต์ - ขอ้ ตกลงกระทำ�การต่าง ๆ เป็นข้อตกลงทีม่ งุ่ เน้นการลดโอกาสใน
SRIPANWA สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ ในทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้อย่างไม่ขัดข้อง
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์
มีความเห็นว่าเป็นข้อตกลงปกติ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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กองทรัสต์ SRIPANWA จะรับโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สัญญาจำ�นำ�หุ้น ระหว่าง กองทุนรวม
SPWPF กับ CIR นายวรสิทธิ อิสสระ และ นายดิฐ
วัฒน์ อิสสระ เพื่อเป็นประกันการชำ�ระหนี้ และ
การปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขของสัญญา
เช่า (ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรก) และ สัญญาตกลง
กระทำ�การ (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก)

กองทรัสต์ SRIPANWA จะรับโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สัญญาจำ�นำ�หุ้น ระหว่าง กองทุนรวม
SPWPF กับ CIR นายวรสิทธิ อิสสระ และ นายดิฐ
วัฒน์ อิสสระ เพื่อเป็นประกันการชำ�ระหนี้ และ
การปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขของสัญญา
เช่า (ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรก) และ สัญญาตกลง
กระทำ�การ (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก)

กองทรัสต์ SRIPANWA จะรับโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สัญญาจำ�นำ�หุ้น ระหว่าง กองทุนรวม
SPWPF กับ CIR นายวรสิทธิ อิสสระ และ นายดิฐ
วัฒน์ อิสสระ เพื่อเป็นประกันการชำ�ระหนี้ และ
การปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขของสัญญา
เช่า (ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรก) และ สัญญาตกลง
กระทำ�การ (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก)

นายวรสิทธิ อิสสระ

นายดิฐวัฒน์ อิสสระ

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

CIR

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
ความเห็นด้านราคาและเงื่อนไข

- ก ารทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA รับโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญา - รายการดังกล่าวจะช่วยให้กองทรัสต์ SRIPANWA มีความเชื่อมั่น
ดังกล่าว จะทำ�ให้กองทรัสต์ SRIPANWA มีหลักประกันการปฏิบตั ิ
ในการรักษาสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นใน SPM ซึ่งจะเป็นผู้เช่า
ตามสัญญาเช่า (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) และ สัญญาตกลง
ทรัพย์สนิ ทีล่ งุทนครัง้ แรกและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1  
กระทำ�การ (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก)
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ
และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
SRIPANWA แก่ SPM

- ก ารทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA รับโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญา - รายการดังกล่าวจะช่วยให้กองทรัสต์ SRIPANWA มีความเชื่อมั่น
ดังกล่าว จะทำ�ให้กองทรัสต์ SRIPANWA มีหลักประกันการปฏิบตั ิ
ในการรักษาสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นใน SPM ซึ่งจะเป็นผู้เช่า
ตามสัญญาเช่า (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) และ สัญญาตกลง
ทรัพย์สนิ ทีล่ งุทนครัง้ แรกและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1
กระทำ�การ (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก)
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ
และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
SRIPANWA แก่ SPM

ั ญา - รายการดังกล่าวจะช่วยให้กองทรัสต์ SRIPANWA มีความเชื่อมั่น
- ก ารทีก่ องทรัสต์ SRIPANWA รับโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ดังกล่าว จะทำ�ให้กองทรัสต์ SRIPANWA มีหลักประกันการปฏิบตั ิ
ในการรักษาสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นใน SPM ซึ่งจะเป็นผู้เช่า
ตามสัญญาเช่า (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) และ สัญญาตกลง
ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1  
กระทำ�การ (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก)
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ
และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
SRIPANWA แก่ SPM

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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กองทรัสต์ SRIPANWA จะแต่งตั้ง SCBAM เป็น
ทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA

SCBAM
SCBAM มี เ ป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเป็ น ทรั ส ตี ข องทรั ส ต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการกองทุน
รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทุ ก ประเภทธุ ร กิ จ หลั ก จึ ง มี ค วามรู้
ความเข้าใจในธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและทรัสต์เพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี SCBAM
จึงมีความเหมาะสมเป็นทรัสตี

