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เอกสารแนบ 6 

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยส์นิ 

ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

1.  สัญญาเช่า ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต  
 เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 

ค่าเช่า 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทรัสต์ดังที่ก าหนด

ต่อไปนี ้เป็นค่าเช่าในอตัราที่ค  านวณรวมกันทัง้หมดของค่าเช่าที่

กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ก่ผูเ้ช่า 

ไดแ้ก่ ค่าเช่าที่กองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่าโรงแรมดสิุตธานี ลา

กูน่า ภูเก็ต การใหเ้ช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการใหเ้ช่า

ช่วงโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย บวกดว้ย ค่าเช่าแปร

ผนั ซึ่งจะเท่ากับ EBITDA หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือ

บวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(2) ค่าเช่าคงทีร่ายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ในแต่ละปี หรือ 

ค่าเช่าคงที่สดุทา้ยในแต่ละปี (แลว้แต่กรณี) 

โดยที่ 
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ค่าเช่า 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทรัสต์ดังที่ก าหนด

ต่อไปนี ้เป็นค่าเช่าในอตัราที่ค  านวณรวมกันทัง้หมดของค่าเช่าที่

กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ก่ผูเ้ช่า 

ไดแ้ก่ ค่าเช่าที่กองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่าโรงแรมดุสิตธานี ลา

กูน่า ภูเก็ต การใหเ้ช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการใหเ้ช่า

ช่วงโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย บวกดว้ย ค่าเช่าแปร

ผนั ซึ่งจะเท่ากับ EBITDA หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือ

บวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(2) ค่าเช่าคงทีร่ายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ในแต่ละปี หรือ 

ค่าเช่าคงที่สดุทา้ยในแต่ละปี (แลว้แต่กรณี) 

โดยที่ 
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ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(ก) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสญัญาเช่า 

เท่ากบั 205,000,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของ

ค่าเฉล่ียของค่าเช่ารวมยอ้นหลงั 3 (สาม) ปีก่อน

หนา้ แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า 

(ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ท่ีไม่ใช่เป็นปีที่ต่อสญัญา 

เท่ากับ 205,000,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยส าหรบัปีที่ผ่านมา แลว้แต่จ านวนใดจะ

มากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดทา้ย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 2 

ใน 3 ของค่า เช่ารวมในปีนั้น  แล้วแต่จ านวนใด 

จะมากกว่ากนั 

ผูเ้ช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสดัส่วนของค่า

เช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปีใหก้บักองทรสัต ์ดงันี ้

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่
เร่ิมต้นแตล่ะปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 
กมุภาพนัธ ์ 12.50 
มีนาคม 10.00 
เมษายน 10.00 
พฤษภาคม 5.00 
มิถนุายน 5.00 
กรกฎาคม 5.00 
สิงหาคม 5.00 
กนัยายน 5.00 
ตลุาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 
ธันวาคม 12.50 

 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(ก) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสญัญาเช่า 

เท่ากบั 186,340,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของ

ค่าเฉล่ียของค่าเช่ารวมยอ้นหลงั 3 (สาม) ปีก่อน

หนา้ แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า 

(ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ท่ีไม่ใช่เป็นปีที่ต่อสญัญา 

เท่ากับ 186,340,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยส าหรบัปีที่ผ่านมา แลว้แต่จ านวนใดจะ

มากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดทา้ย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 2 

ใน 3 ของค่า เช่ารวมในปีนั้น  แล้วแต่จ านวนใด 

จะมากกว่ากนั 

ผูเ้ช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสดัส่วนของค่า

เช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปีใหก้บักองทรสัต ์ดงันี ้

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่
เร่ิมต้นแตล่ะปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 
กมุภาพนัธ ์ 12.50 
มีนาคม 10.00 
เมษายน 10.00 
พฤษภาคม 5.00 
มิถนุายน 5.00 
กรกฎาคม 5.00 
สิงหาคม 5.00 
กนัยายน 5.00 
ตลุาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 
ธันวาคม 12.50 
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ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

ทั้งนี ้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่ เริ่มต้น

ทั้งหมดที่ผู้เช่าช าระให้แก่กองทรัสต ์น้อยกว่าค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยตามผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการค านวณตามสูตรค านวณ

ในขา้งตน้ โดยใชข้อ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ใน

งบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีของผูเ้ช่า ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายชื่อ

ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

(แลว้แต่กรณี) โดยที่ผูเ้ช่าตกลงที่จะช าระค่าเช่าคงที่สดุทา้ย

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสตภ์ายในงวดถัดไปหลังจากการ

ค านวณค่าเช่าดงักล่าวได ้

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักดว้ย ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย 

หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือบวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผู้

เช่า(ii) ซึ่งจะมีการค านวณในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

ทั้งนี ้ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผูเ้ช่า

ช าระให้แก่กองทรัสต์แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตาม

ผลลัพธ์ที่ไดร้บัจากการค านวณตามสูตรค านวณในขา้งตน้ 

โดยใชข้อ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน

ภายใน หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

ของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ

ทั้งนี ้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่ เริ่มต้น

ทั้งหมดที่ผู้เช่าช าระให้แก่กองทรัสต ์น้อยกว่าค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยตามผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการค านวณตามสูตรค านวณ

ในขา้งตน้ โดยใชข้อ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ใน

งบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีของผูเ้ช่า ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายชื่อ

ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

(แลว้แต่กรณี) โดยที่ผูเ้ช่าตกลงที่จะช าระค่าเช่าคงที่สดุทา้ย

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ภายในงวดถัดไปหลังจากการ

ค านวณค่าเช่าดงักล่าวได ้

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักดว้ย ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย 

หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือบวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผู้

เช่า(ii) ซึ่งจะมีการค านวณในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับัญชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

ทั้งนี ้ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผูเ้ช่า

ช าระใหแ้ก่กองทรสัตแ์ตกต่างจากค่าเช่าแปรผนัตามผลลพัธ์

ที่ไดร้บัจากการค านวณตามสูตรค านวณในขา้งตน้ โดยใช้

ขอ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินภายใน 

หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้

เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ
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ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) ผูเ้ช่าตก

ลงที่จะช าระค่าเช่าแปรผันส่วนที่ขาดใหแ้ก่กองทรสัต ์หรือ

กองทรสัตต์กลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วนที่เกินกบัค่าเช่าที่

กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัภายในงวดถดัไปหลงัจากการค านวณ

ค่าเช่าดงักล่าวได ้

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA มากกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผูเ้ช่าในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) เท่ากบั จ านวนที่ต  ่ากว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 

 (ii) (EBITDA - 205,000,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัต ราร้อยละ  85 ตั้ ง แต่ วันที่  1 

มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 

2565 และในอัตราร้อยละ 80 หรือ

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ - EBITDA 

โดย ณ สิน้ปี ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้จะเท่ากับค่าเช่าคงที่

สดุทา้ย 

ทัง้นี ้ในการค านวณส่วนแบ่งของผูเ้ช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้

เช่ารายไตรมาส จะค านวณโดยใชค้่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ

จ านวนเงิน 205,000,000 บาท ตามอัตราส่วนของผลรวม

ของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปี” ตามที่ระบุใน

ตารางขอ้ (2) ขา้งตน้ 

เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) ผูเ้ช่าตกลงที่

จะช าระค่าเช่าแปรผันส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือ

กองทรสัตต์กลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วนที่เกินกบัค่าเช่าที่

กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัภายในงวดถดัไปหลงัจากการค านวณ

ค่าเช่าดงักล่าวได ้

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA มากกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผูเ้ช่าในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) เท่ากบั จ านวนที่ต  ่ากว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 

 (ii) (EBITDA - 186,340,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัต ราร้อยละ  85 ตั้ ง แต่ วันที่  1 

มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 

2565 และในอัตราร้อยละ 80 หรือ

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ - EBITDA 

โดย ณ สิน้ปี ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้จะเท่ากับค่าเช่าคงที่

สดุทา้ย 

ทัง้นี ้ในการค านวณส่วนแบ่งของผูเ้ช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้

เช่ารายไตรมาส จะค านวณโดยใชค้่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ

จ านวนเงิน 186,340,000 บาท ตามอัตราส่วนของผลรวม

ของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปี” ตามที่ระบุใน

ตารางขอ้ (2) ขา้งตน้ 



 

เอกสารแนบ 6 หนา้ 5 

ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

(5) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 
(EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

ข = รายไดร้วมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 

ๆ) ในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

ค = ตน้ทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและต้นทุนจากการด าเนินงาน 

อื่น ๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แลว้แต่

กรณี) 

ง = ค่าใชจ้่ายรวมในการขายและบรหิารจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือ

ในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการด าเนินงานอื่นจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่ อประโยชน์

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  (Public Liabilities 

Insurance) เป็นตน้) ในไตรมาสนัน้หรือในปี

นัน้ (แลว้แต่กรณี) 

(5) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 
(EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

ข = รายไดร้วมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 

ๆ) ในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

ค = ตน้ทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและต้นทุนจากการด าเนินงาน 

อื่น ๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่

กรณี) 

ง = ค่าใชจ้่ายรวมในการขายและบริหารจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือ

ในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการด าเนินงานอื่นจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่ อประโยชน์

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  (Public Liabilities 

Insurance) เป็นตน้) ในไตรมาสนัน้หรือในปี

นัน้ (แลว้แต่กรณี) 

2.  สัญญาเช่าช่วง ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ 

 เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 

ค่าเช่า 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 

ค่าเช่า 



 

เอกสารแนบ 6 หนา้ 6 

ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทรัสต์ดังที่ก าหนด

ต่อไปนี ้เป็นค่าเช่าในอตัราที่ค  านวณรวมกันทัง้หมดของค่าเช่าที่

กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ก่ผูเ้ช่า 

ไดแ้ก่ ค่าเช่าที่กองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่าโรงแรมดสิุตธานี ลา

กูน่า ภูเก็ต การใหเ้ช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการใหเ้ช่า

ช่วงโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย บวกดว้ย ค่าเช่าแปร

ผนั ซึ่งจะเท่ากับ EBITDA หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือ

บวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(2) ค่าเช่าคงทีร่ายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ในแต่ละปี หรือ 

ค่าเช่าคงที่สดุทา้ยในแต่ละปี (แลว้แต่กรณี) 

โดยที่ 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(ก) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสญัญาเช่า 

เท่ากบั 205,000,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของ

ค่าเฉล่ียของค่าเช่ารวมยอ้นหลงั 3 (สาม) ปีก่อน

หนา้ แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทรัสต์ดังที่ก าหนด

ต่อไปนี ้เป็นค่าเช่าในอตัราที่ค  านวณรวมกันทัง้หมดของค่าเช่าที่

กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ก่ผูเ้ช่า 

ไดแ้ก่ ค่าเช่าที่กองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่าโรงแรมดุสิตธานี ลา

กูน่า ภูเก็ต การใหเ้ช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการใหเ้ช่า

ช่วงโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย บวกดว้ย ค่าเช่าแปร

ผนั ซึ่งจะเท่ากับ EBITDA หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือ

บวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(2) ค่าเช่าคงทีร่ายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ในแต่ละปี หรือ 

ค่าเช่าคงที่สดุทา้ยในแต่ละปี (แลว้แต่กรณี) 

โดยที่ 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

(ก) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสญัญาเช่า 

เท่ากบั 186,340,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของ

ค่าเฉล่ียของค่าเช่ารวมยอ้นหลงั 3 (สาม) ปีก่อน

หนา้ แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า 



 

เอกสารแนบ 6 หนา้ 7 

ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

(ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ท่ีไม่ใช่เป็นปีที่ต่อสญัญา 

เท่ากับ 205,000,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยส าหรบัปีที่ผ่านมา แลว้แต่จ านวนใดจะ

มากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดทา้ย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 2 

ใน 3 ของค่า เช่ารวมในปีนั้น  แล้วแต่จ านวนใด 

จะมากกว่ากนั 

ผูเ้ช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสดัส่วนของค่า

เช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปีใหก้บักองทรสัต ์ดงันี ้

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่
เร่ิมต้นแตล่ะปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 
กมุภาพนัธ ์ 12.50 
มีนาคม 10.00 
เมษายน 10.00 
พฤษภาคม 5.00 
มิถนุายน 5.00 
กรกฎาคม 5.00 
สิงหาคม 5.00 
กนัยายน 5.00 
ตลุาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 
ธันวาคม 12.50 

 

ทั้งนี ้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่ เริ่มต้น

ทั้งหมดที่ผู้เช่าช าระให้แก่กองทรัสต ์น้อยกว่าค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยตามผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการค านวณตามสูตรค านวณ

ในขา้งตน้ โดยใชข้อ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ใน

งบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีของผูเ้ช่า ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายชื่อ

ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

(ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ท่ีไม่ใช่เป็นปีที่ต่อสญัญา 

เท่ากับ 186,340,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยส าหรบัปีที่ผ่านมา แลว้แต่จ านวนใดจะ

มากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดทา้ย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 2 

ใน 3 ของค่า เช่ารวมในปีนั้น  แล้วแต่จ านวนใด 

จะมากกว่ากนั 

ผูเ้ช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสดัส่วนของค่า

เช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปีใหก้บักองทรสัต ์ดงันี ้

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่
เร่ิมต้นแตล่ะปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 
กมุภาพนัธ ์ 12.50 
มีนาคม 10.00 
เมษายน 10.00 
พฤษภาคม 5.00 
มิถนุายน 5.00 
กรกฎาคม 5.00 
สิงหาคม 5.00 
กนัยายน 5.00 
ตลุาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 
ธันวาคม 12.50 

 

ทั้งนี ้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่ เริ่มต้น

ทั้งหมดที่ผู้เช่าช าระให้แก่กองทรัสต ์ น้อยกว่าค่าเช่าคงที่

สุดทา้ยตามผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการค านวณตามสูตรค านวณ

ในขา้งตน้ โดยใชข้อ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ใน

งบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีของผูเ้ช่า ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายชื่อ

ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

(แลว้แต่กรณี) โดยที่ผูเ้ช่าตกลงที่จะช าระค่าเช่าคงที่สดุทา้ย

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสตภ์ายในงวดถัดไปหลังจากการ

ค านวณค่าเช่าดงักล่าวได ้

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักดว้ย ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย 

หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือบวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผู้

เช่า(ii) ซึ่งจะมีการค านวณในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

ทั้งนี ้ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผูเ้ช่า

ช าระให้แก่กองทรัสต์แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตาม

ผลลัพธ์ที่ไดร้บัจากการค านวณตามสูตรค านวณในขา้งตน้ 

โดยใชข้อ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน

ภายใน หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

ของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) ผูเ้ช่าตก

ลงที่จะช าระค่าเช่าแปรผันส่วนที่ขาดใหแ้ก่กองทรสัต ์หรือ

กองทรสัตต์กลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วนที่เกินกบัค่าเช่าที่

กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัภายในงวดถดัไปหลงัจากการค านวณ

ค่าเช่าดงักล่าวได ้

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

(แลว้แต่กรณี) โดยที่ผูเ้ช่าตกลงที่จะช าระค่าเช่าคงที่สดุทา้ย

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ภายในงวดถัดไปหลังจากการ

ค านวณค่าเช่าดงักล่าวได ้

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักดว้ย ค่าเช่าคงที่สดุทา้ย 

หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรือบวกดว้ย ส่วนชดเชยจากผู้

เช่า(ii) ซึ่งจะมีการค านวณในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาและค่าใชจ้่ายตดับัญชีของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ตามสตูรการค านวณที่อยู่ในขอ้ (5) ทา้ยนี ้

ทัง้นี ้ ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i)  หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

 ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) หมายถึง กรณีที่  EBITDA 

นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

ทั้งนี ้ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผูเ้ช่า

ช าระใหแ้ก่กองทรสัตแ์ตกต่างจากค่าเช่าแปรผนัตามผลลพัธ์

ที่ไดร้บัจากการค านวณตามสูตรค านวณในขา้งตน้ โดยใช้

ขอ้มลูทางการเงินของผูเ้ช่าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินภายใน 

หรืองบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้

เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) ผูเ้ช่าตกลงที่

จะช าระค่าเช่าแปรผันส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือ

กองทรสัตต์กลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วนที่เกินกบัค่าเช่าที่

กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัภายในงวดถดัไปหลงัจากการค านวณ

ค่าเช่าดงักล่าวได ้

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 
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ที ่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน ข้อสัญญาทีเ่สนอขอใหอ้นุมัตแิก้ไข 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA มากกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผูเ้ช่าในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) เท่ากบั จ านวนที่ต  ่ากว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 

 (ii) (EBITDA - 205,000,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัต ราร้อยละ  85 ตั้ ง แต่ วันที่  1 

มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 

2565 และในอัตราร้อยละ 80 หรือ

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ - EBITDA 

โดย ณ สิน้ปี ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้จะเท่ากับค่าเช่าคงที่

สดุทา้ย 

ทัง้นี ้ในการค านวณส่วนแบ่งของผูเ้ช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้

เช่ารายไตรมาส จะค านวณโดยใชค้่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ

จ านวนเงิน 205,000,000 บาท ตามอัตราส่วนของผลรวม

ของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปี” ตามที่ระบุใน

ตารางขอ้ (2) ขา้งตน้ 

(5) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 
(EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA มากกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผูเ้ช่าในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่

กรณี) เท่ากบั จ านวนที่ต  ่ากว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ 

 (ii) (EBITDA - 186,340,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัต ราร้อยละ  85 ตั้ ง แต่ วันที่  1 

มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 

2565 และในอัตราร้อยละ 80 หรือ

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่  

EBITDA นอ้ยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ 

โดยที่ 

ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ - EBITDA 

โดย ณ สิน้ปี ค่าเช่าคงที่เริ่มตน้จะเท่ากับค่าเช่าคงที่

สดุทา้ย 

ทัง้นี ้ในการค านวณส่วนแบ่งของผูเ้ช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้

เช่ารายไตรมาส จะค านวณโดยใชค้่าเช่าคงที่เริ่มตน้ หรือ

จ านวนเงิน 186,340,000 บาท ตามอัตราส่วนของผลรวม

ของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มตน้แต่ละปี” ตามที่ระบุใน

ตารางขอ้ (2) ขา้งตน้ 

(5) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 
(EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 
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ข = รายไดร้วมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 

ๆ) ในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

ค = ตน้ทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและต้นทุนจากการด าเนินงาน 

อื่น ๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แลว้แต่

กรณี) 

ง = ค่าใชจ้่ายรวมในการขายและบรหิารจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือ

ในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการด าเนินงานอื่นจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่ อประโยชน์

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  (Public Liabilities 

Insurance) เป็นตน้) ในไตรมาสนัน้หรือในปี

นัน้ (แลว้แต่กรณี) 

ข = รายไดร้วมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 

ๆ) ในไตรมาสนัน้หรือในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

ค = ตน้ทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและ

เครื่องดื่มและต้นทุนจากการด าเนินงาน 

อื่น ๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่

กรณี) 

ง = ค่าใชจ้่ายรวมในการขายและบริหารจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือ

ในปีนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการด าเนินงานอื่นจากการ

ประกอบกิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่ อประโยชน์

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  (Public Liabilities 

Insurance) เป็นตน้) ในไตรมาสนัน้หรือในปี

นัน้ (แลว้แต่กรณี) 

 

 


