รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ โรงแรมศรี พันวา (SRIPANWA)
ประจาปี 2562
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
การแนะนาก่ อนประชุม
คุณจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ รับหน้ าที่เป็ นพิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหน่วยทรั สต์ และ
แนะนาตัวแทนจากบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ (“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”)
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (“กองทรัสต์” หรื อ “กองทรัสต์ SRIPANWA”) ตัวแทนจาก
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนไทยพาณิ ชย์ จากัด ในฐานะทรั สตีของกองทรั สต์ (“ทรั สตี”) ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษา
กฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
1.

ผู้จัดการกองทรั สต์
คุณวรสิทธิ อิสสระ
ประธานกรรมการ
คุณไทรมัน่ ลัญฉน์ดี
กรรมการอิสระ
คุณวิไล อินทกูล
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
คุณสุมนา วรชุน
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
คุณวันเพ็ญ สระทองจันทร์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและธุรการ
คุณนรากร บุญบารุ ง
ผู้จดั การฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
คุณจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์
บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด
โดยกรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100

2.

ทรั สตี
คุณอรอนงค์ ชัยธง
ผู้อานวยการ
คุณชมพูนชุ แพรวพิพฒ
ั น์
ผู้จดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด

3.

ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณปั ญณรี ย์ แสงวงค์วาณิชย์
บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด

ทนายความที่ปรึกษา
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4.

ผู้สอบบัญชี
คุณสาธร ไทรกลมเกลียว
Audit Director
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

นอกจากนัน้ พิธีกรได้ แนะนา บริ ษัท ควิดแลบ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ดาเนินการนับ คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในการประชุมวันนี ้
ก่อนเริ่ มพิ จารณาวาระการประชุม พิ ธีกรแถลงต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประจาปี 2562 ของ
กองทรั สต์ SRIPANWA (“ที่ประชุม”) ว่า ณ เวลาเริ่ มประชุม มีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและการ
มอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 79 ราย ถือหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้น จานวน 169,026,769 หน่วยทรัสต์ คิดเป็ นร้ อยละ 60.5692 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
คือ 279,064,000 หน่วยทรัสต์ ครบเป็ นองค์ประชุม และพิธีกรได้ ชี ้แจงขันตอนการ
้
ประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)

บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็ นวาระ เป็ นการล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท แต่ไม่มีผ้ ูใดเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระ สาหรั บการประชุ มสามัญผู้ถือ
หน่วย ประจาปี 2562

(2)

การประชุมในครัง้ นี ้มีทงหมด
ั้
6 วาระ เป็ นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

(3)

ในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถสอบถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ได้
ตามความเหมาะสม โดยกรุ ณาแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมทัง้ แจ้ งด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มา
ด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ในลาดับต่อไป พิธีกรได้ เรี ยนเชิญ คุณวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ประธานที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวสวัสดีและต้ อนรั บผู้ถือหน่วยทรั สต์ และกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์
ประจาปี 2562 ของกองทรัสต์ SRIPANWA พร้ อมมอบหมายให้ คุณวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จดั การของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นผู้ดาเนินวาระการประชุมทัง้ 6 วาระ สาหรับการประชุมในวันนี ้
จากนัน้ ผู้ดาเนินวาระการประชุมได้ ชี ้แจงวาระการประชุมทังหมด
้
6 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561
พิ จารณาและรั บทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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วาระที่ 5

พิ จารณาและรั บทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิ จ ารณาและรั บ ทราบเรื่ อ งการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนประจ าปี 2561 ส าหรั บ งวด
ดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาและรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

วาระที่ 3
วาระที่ 4

เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณาและรั บทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2561

คุณวิไล ได้ แถลงต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั ง้ ที่
1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ส่ง
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของผู้จดั การ
กองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่ารายงานการประชุมนันมี
้ ความถูกต้ องเหมาะสมและมีการบันทึกได้ อย่าง
ถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ คุณวิไลได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ และสรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA จึงได้ เข้ าสูว่ าระที่ 2
วาระที่ 2

พิจารณาและรั บทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คุณวิไล ได้ แถลงต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานเมื่อปี 2561 โดยนาเสนอ

1. ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุ ปกองทรัสต์มี
รายได้ รวม 279 ล้ านบาท มีค่าใช้ จ่ายรวม 44 ล้ านบาท มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ อยู่ที่ 235 ล้ านบาท มีอตั ราการ
เพิ่มในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานอยู่ 325 ล้ านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ ้นของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปี
2561 ที่ 90 ล้ านบาท
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2. อัต ราการเข้ า พัก (Occupancy) และอัต ราค่ า ห้ อ งพัก เฉลี่ ย (Room Rate) กองทรั ส ต์ เ ป็ น เจ้ า ของ
ทรั พ ย์ สิ น อยู่ ส ามส่ว น โดยแบ่ ง ออกเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ครั ง้ แรก (“SPM1”) ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน เพิ่ มเติ ม ครั ง้ ที่ 1
(“SPM2) และ ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (“SPM3”)
ส่วนแรก SPM 1 คือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกโดยมีการแปลงสภาพมาจาก Property Fund มาเป็ น REIT
ซึง่ ใน SPM 1 มีทรัพย์สินอยู่ 2 ประเภท คือ
1.) Pool Villa (PV) โดยมี บ้ า นพัก แบบพู ล วิ ล ล่ า 38 หลัง Occupancy 61 %, Room Rate 22,685
บาท และ RevPAR = 13,837 บาท
2.) Pool Suite (PS) ห้ องพักแบบ พูลสวีท จานวน 7 ห้ อง Occupancy 73 %, Room Rate 12,952
บาท และ RevPAR = 9,454 บาท
ส่วนที่สอง SPM 2 เป็ นการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึง่ ใน SPM 2 มีทรัพย์สินอยู่ 2 ประเภท คือ
1.) โครงการ Habita ที่แบ่งเป็ น 1.1) Pool Suite(PS) 20 ห้ อง Occupancy 76% Room Rate 10,444
บาท และ RevPAR = 7,937 บาท 1.2) Penthouse(PH) 10 ห้ อง Occupancy 61% Room Rate 16,113 บาท และ
RevPAR = 9,828 บาท
2.) บ้ านพั ก ตากอากาศ 5 ห้ องนอน (X29) Occupancy 33 % Room Rate 80,212 บาท และ
RevPAR = 26,469 บาท
ส่วนที่สาม SPM 3 เป็ นการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยกองทรัสต์ลงทุนในเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึง่ ใน SPM 3 มี
ทรัพย์สินอยู่ 3 ประเภท คือ
1.) Beachfront Pool Suite Ground Floor (BG) Occupancy 81% Room Rate 11,749 บาท และ
RevPAR อยู่ที่ 9,516 บาท
2.) Beachfront Pool Suite (PS) Occupancy 50 % Room Rate 14,913 บาท และ RevPAR อยู่ที่
7,456 บาท
3.) Beachfront Penthouse (PH) Occupancy 56 % Room Rate 20,953 บาท และ RevPAR อยู่ที่
11,733 บาท
ผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นว่าผลการดาเนิ นงานของกองทรั สต์ นัน้ มีความถูกต้ องเหมาะสมและเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
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คุณวิไล เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ดังต่อไปนี ้
คาถามที่ 1 :

คุณ วุฒิ ศัก ดิ์ อุด มพรผดุง ผู้รั บ มอบฉันทะ สอบถามผลการดาเนิ นงานโดยรวมของทรั พย์ สิน
ทังหมด
้
Occupancy Rate คิดเป็ นร้ อยละเท่าไหร่ ของปี 2561 และอยากให้ กองทรัสต์เปิ ดข้ อมูลที่
นาเสนอในครั ง้ นีผ้ ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยขอให้ เปิ ดเผยทุกไตรมาส อย่างเช่นของบางบริ ษัท
จัดการ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลได้ ทุกไตรมาส ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กับผู้ถือ หน่วยทรั สต์เป็ นอย่าง
มาก

ข้ อชี ้แจง :