- เนื่องจากในวันที่กองทุนรวม SPWPF ลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน
ครั้งแรกนั้น ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกยังค่อนข้างใหม่ มีอายุ
เฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี และยังไม่มีทรัพย์สินที่สามารถอ้างอิง
ผลประกอบการได้ ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในผลตอบแทน
ให้แก่นักลงทุน ทาง CID จึงตกลงรับประกันการชำ�ระเงินค่าเช่า
ของ SPM เป็นระยะเวลา 5  ปีนับแต่วันที่กองทุนรวม SPWPF
ลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

โดยโครงสร้างของค่าธรรมเนียมทรัสตีนั้นเป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ
ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของทรัสตีของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น

SCBAM จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทรัสตีและค่าธรรมเนียมผู้เก็บ
รักษาทรัพย์สนิ โดยคิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ SRIPANWA (NAV)

- อ ัตราค่าเช่าที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะได้รับจากการรับประกัน
การชำ�ระเงินค่าเช่าของ SPM มีความเหมาะสมเนื่องจากอ้างอิง
จากอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักต่อคืนทีผ่ ปู้ ระเมิณมูลค่า
ทรัพย์สินคาดว่าของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกจะทำ�ได้

ความเห็นด้านราคาและเงื่อนไข

รายการระหว่างกันข้างต้น ถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนแล้ว รายการดังกล่าวจึงจะเป็นรายการที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อีก

กองทรัสต์ SRIPANWA จะรับโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สัญญาตกลงชำ�ระส่วนที่ขาด (Shortfall
Rental Payment Agreement) ระหว่ า ง
กองทุนรวม SPWPF และ CID เพื่อหากเกิด
ปัญหาในการชำ�ระค่าเช่าโดย SPM และ CIR
CID ตกลงจะชำ�ระค่าเช่าที่รับประกันให้แก่กอง
ทรัสต์ SRIPANWA

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

CID

นิติบุคคล/บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
17.

การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในรอบปีบัญชี
ไม่มี การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในรอบปีบัญชี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา

87

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสตฯ”)
ซึ่งประกอบดวยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดและขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2559 (วันที่จัดตั้งกองทรัสตฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวาโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก
กองทรัสตฯตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภในสวนที่เกีย่ วของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับ
เรื่องเหลานี้
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกีย่ วกับเรื่องเหลานี้ดว ย การปฏิบัติงานของขาพเจาได
รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขดั ตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของขาพเจา ซึง่ ไดรวมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้
ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาไดกาํ หนดเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องดังตอไปนี้
การวัดมูลคาของเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 กองทรัสตฯจัดตั้งขึน้ เปนกองทรัสตเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ซึ่งเปนกองทรัสตที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา (“กองทุนฯ”) โดยในวันที่
21 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯไดรับโอนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจากกองทุนฯจํานวน 2,231 ลานบาท
นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯไดลงทุนเพิม่ ในเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยอีกจํานวน 1,297
ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯมีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจํานวน 3,521 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 97
ของสินทรัพยรวม กองทรัสตฯแสดงเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวตามมูลคายุติธรรม แตเนื่องจากเงินลงทุน
ดังกลาวไมมกี ารซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองและไมสามารถหาราคาเทียบเคียงสําหรับเงินลงทุนอยางเดียวกันหรือ
คลายคลึงกันได ผูจัดการกองทรัสตฯจึงกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันทีใ่ นงบการเงินงวดแรกที่
ไดมาโดยใชมลู คาที่รับโอนเงินลงทุนจากกองทุนฯและราคาทุนของเงินลงทุนที่ลงทุนเพิ่มในระหวางงวด
ปรับปรุงดวยคาเชาคางรับที่ลดลงระหวางงวด ขาพเจาไดตรวจสอบมูลคาที่รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจาก
กองทุนฯกับมูลคาสุทธิตามบัญชีที่บันทึกอยูใ นกองทุนฯ ณ วันที่มีการโอน และขาพเจาไดตรวจสอบมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยที่ลงทุนเพิม่ ในระหวางงวดกับสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย
และเอกสารอืน่ ที่เกีย่ วของ
ขอมูลอื่น
ผูจัดการกองทรัสตฯเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูใ นรายงานประจําปของกองทรัสตฯ
(แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนัน้ ) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับ
ขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น
2
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแยงทีม่ ีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือ
ปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกองทรัสตฯตามที่กลาวขางตน และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมหี นาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมกี าร
ดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูจดั การกองทรัสตฯและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูจัดการกองทรัสตฯมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูจดั การกองทรัสตฯพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูจัดการกองทรัสตฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตฯในการ
ดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินการตอเนือ่ งเวนแตผูจัดการกองทรัสตฯมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทรัสตฯหรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กองทรัสตฯ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดว ย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงิน
เหลานี้
3
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทรัสตฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูจัดการกองทรัสตฯใชและความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูจัดการกองทรัสตฯ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูจัดการกองทรัสตฯ
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณทอี่ าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทรัสตฯในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ
ความเห็นของขาพเจาจะเปลีย่ นแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุ
ใหกองทรัสตฯตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมกี ารนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผน
ไว ประเด็นทีม่ ีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกีย่ วของ
กับความเปนอิสระและไดสอื่ สารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่
ขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมหี นาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบนั และกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ใน
รายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกีย่ วกับเรื่องดังกลาว หรือใน
สถานการณทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา
ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คอื นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2560
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งบดุล

