
 

 

 

 

รายงานสรุปประเด็นค าถามค าตอบจากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิของผู้ถือหน่วยทรัสต ์
ตามทีก่องทรัสตไ์ด้มีการน าส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2563 

 
บริษัท เอสซีซีพี  รีทส์ จ ำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี ้(“กองทรสัต”์) ไดม้ีกำรน ำส่งขอ้มลูแทนกำรจดัประชุม
สำมัญประจ ำปี 2563 และด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมไดต้ำมช่องทำงที่ก ำหนด
ทำงเวปไซต ์www.tprimereit.com ของกองทรสัต ์ตัง้แต่วนัที่ 21 เมษำยน 2563  ถึงวนัที่ 8 พฤษภำคม 2563 นัน้ 

บริษัทฯ ขอแจง้ว่ำ มีผูถื้อหน่วยทรสัตใ์ดสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมจ ำนวน 2 รำย และบริษัทฯไดต้อบค ำถำมผู้
ถือหน่วยทรสัตด์งักลำ่วเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ สรุปประเด็นส ำคญัดงันี ้

 
 ค ำถำม: ผูเ้ช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้ที่ไม่สำมำรถเปิดบริกำรไดค้ิดเป็นสัดส่วนเท่ำไรและมีแนวทำงในกำรเยียวยำผู้เช่ำ

อย่ำงไรบำ้ง 
 ค ำตอบ: ผูเ้ช่ำส่วนใหญ่ที่ตอ้งปิดใหบ้ริกำรชั่วครำวตำมประกำศของกรุงเทพมหำนครเป็นผูเ้ช่ำที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทสถำนศกึษำ, ฟิตเนส และธุรกิจใหบ้รกิำรต่ำงๆ 
 
 ค ำถำม: ส ำหรบัผูเ้ช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนคำดว่ำส่วนใหญ่ยงัคงช ำระค่ำเช่ำตำมปกติใช่หรือไม่ และมีผูเ้ช่ำขอส่วนลด

ค่ำเช่ำหรือขอช ำระล่ำชำ้หรือไม่  
 ค ำตอบ: ผู้เช่ำส่วนใหญ่ยังคงช ำระค่ำเช่ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ก็มีผู้เช่ำบำงรำยที่ช ำระเช่ำล่ำช้ำ

เนื่องจำกปัญหำติดขดัในกำรโอนเงินมำจำกต่ำงประเทศ  
 
 ค ำถำม:  สถำนกำรณปั์จจบุนัส่งผลกระทบต่อรำยไดใ้นปี 2563 มำกนอ้ยแค่ไหน 
 ค ำตอบ: ในปัจจุบนักองทรสัตพ์ยำยำมมุ่งเนน้ใหร้ำยไดท้ี่ลดลงของกองทรสัตส์อดคลอ้งกับค่ำใชจ้่ำยที่สำมำรถ

ปรบัลดลงได ้ทัง้นี ้ส ำหรบัรำยละเอียดต่ำงๆ จะยงัไม่สำมำรถเปิดเผยในขณะนีก้่อนที่จะรบักำรตรวจสอบควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลู 

 
 ค ำถำม:  หำกผูเ้ช่ำตดัสินใจยกเลิกพืน้ที่เช่ำก่อนครบก ำหนดสญัญำ หรือหำกผูเ้ช่ำไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป

ได ้(ลม้ละลำย) กองทรัสตม์ีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบำ้ง อำทิเช่น กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย เป็นตน้ ทัง้นีม้ีผูเ้ช่ำตอ้งช ำระค่ำปรบัหรือไม่   

 ค ำตอบ: ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ กรณีที่ผูเ้ช่ำคืนพืน้ที่ก่อนครบก ำหนดสญัญำ ผูเ้ช่ำมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยคือกำรช ำระ
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่คงเหลือเต็มจ ำนวนและจะไม่ไดร้บัเงินประกนักำรเช่ำคืน ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำจะตอ้งท ำกำรรือ้ถอน
พืน้ท่ีคืนตำมมำตรฐำนของอำคำรดว้ย 

 



 

 

 

 ค ำถำม:  ผูเ้ช่ำตอ้งวำงเงินประกนักำรเช่ำพืน้ท่ีจ ำนวนเท่ำไร 
 ค ำตอบ: ผูเ้ช่ำตอ้งวำงเงินประกนักำรเช่ำประมำณ 3-6 เดือนของค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 
 
 ค ำถำม: กองทรสัตม์ีกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่เป็นสภำพคล่องของกองทรสัตเ์ท่ำไรและมีเงิน