คุณวิไลชี ้แจงว่า ภาพรวมของทังหมด
้
ต้ องใช้ เวลาในการคานวณ เนื่องจากว่าเหตุผลในการที่ทา
แยกออกมาเพราะว่า จะได้ เห็ น performance ในแต่ล ะทรั พย์ สิ น ถ้ าน ามารวมกัน อาจจะให้
ความหมายผิดไป ในส่วนของการเปิ ดเผยข้ อมูล Occupancy และ Room Rate ข้ อมูลที่นามา
เสนอในครั ง้ นีเ้ ป็ นข้ อมูล จากผู้เช่าหลัก ต้ องขอตรวจสอบก่อนว่าสามารถนามาเปิ ดเผยเป็ นการ
สาธารณะได้ ทกุ ไตรมาสหรื อไม่

คาถามที่ 2 :

คุณสงกรานต์ อิสสระ ผู้รับมอบฉันทะ ชี ้แจงว่าการเปิ ดเผยข้ อมูล สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือความลับ
ทางการค้ า ทางผู้จดั การกองทรั สต์ต้องเปรี ยบเทียบให้ ดี หากมีการเปิ ดเผยไปจะทาให้ ค่แู ข่งของ
โรงแรมทราบผลการดาเนินงานได้

ข้ อชี ้แจง :

คุณ วิ ไ ลชี แ้ จงว่า กองทรั ส ต์ ไ ด้ มีการเปิ ดเผยในเรื่ องของรายปี อยู่ใ นรายงานการประชุม ของ
กองทรัสต์ที่ได้ เปิ ดเผยกับสาธารณะ แต่การที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายไตรมาสนัน้ ขอตรวจสอบ
ข้ อมูลอีกครัง้

ข้ อชี ้แจง :

คุณอรอนงค์ ในฐานะทรั สตี ชีแ้ จงว่า เนื่ องจากเป็ นทรั สตีของหลายกองทรั สต์ ที่ เป็ นทรั พ ย์ สิ น
ประเภทโรงแรม การเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ เป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผยของสปอนเซอร์ ผู้เช่าหลัก
หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ โดยจะเห็นว่า แต่ละสปอนเซอร์ มีความประสงค์มากน้ อยเพียงใดในการ
เปิ ดเผยข้ อมูล แต่หากผู้ถือหน่วยที่สนใจและโทรไปสอบถามจากทางผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นอีก
ประเด็น แต่ถ้าเป็ นการสาธารณะ ส่วนใหญ่จะไม่เปิ ดเผย เนื่องจากว่าเป็ น ข้ อมูลที่ค่อนข้ างเป็ น
ข้ อมูลภายใน ถ้ ามองในมุมของผู้ประกอบการ

ทังนี
้ ้ คุณวิไลได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบ
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ไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ สรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA จึงได้
เข้ าสูว่ าระที่ 3
วาระที่ 3

พิ จาร ณา และ รั บ ทราบ งบ แสดง ฐานะ การ เงิน (งบ ดุล) และ งบ บัญชี กาไร ขาด ทุน ประ จาปี
สาหรั บรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณวิไล ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนประจาปี
สาหรั บรอบปี บญ
ั ชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตลงนามโดยคุณ วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ได้ ให้ ความเห็นในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วาโดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มีความถูกต้ องเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจาปี 2561 โดยสรุ ปรายการที่สาคัญดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
1. สินทรัพย์รวม
2. หนี ้สินรวม
3. เงินกู้ระยะยาว
4. สินทรัพย์สทุ ธิ
5. สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
6. รายได้ รวม
7. กาไรสุทธิ

สาหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)
4,324,303,828
989,975,040
977,766,014
3,334,328,788
11.9482
278,679,718
324,540,351

ทังนี
้ ้ คุณวิไลได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ สรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบงบแสดง
ฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA จึงได้ เข้ าสูว่ าระที่ 4
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วาระที่ 4