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
งบกระแสเงิ
ณ วันที่ 31นธัสดนวาคม 2559
งบดุล
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพ ย์
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
(ราคาทุน 31 ธันวาคม 2559: จํานวน 3,529 ล้านบาท)
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
ลูกหนีจากการให้เช่า
ค่าเช่าค้างรับลดลง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่ารอตัดบัญชี
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพ ย์
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีส ิ น
อืนๆ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนีส ิ น
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์

7
8
9
10

14
11

6,908,852
3,520,978,197
(1,297,911,586)
33,560,377
(10,180,323)
42,280,000
7,933,371
14,864,615
-381,368
457,134
10,230,000
3,612,140,323
1,835,428
40,508
1,835,428
(1,281,525,118)
10,230,000
446,419,789
446,400,000
458,485,217
16,770,695
3,153,655,106
851,914,800
1,315,085,495

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ

33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด

33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

2,231,000,000

รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

47,060,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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งบดุล (ต่อ)

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
งบกระแสเงิ
ณ วันที่ 31นสด
ธันวาคม 2559
งบดุล (ต่ อ)
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ:
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
ทุนจดทะเบียน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
หน่วยทรัสต์จาํ นวน 279,064,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 11.3121 บาท
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
หน่วยทรัสต์จาํ นวน 279,064,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 11.3121 บาท
ค่าเช่าค้างรับลดลง
กําไรสะสม
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
บัญชีปรับสมดุล
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวนหน่วยลงทุนทีจาํ หน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นงวด (หน่วย)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

6,908,852

3,156,799,874
(1,297,911,586)
1
12

(10,180,323)
3,156,799,874
7,933,371
6,908,852
-381,368
(10,053,620)
10,230,000
3,153,655,106
1,835,428
40,508
11.3008
(1,281,525,118)

279,064,000
446,400,000
16,770,695
851,914,800

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,315,085,495

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ

33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

33,560,377
-

ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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2,231,000,000
47,060,758

งบกำ�ไรขาดทุน

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
งบกระแสเงิ
นสด ้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
รายได้ จากการลงทุน
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
รายได้ค่าเช่า
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
รายได้ดอกเบีย
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายได้
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าเช่าค้างรับลดลง
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อืนๆ
ค่าใช้จ่ายอืน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนการเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

14

6,908,852

8,516,951
192,617
(1,297,911,586)
8,709,568
(10,180,323)

13.1, 14
13.3, 14
13.4

7,933,371
317,121
-381,368
339,320
10,230,000
95,518
1,835,428
400,000
40,508
42,347
(1,281,525,118)
606,410

1,800,716
446,400,000
6,908,852
16,770,695

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

851,914,800
1,315,085,495
33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด

33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

2,231,000,000

รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

47,060,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
งบกระแสเงิ
นสด ้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั
งบแสดงการเปลีย นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิม ขึน ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
การเพิม ขึน ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
หน่วยทรัสต์ทีออกจําหน่ายในระหว่างงวด
ค่าเช่าค้างรับลดลง
จํานวน 279,064,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 11.3121 บาท
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
หัก: การเปลียนแปลงทีลดลงของบัญชีปรับสมดุล
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
การเพิม ขึน ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิระหว่ างงวด
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
อืนๆ
สิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

6,908,852
6,908,852
6,908,852
(1,297,911,586)
(10,180,323)

1

7,933,371
3,156,799,874
-381,368
(10,053,620)
10,230,000
3,153,655,106
1,835,428
40,508
3,153,655,106
(1,281,525,118)
0
446,400,000
16,770,695
851,914,800