กูย้ืมดว้ยหรือไม่ 
 ค ำตอบ: ปัจจบุนักองทรสัตไ์ม่มีเงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยภ์ำยหลงัจำกออกตรำสำรหนีแ้ลว้ 
 
 ค ำถำม: ปัจจบุนัผูเ้ช่ำมีสดัส่วนของประเภทธุรกิจของผูเ้ช่ำอย่ำงไรบำ้ง  
 ค ำตอบ: ส ำหรบัอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์ผูเ้ช่ำส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท ไอทีและซอฟตแ์วร,์ กำรผลิต และ

กำรเงิน ส ำหรับอำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร ์ผู้เช่ำส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท อิเล็กทรอนิกส์และไอที , 
ส ำนกังำนกฎหมำย และกำรเงิน  

 
 ค ำถำม: อตัรำของผูเ้ช่ำที่จะครบก ำหนดสญัญำเช่ำในปี  2563  และ 2564 เป็นอย่ำงไรหำกแบ่งแยกตำมพืน้ที่

ส  ำนกังำนและพืน้ท่ีรำ้นคำ้ของแต่ละอำคำร  
 ค ำตอบ:  
 ส ำหรบัอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์ 
 ในปี 2563  

- อตัรำกำรครบก ำหนดสญัญำเช่ำของพืน้ท่ีส ำนกังำนอยู่ที่รอ้ยละ 27.2 ของพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนท่ีปล่อยเช่ำ
ไดท้ัง้หมด  

- อัตรำกำรครบก ำหนดสัญญำเช่ำของพืน้ที่รำ้นคำ้อยู่ที่รอ้ยละ 36.4 ของพืน้ที่อำคำรรำ้นคำ้ที่ปล่อยเช่ำ          
ไดท้ัง้หมด 

ในปี 2564  
- อตัรำกำรครบก ำหนดสญัญำเช่ำของพืน้ท่ีส ำนกังำนอยู่ที่รอ้ยละ 42.2 ของพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนท่ีปล่อยเช่ำ

ไดท้ัง้หมด 
- อัตรำกำรครบก ำหนดสัญญำเช่ำของพืน้ที่รำ้นคำ้อยู่ที่รอ้ยละ 54.4 ของพืน้ที่อำคำรรำ้นคำ้ที่ปล่อยเช่ำ         

ไดท้ัง้หมด 
ส ำหรบัอำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร ์
ในปี 2563  
- อตัรำกำรครบก ำหนดสญัญำเช่ำของพืน้ที่ส  ำนกังำนอยู่ที่รอ้ยละ 9.6 ของพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนที่ปล่อยเช่ำ

ไดท้ัง้หมด  
- อัตรำกำรครบก ำหนดสัญญำเช่ำของพืน้ที่รำ้นคำ้อยู่ที่รอ้ยละ 32.5 ของพืน้ที่อำคำรรำ้นคำ้ที่ปล่อยเช่ำ          

ไดท้ัง้หมด 
 
 



 

 

 

ในปี 2564  
- อตัรำกำรครบก ำหนดสญัญำเช่ำของพืน้ท่ีส ำนกังำนอยู่ที่รอ้ยละ 43.9 ของพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนท่ีปล่อยเช่ำ

ไดท้ัง้หมด 
- อัตรำกำรครบก ำหนดสัญญำเช่ำของพืน้ที่รำ้นคำ้อยู่ที่ รอ้ยละ 20.3 ของพืน้ที่อำคำรรำ้นคำ้ที่ปล่อยเช่ำ         

ไดท้ัง้หมด 

ทั้ ง นี ้  ส ำหรับ รำยละ เอี ยด เพิ่ ม เติ มสำมำรถดู เอกสำร เผยแพร่ ได้จ ำก เวปไซต์ของกองทรัสต์ที่   
www.tprimereit.com. 

 
 ค ำถำม: กำรต่อสญัญำเช่ำที่หมดอำยใุนปีนีอ้ตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำและอตัรำกำรปรบัเพิ่มค่ำเช่ำเป็นอย่ำงไรบำ้ง
 ค ำตอบ:   

ส ำหรบัอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์
- พืน้ท่ีส ำนกังำน : อตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำในปี 2562 อยู่ประมำณรอ้ยละ 98 และอตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียที่ปรบัขึน้

ไดส้ ำหรบัรอบกำรต่อสญัญำเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 15 
- พืน้ท่ีรำ้นคำ้ : อตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำในปี 2562 อยู่ประมำณรอ้ยละ 100 และอตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียที่ปรบัขึน้ได้

ส ำหรบัรอบกำรต่อสญัญำเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 11 
ส ำหรบัอำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร ์

- พืน้ท่ีส ำนกังำน : อตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำในปี 2562  อยู่ประมำณรอ้ยละ 98 และอตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียที่ปรบัขึน้
 ไดส้ ำหรบัรอบกำรต่อสญัญำเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 14 
- พืน้ที่รำ้นคำ้ : อตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำในปี 2562 อยู่ประมำณรอ้ยละ 90 และอตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียที่ปรบัขึน้ได้

ส ำหรบัรอบกำรต่อสญัญำเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 11 
 

 ค ำถำม: ควำมคืบหนำ้ของสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนดในปี 2563 นัน้เป็นอย่ำงไร กองทรสัตไ์ดม้ีกำรเจรจำเบือ้งตน้
กบัผูเ้ช่ำแลว้หรือไม่ ผูเ้ช่ำมีควำมเห็นอย่ำงไร  

 ค ำตอบ: ผูเ้ช่ำส่วนใหญ่ที่สญัญำเช่ำครบก ำหนดในไตรมำส 1 ปี 2563 นัน้ส่วนใหญ่ไดต้่อสญัญำเรียบรอ้ยแลว้ 
 

 ค ำถำม: ตัง้แต่ตน้ปีที่ผ่ำนมำมีผูเ้ช่ำที่ขอยกเลิกสญัญำก่อนก ำหนดบำ้งหรือไม่ และเป็นธุรกิจประเภทใดและเป็น
ผูเ้ช่ำอำคำรไหนบำ้ง ผลกระทบต่อรำยไดค้ิดเป็นสดัส่วนเท่ำไรต่อพืน้ท่ีปล่อยเช่ำไดท้ัง้หมด  

 ค ำตอบ : ในไตรมำสแรกของปี 2563 นั้น ยังไม่มีผู้ เช่ำที่ยกเลิกพื ้นที่ เช่ำก่อนก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม                            
มีผูเ้ช่ำบำงรำยไดแ้จง้ทำงวำจำว่ำอำจจะขอยกเลิกพืน้ที่เช่ำก่อนก ำหนดเนื่องจำกไดร้บัผลกระทบต่อธุรกิจที่
อำจจะตอ้งปิดตวัลง ซึ่งหำกยกเลิกพืน้ท่ีก่อนก ำหนดจะตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรหำผูเ้ช่ำใหม่มำแทนที่ดว้ย  

 
 

http://www.tprimereit.com/


 

 

 

 ค ำถำม: ผูเ้ช่ำที่ขอยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนก ำหนดประกอบธุรกิจประเภทใด และกระทบต่อรำยไดห้รือคิดเป็น
สดัส่วนเท่ำไรต่อพืน้ท่ีปล่อยเช่ำไดท้ัง้หมด 
ค ำตอบ: ขณะนีผ้ลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2563 อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบและรำยงำนต่อที่ประชมุ 
คณะกรรมกำรบรษิัท หลงัจำกนัน้ทำงกองทรสัตจ์ึงจะสำมำรถเผยแพรร่ำยละเอียดบนเว็บไซตข์องกองทรสัต ์
ต่อไป  

 
 ค ำถำม: อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีล่ำสดุของทัง้ 2 อำคำร โดยแบ่งเป็นพืน้ท่ีส ำนกังำนและพืน้ท่ีรำ้นคำ้เป็นอย่ำงไร  
 ค ำตอบ: ในไตรมำส 4 ปี 2562 อตัรำกำรกำรเช่ำพืน้ท่ีของอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอรใ์นส่วนของพืน้ท่ีส ำนกังำนและ

พืน้ท่ีรำ้นคำ้เท่ำกบัรอ้ยละ 99  และ 100 ตำมล ำดบั ในขณะท่ีอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีของอำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอรใ์น
ส่วนของพืน้ท่ีส ำนกังำนและพืน้ที่รำ้นคำ้เท่ำกบัรอ้ยละ 99.3  และ 93.9 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ส ำหรบัรำยละเอียดเพิ่ม
สำมำรถดเูอกสำรเผยแพรไ่ดจ้ำกเวปไซตข์องกองทรสัตท์ี่  www.tprimereit.com. 

 
 ค ำถำม: กองทรสัตไ์ดม้ีกำรช่วยเหลือผูเ้ช่ำอย่ำงไรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจที่มีประกำศใหปิ้ดใหบ้รกิำรชั่วครำว  
 ค ำตอบ: กองทรัสตจ์ะให้ควำมช่วยเหลือโดยกำรยกเวน้ค่ำปรับส ำหรับกำรช ำระล่ำชำ้  ในกรณีที่ผู้เช่ำนั้นไม่

สำมำรถช ำระค่ำเช่ำไดต้รงตำมก ำหนด ซึ่งกำรยกเวน้ค่ำปรบัดงักล่ำวตอ้งอยู่บนเงื่อนไขว่ำผูเ้ช่ำรำยนัน้จะตอ้งไม่
มีหนีท้ี่คำ้งช ำระเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ทำงกองทรสัตไ์ดพ้ิจำรณำปรบัลดค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ รว่มดว้ย  

 
 ค ำถำม: เพื่อยืนยนัควำมเขำ้ใจตำมที่แจง้ ผูเ้ช่ำยงัคงตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมปกติแมว้่ำผูเ้ช่ำจะปิดใหบ้รกิำรชั่วครำว

หรือไม่  
ค ำตอบ: อำ้งถึงที่กองทรสัตไ์ดแ้จง้วำ่ “กองทรสัตไ์ดม้ีกำรยกเวน้ค่ำปรบัส ำหรบักำรช ำระล่ำชำ้ใหแ้ก่ ผูเ้ช่ำกรณีที่ผู้

เช่ำไม่สำมำรถช ำระเงินไดต้รงตำมก ำหนด” ซึ่งหมำยควำมว่ำผูเ้ช่ำจ ำเป็นตอ้งจ่ำยตำมก ำหนดที่ระบไุวใ้นสญัญำ

เช่ำและบรกิำร ทัง้นี ้กองทรสัตจ์ะพิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผลของผูเ้ช่ำแต่ละรำยในกำรช ำระล่ำชำ้ ซึ่งไม่ใช่ผู้

เช่ำทกุรำยที่จะไดร้บักำรยกเวน้ค่ำปรบัส ำหรบักำรช ำระล่ำชำ้ดงักล่ำว  
 

 ค ำถำม: มีผูเ้ช่ำที่ขอควำมช่วยเหลือจำกกองทรสัตม์ำกนอ้ยเพียงใด เช่น กำรขอยกเวน้ค่ำเช่ำหรือกำรผ่อนช ำระ       
สำมำรถคิดเป็นอัตรำสัดส่วนเท่ำไรของผลกระทบต่อรำยไดท้ัง้หมดของกองทรสัต ์และผูเ้ช่ำเหล่ำนั้นประกอบ
ธุรกิจประเภทใด  

 ค ำตอบ: ปัจจบุนัมีผูเ้ช่ำบำงรำยที่ขอยกเวน้ค่ำเช่ำหรือส่วนลด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำ้นคำ้และผูเ้ช่ำพืน้ที่
ส  ำนักงำนบำงรำย ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2563 กำรใหค้วำมช่วยเหลือต่ำงๆ นั้นจะยังไม่ส่งกระทบต่อกองทรสัต ์     
แต่จะเริ่มเห็นผลกระทบตัง้แต่ไตรมำส 2 เป็นตน้ไป ในขณะเดียวกัน กองทรสัตไ์ดพ้ยำยำมอย่ำงยิ่งในกำรให้
ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ โดยกระทบต่อผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หน้อ้ยที่สุดดว้ยเช่นกัน เบือ้งตน้ กองทรสัตไ์ดใ้หค้วำม
ช่วยเหลือภำยใตง้บประมำณที่กองทรสัตส์ำมำรถปรบัลดค่ำใชจ้่ำยได ้อำทิเช่น กำรลดค่ำใชจ้่ำยในกำรปรบัปรุง
โครงกำรที่ยงัไม่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน โดยคงเหลือไวเ้พียงรำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรปรบัปรุงโครงกำรเพื่อควำม

http://www.tprimereit.com/


 

 

 

ปลอดภัยของอำคำรหรือค่ำใช้จ่ำยที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนไว้เท่ำนั้น ซึ่งในเบือ้งตน้นั้นจะเป็นกำรให้ควำม
ช่วยเหลือโดยกำรยกเวน้ค่ำปรบัส ำหรบักำรช ำระล่ำชำ้ที่มีกำรช ำระภำยในเดือนก่อน 

 ค ำถำม: จำกที่กองทรสัตไ์ดใ้หค้วำมช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่ำไปบำ้งแลว้ไม่วำ่ในรูปแบบของกำรยกเวน้ค่ำเช่ำหรือกำรให้
ส่วนลดค่ำเช่ำนั้น ขอให้อธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกับควำมช่วยเหลือ เช่น ส่วนลดที่ให้คิดเป็นจ ำนวนก่ีเดือนหรือ
เปอรเ์ซ็นตท์ี่ลดค่ำเช่ำ ผลกระทบต่อรำยไดค้ิดเป็นสดัส่วนเท่ำไรของรำยไดท้ัง้หมดในไตรมำสที่ 2 เป็นตน้ไป และ
ธุรกิจประเภทใดที่ใหค้วำมช่วยเหลือไปแลว้บำ้ง 

