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เรือง

แจ้ งการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก) และ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครังที 1) เพือความชัดเจนเรืองค่าภาษีมลู ค่าเพิม

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

โรงแรมศรีพนั วา (“กองทรัสต์”) ในฐานะผู้ให้ เช่า และบริษัท ศรี พนั วา แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้เช่า ได้ เข้ าทําสัญญาเช่า
ทรัพย์สินไว้ ต่อกันภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน 2 ฉบับ ได้ แก่
1.

สัญญาเช่ าทรั พย์ สิน ระหว่า งกองทุนรวมอสัง หาริ มทรัพ ย์ โรงแรมศรี พันวาในฐานะผู้ใ ห้ เช่า และบริ ษัท ศรี พันวา
แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้เช่า ฉบับลงวันที 1 สิงหาคม 2556, สัญญาเช่ าทรั พย์สิน (ทรัพย์ สินทีลงทุนครังแรก)
(ฉบับแก้ ไขเพิมเติมครังที 1) ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วาในฐานะผู้ให้ เช่า และบริษัท ศรีพนั วา
แมเนจเมนท์ จํ ากัด ในฐานะผู้เช่า ฉบับลงวันที 6 ธัน วาคม 2559 และสัญญาโอนสิทธิ และหน้ าทีตามสัญญาเช่ า
ทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์โรงแรมศรี พันวา ในฐานะผู้ให้ เช่าเดิม, บริษัท ศรี พนั วา แมเนจเมนท์
จํากัด ในฐานะผู้เช่า และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา ในฐานะผู้ให้ เช่าใหม่ ฉบับลงวันที 21 ธันวาคม 2559 ซึงต่อไปจะเรียกว่า “สัญญา
เช่าทรัพย์สนิ (ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก)” และ

2.

สัญญาเช่าทรัพย์ สิน (ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครั งที 1) ระหว่างบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จํ า กัด ในฐานะทรั ส ตี ของทรั ส ต์เ พือการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พย์ โ รงแรมศรี พัน วา ในฐานะผู้ใ ห้ เ ช่ า และบริ ษัท
ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้เช่า ฉบับลงวันที 21 ธันวาคม 2559 ซึงต่อไปจะเรียกว่า “สัญญาเช่าทรัพย์สิน
(ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1)”

เนืองจากสัญญาเช่าทรั พย์สิน (ทรั พย์ สินทีลงทุนครังแรก) ทีกองทรั สต์ รับโอนมาจากกองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พย์
โรงแรมศรี พนั วา และ สัญญาเช่าทรัพย์ สิน (ทรั พย์สิน ทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1) มิได้ มีการแบ่งค่าเช่าอสังหาริ มทรั พย์และ
สังหาริ มทรัพย์ ให้ ชัดเจนซึงส่งผลถึงการคํานวณค่าภาษี มลู ค่าเพิมของค่าเช่าสังหาริ มทรัพย์ ดังนัน บริ ษัทฯ ขอเรี ยนแจ้ งให้
ทราบว่าได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (ทรัพย์สนิ ทีลงทุนครังแรก) และ สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังที 1) เพือความชัดเจนโดยมีการแบ่งค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าวออกเป็ นส่วนของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ให้ ชดั เจน โดยตกลงให้ แบ่งสัดส่วนค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันในแต่ละสัญญาออกเป็ น


ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 97.7 (เก้ าสิบเจ็ดจุดเจ็ด) ของค่าเช่าทังหมด และ



ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.3 (สองจุดสาม) ของค่าเช่าทังหมด

ทังนี ผู้เช่าตกลงให้ ค่าเช่าทีผู้เช่าจะต้ องชําระให้ แก่กองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก)
และ สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิน (ทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน เพิมเติมครั งที 1) ในส่ วนของค่ า เช่ าสังหาริ มทรั พย์ นันเป็ นราคาทีไม่ รวม
ภาษี มูลค่าเพิม โดยผู้เช่าตกลงทีจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษี มลู ค่าเพิมดังกล่าว และให้ ข้อสัญญาและเงือนไขอืนเป็ นไปตาม
สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สนิ ทีลงทุนครังแรก) และ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1) เดิมทุกประการ
นอกจากนี การดําเนินการดังกล่าวมิได้ สง่ ผลกระทบกับกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวิไล อินทกูล
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากัด