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,315,085,495

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ

33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

33,560,377
-

ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
96

รายงานประจำ�ปี 2559

2,231,000,000
47,060,758

งบกระแสเงินสด

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
งบกระแสเงิ
นสด ้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
ปรับกระทบรายการเพิม ขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
ค่าเช่าค้างรับลดลง
ค่าเช่าค้างรับลดลง
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
อืนๆ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

6,908,852
6,908,852

(1,297,911,586)
(1,297,911,586)
(10,180,323)
(10,180,323)
7,933,371
7,933,371
-381,368
-381,368
10,230,000
10,230,000
1,835,428
1,835,428
40,508
40,508
(1,281,525,118)
(1,281,525,118)

ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)

446,400,000
446,400,000
16,770,695
16,770,695
851,914,800
851,914,800
1,315,085,495
1,315,085,495
33,560,377
33,560,377
33,560,377
33,560,377
-

2,231,000,000
2,231,000,000
47,060,758
47,060,758

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
งบกระแสเงิ
นสด ้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
บวก: การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หัก: การเปลียนแปลงทีลดลงของบัญชีปรับสมดุล
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
ค่าเช่าค้างรับลดลง
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
อัตราส่ วนของการเพิม ขึน ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
ต่ อมูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถัวเฉลีย ระหว่ างงวด (ร้ อยละ)
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพิม เติมทีสําคัญ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซือขายเงินลงทุนระหว่างงวด
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)*
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

และคํานวณโดยใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนักตามระยะเวลาทีมีอยูใ่ นระหว่างงวด

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
6,908,852
0.0247
11.3121
(1,297,911,586)
(0.0360)
(10,180,323)
11.3008
7,933,371
-381,368
10,230,000
0.40
1,835,428
40,508
(1,281,525,118)
3,153,655,106
0.10
446,400,000
0.50
16,770,695
851,914,800
203.33
1,315,085,495
1,735,522,894
33,560,377
33,560,377
-

ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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2,231,000,000
47,060,758

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ โรงแรมศรีพ นั วา
งบกระแสเงิ
ณ วันที่ 31นธัสดนวาคม 2559
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประเภทเงินลงทุน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ราคาทุน

(หน่วย: บาท)
ร้อยละของ

มูลค่ายุติธรรม

(บาท)
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
โครงการโรงแรมศรี พนั วา
การซือเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ทีต งั : ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3,528,911,586
การเพิมขึนในลูกหนีจากการให้เช่า
3,528,911,586
รวมเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์
ค่าเช่าค้างรับลดลง
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายอืนรอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า

(บาท)

3,520,978,197
3,520,978,197

มูลค่าเงินลงทุน
6,908,852
(ร้อยละ)

(1,297,911,586)
100.00
(10,180,323)
100.00
7,933,371
-381,368
10,230,000

การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,835,428

อืนๆ

40,508
(1,281,525,118)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

446,400,000

เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

16,770,695

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์

851,914,800

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,315,085,495

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม ขึน สุ ทธิ

33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด

33,560,377

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

ข้ อมูลเพิม เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

2,231,000,000

รับโอนสิ นทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ศรี พนั วา

47,060,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ทรัสตเพื่อการลงทุ
นในอสังหาริมทรัพนยโรงแรมศรีพันวา

สำหมายเหตุ
�หรับรอบระยะเวลาตั
้งแต่วันทีน่ 6 ธันวาคม 2559 (วันที่จัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกอบงบการเงิ
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 6 ธันวาคม 2559 (วันที่จัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ลักษณะของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสตฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนกองทรัสตเมื่อวันที่
6 ธันวาคม 2559 เปนกองทรัสตที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา (“กองทุนฯ”)
เปนกองทรัสตที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไมรับซื้อคืนหนวยทรัสต และไมมีการกําหนดอายุโครงการ
กองทรัสตฯมีเงินทุนจํานวน 3,156 ลานบาท ซึ่งเปนหนวยทรัสตจดทะเบียนจํานวน 279 ลานหนวย หนวยละ
11.3121 บาท หนวยทรัสตจดทะเบียนดังกลาวสามารถแบงเปนสองกลุมไดดังนี้
1.

หนวยทรัสตจดทะเบียนจํานวน 200 ลานหนวย ใชสําหรับแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของกองทุนฯ
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กองทุนฯไดดําเนินการแปลงสภาพเปนกองทรัสตฯโดยการแลกเปลี่ยน
ทรัพยสินของกองทุนฯซึ่งไดแกเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่นจํานวนเงินรวม 2,295
ลานบาท กับหนวยทรัสตของกองทรัสตฯจํานวน 200 ลานหนวย และในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
กองทุนฯไดดําเนินการกระจายหนวยทรัสตของกองทรัสตฯที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนนี้ใหแกผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนฯ

2.