 ค ำตอบ: ดังที่ไดต้อบไปก่อนหน้ำถึงผลกระทบที่จะเริ่มตน้ในไตรมำสที่  2 เป็นตน้ไป ดังนั้นกองทรัสต ์จึงไม่

สำมำรถให้รำยละเอียดที่ชัดเจนเก่ียวกับผลกระทบต่อรำยไดข้องกองทรัสตท์ี่แน่นอนไดต้ำมที่ท่ำนสอบถำม        

ซึ่งกองทรสัตไ์ดพ้ิจำรณำใหค้วำมช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่ำโดยไม่ไดพ้ิจำรณำเพียงแค่ประเภทธุรกิจของผูเ้ช่ำเท่ำนัน้      

แต่กำรพิจำรณำใหช้่วยเหลือนัน้จะพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป ทัง้นี ้ภำยใตส้ถำนกำรณท์ี่ไม่แน่นอนและอำจมีกำร

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำนั้นจะมีกำรพิจำรณำที่แตกต่ำงกันไป โดยนโยบำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือก็อำจจะ

แตกต่ำงกันไปในแต่ละรำยดว้ยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม กองทรัสตจ์ะยังคงให้ควำมช่วยเหลือตำมล ำดับของ

ผลกระทบทำงกำรเงินของผูเ้ช่ำที่รุนแรงก่อน 

 

 ค ำถำม: ขอให้ช่วยรำยงำนสถำนกำรณข์องแต่ละอำคำร เช่น ปริมำณผู้เช่ำในช่วงไม่ก่ีเดือนที่ผ่ำนมำว่ำเป็น
อย่ำงไรบำ้ง  

 ค ำตอบ: ปัจจุบนัผูเ้ช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้ส่วนใหญ่ตอ้งปิดใหบ้ริกำรชั่วครำวตำมประกำศของกรุงเทพมหำนคร ธุรกิจ
ของผู้เช่ำที่ไดร้ับผลกระทบมำกสุด ไดแ้ก่  สถำนศึกษำ ฟิตเนส และธุรกิจบริกำรต่ำงๆ ในขณะที่ผู้เช่ำพืน้ที่
ส  ำนกังำนบำงรำยไดก้ ำหนดนโยบำยใหพ้นกังำนท ำงำนท่ีบำ้นมำกขึน้  

 
 ค ำถำม: จำกมุมมองของกองทรสัต ์ผูเ้ช่ำที่จะขอควำมช่วยเหลือหรือขอยกเลิกสัญญำก่อนก ำหนดมีมำกนอ้ย

เพียงใด และจะมีผลกระทบกบักองทรสัตม์ำกนอ้ยเพียงใด  
 ค ำตอบ: สำเหตทุี่ผูเ้ช่ำจ ำเป็นตอ้งปิดกิจกำรลงนัน้ขึน้อยู่กบัว่ำตวัผูเ้ชำ่เองไดร้บัผลกระทบมำกเพียงไรต่อประเภท

ธุรกิจของพวกเขำ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจตวัแทนกำรท่องเที่ยว ธุรกิจน ำ้มนั และธุรกิจสำยกำรบิน ซึ่งแน่นอนว่ำ
ผูเ้ช่ำเหล่ำนีจ้  ำเป็นตอ้งขอควำมช่วยในเรื่องของกำรยกเวน้ค่ำเช่ำหรือส่วนลด แต่กองทรสัตม์ีผูเ้ช่ำที่ประกอบ
ธุรกิจดังกล่ำวอยู่ไม่มำก ทั้งนี ้ ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มท่ำนสำมำรถดูเอกสำรเผยแพร่ได้จำกเวปไซตข์อง
กองทรสัตท์ี่  www.tprimereit.com.  

 
 ค ำถำม: หลงัจำกนี ้กองทรสัตค์ำดว่ำอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ อตัรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว

จะเป็นอย่ำงไร  
 ค ำตอบ: คำดว่ำจะพยำยำมรกัษำอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ใหไ้ดเ้ท่ำกบัที่มีอยู่ไวอ้ย่ำงที่ดีที่สดุและในส่วนของอตัรำกำร

เติบโตของค่ำเช่ำทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวนัน้จะรกัษำใหอ้ยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำกำรเติบโตของตลำด 
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