พิจารณา แ ละรั บท ราบเรื่ องก า รจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนประจาปี 2561สาหรั บ งวด ดาเนิน
งานตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณวิไล ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาปี 2561 จากผลประกอบการ
ของปี 2561 มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยในครัง้ แรกคือวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ในอัตราประโยชน์
ตอบแทนหน่วยละ 0.1550 บาท สาหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ผลการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม
2561 และลาดับถัดไปวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จ่ายประโยชน์ตอบแทนหน่วยละ 0.2204 บาท สาหรับผลประกอบการ
รวมกัน ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ผลการด าเนิ น งานวัน ที่ 1 เมษายน – 30 กัน ยายน 2561 และส าหรั บ ผล
ประกอบการไตรมาส 4 ผลการดาเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 จ่ายประโยชน์ ตอบแทนหน่วยละ
0.3446 บาท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 รวมกันทังสามครั
้
ง้ ที่จ่ายอัตราประโยชน์ตอบแทนไปอัตราหน่วยละ 0.7200
โดยสรุ ปรายการที่สาคัญดังนี ้
รอบผลประกอบการ

อัตราประโยชน์ ตอบแทนจ่ ายต่ อ
หน่ วย (บาท/หน่ วย)

กาหนดจ่ ายประโยชน์
ตอบแทน

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561

0.1550

11 มิถนุ ายน 2561

1 เมษายน – 30 กันยายน 2561

0.2204

7 ธันวาคม 2561

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

0.3446

26 มีนาคม 2562

รวม

0.7200

ทังนี
้ ้ คุณวิไลได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ สรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบเรื่ องการจ่าย
ประโยชน์ ตอบแทนประจาปี 2561 สาหรั บงวดดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ของกองทรัสต์ SRIPANWA จึงได้ เข้ าสูว่ าระที่ 5
วาระที่ 5

พิจารณาและรั บทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คุณวิไล แถลงต่อที่ประชุม เพื่อรั บทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทูธ โทมัสสุ ไชยยศ

สอบบัญชี จากัด โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าวใน 4 ราย ต่อไปนี ้
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1. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6797 และ/หรื อ

2. คุณชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4301 และ/หรื อ

3. คุณนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5035 และ/หรื อ

4. คุณนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ 7731

โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 630,000 บาท
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า ทางบริ ษัท ดีลอยท์ ทูธ โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับกองทรัสต์ โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่
ทังนี
้ ้ คุณวิไลได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ สรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของกองทรัสต์ SRIPANWA จึงได้ เข้ าสูว่ าระที่ 6
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
คุณวิไล เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ดังต่อไปนี ้
คาถามที่ 1 :

คุณวุฒิศกั ดิ์ อุดมพรผดุง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม Occupancy และ Room Rate สาหรับผลการ
ดาเนินงานในไตรมาส 1 ของปี 2562

ข้ อ ชี แ้ จง :

คุณ วิ ไ ลชี แ้ จงว่า ได้ Occupancy ของ SPM1 ส าหรั บ Pool Villa อยู่ ที่ 52 % Room Rate อยู่ ที่
ประมาณ 27,000 บาท Pool Suite อยู่ ที่ 68% Room Rate อยู่ ที่ ป ระมาณ 14,000 บาท และ
Occupancy ของ SPM2 Habita Pool Suite อยู่ ที่ 66% Room Rate อยู่ ที่ ป ระมาณ 11,000
บาท บ้ านพักตาอากาศ 5 ห้ องนอน (X29) อยู่ที่ 30% Room Rate อยู่ที่ประมาณ 90,000 บาท
ส า ห รั บ SPM3 Occupancy ข อ ง Beachfront Pool Suite อ ยู่ ที่ 64 % Room Rate อ ยู่ ที่
ประมาณ 9,500 บาท และ Pool Villa อยู่ที่ 35% Room Rate 28,000 บาท

คาถามที่ 2 :

คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ทรั พย์ สินที่ ภูเก็ต มีพืน้ ที่ ที่ จะขยายห้ อง
เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ หรื อว่าเต็มพื ้นที่แล้ ว
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ข้ อชี ้แจง :

คุณวิไล ชี ้แจงว่า ในโครงการศรี พนั วายังมีพื ้นที่ดินที่วา่ งอยู่และกาลังจะมีโครงการสร้ างห้ องพัก
และ รวมถึง Convention Room เพื่อที่จะให้ บริ การในโครงการโรงแรมศรี พนั วาและจะมี Pool Villa
เรี ยกว่า X25 ที่อยู่ในโครงการบริ เวณเดียวกัน