หนวยทรัสตจดทะเบียนจํานวน 79 ลานหนวย ใชสําหรับลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
1 ซึ่งไดแกทรัพยสินที่ใชประกอบกิจการโครงการโรงแรมศรีพันวา และบานพักตากอากาศ

ทั้งนี้ภายหลังการแปลงสภาพจากกองทุนฯเปนกองทรัสตฯ สัญญาตางๆที่กองทุนฯเขาทํากับบุคคลอื่นและ
ยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะนั้นจะถูกโอนคูสัญญาจากกองทุนรวมฯเปนกองทรัสตฯ เชน สัญญาเชาโรงแรม
ศรีพันวาที่เขาทํากับบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จํากัด (“SPM”) (บริษัทยอยของ บริษัท ชาญอิสสระ
เรสซิเดนซ จํากัด (“CIR”)) สัญญาตกลงกระทําการที่เขาทํากับ CIR โดย CIR รับประกันรายไดคาเชาที่
กองทุนฯจะไดรับจาก SPM
กองทรัสตฯไดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งกองทรัสตฯจะนํา
เงินทุนที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริ มทรั พย ดังกล าวโดยการใหเชา และ/หรือ ใหบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับการเช า
อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตฯไดลงทุนไว รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพย
เพื่ อ มุง ก อให เ กิ ด รายได แ ละผลตอบแทนแก ก องทรั ส ต ฯ และผู ถื อหน ว ยทรั สต ฯ รวมถึ ง การลงทุ น ใน
ทรั พ ย สิ น อื่ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย อื่ น และ/หรื อ การจั ด หาผลประโยชน ด ว ยวิ ธี อื่ น ที่ เ ป น ไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยทรัสตของกองทรัสตฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและใหเริ่ม
ซื้อขายไดตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เปนตนไป
1
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บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท จํากัด (“ผูจัดการกองทรัสตฯ”) ทําหนาที่ดูแลจัดการทรัพยสินของ
กองทรัสตฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ทําหนาที่เปนทรัสตีและผูเก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทรัสตฯ และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียน
หนวยทรัสต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ จํากัด และบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด
(มหาชน) ถือหนวยลงทุนในกองทรัสตฯรอยละ 20.39 และ 10.00 ตามลําดับ
2.

นโยบายการจายประโยชนตอบแทน
กองทรัสตฯมีนโยบายจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสตดังนี้
(1) ในกรณีที่กองทรัสตฯมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบ
แทนใหผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดย
กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวขางตนใหหมายถึง กําไรสุทธิที่ปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้
1) การหักกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของ
กองทรัสตฯ รวมทั้งการปรับปรุงดวยรายการอื่นตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ
2) การหักดวยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันจากการกูยืมเงินของ
กองทรัสตฯ
ผูจัดการกองทรัสตฯจะจายประโยชนตอบแทนใหผูถือหนวยทรัสตอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) ในกรณีที่กองทรัสตฯมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจัดการกองทรัสตฯอาจจายเงินปนผล
ใหผูถือหนวยทรัสตฯจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได
(3) ในกรณีที่กองทรัสตฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตฯจะไมจายประโยชนตอบแทนแก
ผูถือหนวยทรัสต
(4) การจ า ยเงิ น ป น ผลตามข อ (1) ต อ งไม ทํ า ให ก องทรั ส ต ฯ เกิ ด ยอดขาดทุ น สะสมเพิ่ ม ขึ้ น ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น
ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทนถาประโยชนตอบแทนที่จะประกาศจายตอหนวยทรัสตระหวางป
บัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท ผูจัดการกองทรัสตฯสงวนสิทธิที่จะไมจายประโยชนตอบแทนใน
ครั้งนั้นและใหยกประโยชนตอบแทนดังกลาวไปจายพรอมกับประโยชนตอบแทนงวดสิ้นปบัญชี
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3.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จั ด ทํ าขึ้ นตามมาตรฐานการรายการทางการเงินที่กํ าหนดในพระราชบัญ ญัติวิ ช าชี พบัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัด ทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง
การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทรัสตฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางงวด กองทรัสตฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบั บใหม รวมถึ งแนวปฏิ บั ติ ทางบั ญชี ที่ ออกโดยสภาวิ ชาชี พบั ญชี ซึ่ งมี ผลบั งคั บใช สํ าหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินไี้ มมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทรัสตฯ

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ผูจัดการกองทรัสตเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
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5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดคาเชาจะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายบันทึกตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
คาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง
5.2 การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทรัสตฯมีสิทธิในเงินลงทุน
ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทรัสตฯจายเพือ่ ให
ไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย ผูจัดการ
กองทรั ส ต ฯ กํ า หนดราคายุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล า ว ณ วั น ที่ ใ นงบการเงิ น งวดแรกที่ ไ ด ซื้ อ
อสังหาริมทรัพยมาโดยใชราคาทุนจากการซื้ออสังหาริมทรัพยดังกลาว และจะกําหนดราคายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดปถัดไปโดยใชราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
(ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ) ซึ่งการประเมินราคาจะทํา
เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงแตอยางนอยจะจัดใหมีการประเมินราคาทุกสองปนับแตวันที่มี
การประเมินราคาเพื่อลงทุนและจัดใหมีการสอบทานการประเมินราคาอยางนอยทุกหนึ่งปนับแตวันที่มีการ
ประเมินราคาครั้งลาสุดไปแลว
กําไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม
เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน
5.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กองทรัสตฯจะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
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5.4 คาใชจายรอการตัดบัญชี
คาใชจายรอการตัดบัญชีประกอบดวย คาใชจายตาง ๆ ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตตามที่จายจริง
เชน คาธรรมเนียมการจัดตั้งกองทรัสตฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรง คาใชจายรอการตัดบัญชีจะ
ทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป
5.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทรัสตฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของ
กองทรัสตฯตั้งแตรอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง มีอํานาจควบคุมกองทรัสตฯ หรือ
ถู ก กองทรั ส ต ฯ ควบคุ ม ไม วา จะเปน โดยทางตรงหรือ ทางอ อ ม หรื อ อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม เดีย วกั น กั บ
กองทรัสตฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรือ กิจ การที่ เกี่ ย วของกัน ยัง หมายรวมถึ งบุคคลที่มีสิท ธิ อ อกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ
ทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกองทรัสตฯ ทรัสตี ผูจัดการกองทรัสตฯ ผูบริหารสําคัญ
กรรมการหรือพนักงานของผูจัดการกองทรัสตฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
กองทรัสตฯ
5.6 การจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต
กองทรัสตฯจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่มีการประกาศจายประโยชนตอบแทน
5.7 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่กองทรัสตฯในฐานะผูใหเชาไดรับภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
5.8 ประมาณการหนี้สิน
กองทรัสตฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทรัสตฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทรัสตฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.9 ภาษีเงินได
กองทรัสตฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทรัสตฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
ประเทศไทย
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5.10 บัญชีปรับสมดุล
สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมที่ยัง
ไมไดแบงสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูจัดการกองทรัสตฯจําเปนตองใชดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย
กองทรัสตฯวัดมูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตฯไดลงทุนไว ณ วันที่ในงบดุลดวยมูลคา
ยุติธรรมโดยถือพื้นฐานจากมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชการพิจารณากระแส
เงิ น สดในอนาคตที่ ค าดว า จะได รั บ จากเงิ น ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย คิ ด ลดด ว ยอั ต ราที่ เ หมาะสมกั บ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินราคาดังกลาวประกอบดวย อัตราคาเชาตาม
สัญญาเชาและสัญญาประกันรายไดคาเชาที่คาดวาจะไดรับ คาใชจายตางๆในการปลอยใหเชา อัตราการวาง
อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราผลตอบแทน กองทรั ส ต ฯ เห็ น ว า มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมดั ง กล า วเหมาะสม อย า งไรก็ ต าม
ผลตอบแทนที่กองทรัสตฯจะไดรับจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยอาจแตกตางไปขึ้นอยูกับปจจัยและ
เงื่อนไขตางๆที่จะเกิดขึ้นกับสินทรัพยในอนาคต
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ผูจัดการ
กองทรัสตฯไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากองทรัสตฯได
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่ใหเชาดังกลาวแลวหรือไม

7.

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตนงวด
บวก: รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา
บวก: ลงทุนเพิม่ ในระหวางงวด (รวมคาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพย)
รวม
บวก: คาเชาคางรับลดลงระหวางงวด
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยปลายงวด

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
2,231,000
1,297,911
3,528,911
(7,933)
3,520,978
6
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ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯไดรับโอน
ทรัพยสินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โรงแรมศรีพันวา ซึ่งทรัพ ยสินดั งกลาวรวมถึ งเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยจํานวนเงิน 2,231 ลานบาท นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯไดลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในทรัพยสินที่ใชประกอบกิจการโครงการโรงแรมศรีพันวา และบานพักตากอากาศ โดย
การเขาทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยกับบริษัท ชาญอิสระ เรสซิเดนซ
จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 1,297 ลานบาท โดยกองทรัสตฯไดจายคาตอบแทนและรับโอนกรรมสิทธิใน
ทรัพยสินดังกลาวในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
กองทรัสตฯไดจัดหาผลประโยชนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยขางตนโดยการเขาทําสัญญาเชากับ
บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ จํากัด) เปนระยะ
เวลาเชา 15 ป และ 2 ป 8 เดือน โดยมีอัตราคาเชา การปรับขึ้นคาเชาและการตออายุสัญญาเชาตามที่กําหนด
ไวในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯไดจดจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคาสุทธิตามบัญชี
จํานวน 1,294 ลานบาทไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย
8.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯมีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร
ออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร

9.

เงินตน (พันบาท)
33,560
33,560

อัตราดอกเบี้ยตอป (%)
0.38

ลูกหนี้จากการใหเชา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากการใหเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 42.3 ลานบาท เปนลูกหนี้ที่ยังไมถึง
กําหนดชําระ

10. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนการเชารอตัดบัญชี

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนการเชารอตัดบัญชีตนงวด
บวก: รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวาระหวางงวด
หัก: ตัดจําหนายระหวางงวด
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนการเชารอตัดบัญชีปลายงวด

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
14,903
(38)
14,865
7
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11. เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
450,000
(3,580)
446,420

เงินกูยืมระยะยาว
หัก: คาธรรมเนียมสัญญาเงินกูยืมรอตัดบัญชี
รวมเงินกูยืมระยะยาว

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กองทรัสตฯไดเบิกเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง
จํานวนเงิน 450 ลานบาท เพื่อใชในการเขาซื้อทรัพยสินซึ่งไดแก โครงการโรงแรมศรีพันวา และบานพัก
ตากอากาศ โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจะชําระคืน
เปนรายเดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR ลบอัตราคงที่ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีหลักทรัพยค้ําประกัน
คือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7
ภายใตสัญญาเงินกู กองทรัสตฯตองปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การ
ดํารงสัดสวนสินเชื่อตอหลักประกัน (Loan to Value) และดํารงสัดสวนเงินกูยืมตอกําไรจากการดําเนินงาน
กอนดอกเบี้ยและคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ปรับปรุงดวยรายการอื่นที่มิใช
เงินสด (Funded Debt to EBITDA) ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา เปนตน
12. กําไรสะสม
กําไรสะสมตนงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางงวด
กําไรสะสมปลายงวด

(หนวย: พันบาท)
6,909
6,909

13. คาใชจาย
ค า ธรรมเนี ย มผู จั ด การกองทรั ส ต ฯ ค า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี แ ละผู เ ก็ บ รั ก ษาทรั พ ย สิ น และค า ธรรมเนี ย ม
นายทะเบียนหนวยทรัสต มีรายละเอียดดังนี้
13.1 คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต
ผูจัดการกองทรัสตฯมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทรัสตฯในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของ
มูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสตฯ ซึ่งจะคํานวณและชําระเปนรายเดือน