คาถามที่ 3 :

คุณวุฒิศกั ดิ์ อุดมพรผดุง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตอนนี ้รายได้ ของกองทรัสต์เป็ น Fixed Rent
อยู่ทงหมดใช่
ั้
หรื อไม่ มีการจัดเก็บรายได้ แบบ Variable rent หรื อไม่

ข้ อชี ้แจง :

คุณวิไล ชี ้แจงว่า ตอนนี ้กองทรัสต์เก็บรายได้ แบบ Fixed Rent

คาถามที่ 4 :

คุณจิตติพงศ์ มีเพียร ผู้รับมอบฉันทะจาก ไทยศรี ประกันภัย สอบถาม กองทรัสต์มีการลงทุน
ในทรัพย์สินที่ลงทุนในโครงการที่ผ่านมาโดยเงินกู้ ขอสอบถามว่ากองทรัสต์มีแผนที่จะRefinance
หรื อไม่ หรื อการออกหุ้นกู้ในอนาคตอันใกล้ นี ้หรื อไม่

ข้ อชี ้แจง :

คุณวิไล ชี ้แจงว่า กองทรัสต์มีเงินกู้วงเงินกู้แรก โดยจะครบกาหนด 5 ปี ในอีก 3 ปี ข้างหน้ ากองทรัสต์
มี แ ผนที่ จ ะออกหุ้ นกู้ เพื่ อ มาช าระเงิ น กู้ วงแรก แต่ ใ นการออกหุ้ นจะต้ องมี ก ารจั ด อั น ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง ทางกองทรั ส ต์ ก าลั ง ศึ ก ษาข้ อมู ล แต่ ต้ องพิ จ ารณาต้ นทุ น ในการออก
หุ้นกู้ด้วย

คาถามที่ 5 :

คุณวุฒิศกั ดิ์ อุดมพรผดุง ผู้รับมอบฉันทะ ขอฝากให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อ Sponsor REIT
ให้ พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลรายไตรมาสแต่หากพิจารณาแล้ วข้ อมูลเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับทาง
ธุรกิจ โดยจะเปิ ดเผยปี ละครัง้ ก็ยินดี โดยกองทรัสต์ SRIPANWA เป็ นกองทรัสต์ที่ดเี มื่อพิจารณาถึง
ผลตอบแทน และเป็ นกองทรัสต์ที่ลงทุนแบบกรรมสิทธิสมบูรณ์ (Freehold)

ข้ อชี ้แจง :

คุณวิไล ขอบคุณผู้ถือหน่วย และแจ้ งว่าได้ ดาเนินการประชุมครบถ้ วนทุกวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุม

คุณวิไล ได้ แถลงที่ประชุมว่า จากการที่กองทรั สต์ได้ ลงทุนในทรั พย์ สิน และได้ ให้ บริ ษัท ศรี พันวา แมเนจ
เมนท์ จากัด เป็ นผู้เช่าหลัก กองทรัสต์ได้ มีการตรวจสอบ ติดตาม ผลการดาเนินงานของผู้เช่า หลักตลอดมา และใน
วันนี ้ได้ เชิญตัวแทนจากผู้เช่าหลัก มาให้ ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตลาด ข้ อมูลโครงสร้ างพื ้นฐาน ของโรงแรมศรี พนั
วา ภูเก็ต และโรงแรม บาบาบีชคลับ หัวหิน
คุณอังคณา ฐานะศิริ พงศ์ ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาดโรงแรม และข้ อมูลโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ระบบคมนาคม จังหวัดภูเก็ต จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
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การตลาดของโรงแรมศรี พนัวา ภเูกต็ และ โรงแรมบาบาบีชคลบั

หวัหิน ปี 2561-2562
ศรี พนัวาภเูกต็ และโรงแรมบาบาบีชคลบั หวัหิน
15.30 น.
ขอแสดงความนบัถือ

(นายวรสทิธิ อสิสระ)
ประธาน
บริ ษัท ชาญอสิสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากดั
ในฐานะผ้ จู ดัการกองทรัสต์ของ
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