8
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13.2 คาธรรมเนียมในการไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทรัสตฯ
ผูจัดการกองทรัสตฯมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมในการไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทรัสตฯ โดยมี
รายละเอียดังนี้
กรณีไดมาซึ่งทรัพยสินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต
ค า ธรรมเนี ย มในการได ม าคํ า นวณโดยใช อั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 0.75 ของมู ล ค า ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด ม าของ
กองทรัสตฯ
กรณีไดมาซึ่งทรัพยสินของบุคคลอื่น
ค า ธรรมเนี ย มในการได ม าคํ า นวณโดยใช อั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 1.00 ของมู ล ค า ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด ม าของ
กองทรัสตฯ
กรณีจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทรัสต
คาธรรมเนียมในการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินคํานวณโดยใชอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาทรัพยสินที่
ไดจําหนายไปของกองทรัสตฯ
13.3 คาธรรมเนียมทรัสตีและผูเก็บรักษาทรัพยสิน
ทรัสตีและผูเก็บรักษาทรัพยสินจะไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม
ของกองทรัสตฯ ซึ่งจะคํานวณและชําระเปนรายเดือน
13.4 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยทรัสต
คาใชจายในการดําเนินงานนายทะเบียนหนวยทรัสตคํานวณโดยนํ าอั ตราค าธรรมเนีย มที่ กําหนดโดย
นายทะเบียนหนวยทรัสตคูณดวยทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต ซึ่งจะคํานวณและชําระเปนรายป
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14. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด กองทรัสตฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกองทรัสตฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแตวันที่
6 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ จํากัด
คาขายทรัพยสิน
บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จํากัด
รายไดคาเชา
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท จํากัด
คาธรรมเนียมผูจ ัดการกองทรัสต
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
คาธรรมเนียมทรัสตีและผูเก็บรักษาทรัพยสิน

นโยบาย
การกําหนดราคา

1,296,666

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

8,517

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

317

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 13

339

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 13

ยอดคงค า งระหว า งกองทรั ส ต ฯ และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 มี
รายละเอียดดังนี้
บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จํากัด
ลูกหนี้จากการใหเชา
คาเชารับลวงหนา
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท จํากัด
คาธรรมเนียมผูจ ัดการกองทรัสตคางจาย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
คาธรรมเนียมทรัสตีและผูเก็บรักษาทรัพยสินคางจาย

(หนวย: พันบาท)
42,280
10,230
317
339

15. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทรัสตฯไดซื้อเงินลงทุนในระหวางงวดปจจุบันโดยไมรวมเงินฝากธนาคารเปนจํานวนเงิน 3,529 ลานบาท
โดยคิดเปนรอยละ 203 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด
10
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16. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กองทรั ส ต ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในส ว นงานดํ า เนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส ว นงานเดี ย ว คื อ การให เ ช า
อสังหาริมทรั พยที่ได ลงทุนไปและดําเนิน ธุรกิจในสวนงานหลั กทางภู มิศาสตร เดีย ว คือ ประเทศไทย
กองทรัสตฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึง่
วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น
รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงานตาม
สวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว
กองทรัสตฯมีรายไดจากลูกคารายหลักหนึ่งรายคือ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จํากัด
17. ภาระผูกพัน
กองทรัสตฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาบริการและคาธรรมเนียมตางๆตามเกณฑและเงื่อนไขที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13
กองทรัสตฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่คาดวาจะไดรับในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาใหเชาดําเนินงานที่บอกเลิก
ไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว
244
ภายใน 1 ป
805
หลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
1,283
เกิน 5 ป
18. เครื่องมือทางการเงิน
18.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของกองทรัสตฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินสด
และเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการใหเชา ลูกหนี้จากดอกเบี้ย คาใชจายคางจาย กองทรัสตฯมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กองทรัสตฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการใหเชา ผูจัดการกองทรัสตฯควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม การใหสินเชื่อของ
กองทรัสตฯมีการกระจุกตัว เนื่องจากกองทรัสตฯมีลูกคารายหลัก คือ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จํากัด
อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาวมีความสามารถในการชําระหนี้ ดังนั้น กองทรัสตฯจึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดที่กองทรัสตฯอาจตองสูญเสียจากการให
สินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จากการใหเชาที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทรัสตฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินกูยืม
ระยะยาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทรัสตฯจึงอยูในระดับต่ํา
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ไมมีอัตรา
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง
รวม
ดอกเบี้ย
คงที่
ตามราคาตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

33,560

-

33,560

0.38

-

446,420

-

446,420

4.01

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กองทรัสต ฯพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากกองทรั สตฯไมมี ธุรกรรมที่เป น
เงินตราตางประเทศ และไมมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันที่ใน
งบดุล
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18.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมี
ความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรม
จะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของกองทรัสตฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล เ คีย งกั บอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด กองทรั ส ตฯ จึ ง ประมาณมู ล ค ายุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
19. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของกองทรัสตฯในการบริหารทางการเงินคือการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยทรัสต
ตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทรัสตฯ
20. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูจัดการกองทรัสตฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
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