วันที่ 17 เมษายน 2563
เรื่อง

นาส่งรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา (SRIPANWA) ประจาปี
2563 สำหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา (SRIPANWA)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2562

2.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี (แบบรูปเล่ม) และ QR Code รายงานประจาปี

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริษัท ฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
(“ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์” ) ของทรัสต์เ พื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์โรงแรมศรี พัน วา (“กองทรั ส ต์ SRIPANWA”)
กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่
เนื่องจากสถานการณ์ขณะนีม้ ีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (Covid-19) ที่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่ม
มากขึน้ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะทาให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็ น
อย่างไรต่อไป บริษัทฯ ซึ่งมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และต้องการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสในสถานการณ์ดงั กล่าว จึงได้มีมติยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA และให้นาส่งรายงานข้อมูลกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2563 สำหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ แทนการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 (“รายงานฯ”) ที่เกี่ ยวข้องกับ วาระการประชุม สำมัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจำปี 2563 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ทางไปรษณีย ์ โดยให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ซ่งึ มีรายชื่อตามที่ได้มีการกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ของกองทรัสต์ SRIPANWA ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งนี ้ เป็ นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.27/2563 เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญประจาปี ท่ีจดั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (“ประกาศ
สร.27/2563”) ประกอบกับหนังสือเวียนของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กลต.จท-3.(ว)
11/2563 เรื่อง นาส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในการนี ้ บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลข้างต้นผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การนาส่งและเผยแพร่รายงานข้อมูลกองทรัสต์แทน
การจัดประชุมสามัญประจาปี 2563 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ฉบับที่ CIRM012/2563 นัน้
ทัง้ นี ้ การยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ของกองทรัสต์ SRIPANWA และใช้วิธีการ
จัดส่งและเผยแพร่รายงานฯ แทน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิ ด 19 ตามประกาศ สร.27/2563 นั้น กองทรัสต์ SRIPANWA จะต้อ งมีก ารแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาก่อ ตั้งทรัสต์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศดังกล่าว โดยทรัสตีจะ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา

1

เป็ นผูด้ าเนินการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 อาศัย
อานาจตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ประกอบกับประกาศ สร.27/2563 ดังกล่าว ภายใน
โอกาสแรกที่ ก ระท าได้ โดยไม่ จ าต้อ งขอมติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และการแก้ ไ ขสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ มี ผ ลตั้ ง แต่
วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
ในการนี ้ บริษัทฯ จึงขอนาส่งรายงานฯ เพื่อรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เรื่องที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดของมติแต่ละวาระดังนี ้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาปี 2561 สาหรับงวดดาเนินงานตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในการนี ้ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ผ่ำนทำงตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์พร้อมกับรำยงำนฯ นีแ้ ล้ว
ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยของกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2562 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว และเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องเรียบร้อย
แล้วและเป็ นไปตำมมติท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
เรื่องที่ 2

การจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ในเรื่องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA
ในอนาคต
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ในเรื่องที่สาคัญสาหรับ ปี 2562 และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ใน
อนาคต มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในช่วงปี 2562 กองทรัสต์ SRIPANWA ไม่ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินใดใดเพิ่มเติมและไม่มีการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม โดย

กองทรัสต์ SRIPANWA ดาเนินการบริหารจัดการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนแล้วทัง้ หมด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา

2

1.2

แนวทางการจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ในอนาคต
ในอนาคตกองทรัสต์ SRIPANWA พยายามเฟ้นหาทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการจัดหาผลประโยชน์เพื่อเข้าลงทุนให้

กองทรัสต์ SRIPANWA เติบโตและสร้างความมั่นคงให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ในเรื่องที่สาคัญ
สาหรับ ปี 2562 และแนวทางการจัด การกองทรัสต์ SRIPANWA ในอนาคตเพิ่ ม เติ ม ได้ใ นรายงานประจ าปี 2562 ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA (ส่วนที่ 1และส่วนที่ 3) ซึ่งผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเล่มรายงานประจาปี
(แบบรูปเล่ม) หรือ จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ใน
เรื่องที่สาคัญรวมถึงแนวทางการจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ในอนาคต ทั้งนี ้ การจัดการและแนวทางการจัดการใน
อนาคตดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
เรื่องที่ 3 ผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้สรุปผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 ธั น วาคม 2562 รายละเอี ย ดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ของกองทรัส ต์ SRIPANWA (ส่ ว นที่ 14) ซึ่ ง ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเล่มรายงานประจาปี (แบบรูปเล่ม) หรือ จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
โดยผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1.1 ผลกำรดำเนินงำน
รายได้จากการลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา

3

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา

4

1.2 ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA
สินทรัพย์

หนีส้ ิน

สินทรัพย์สุทธิ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา

5

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัด การกองทรัสต์ เห็ น ว่ า ผลการด าเนิ น งานของกองทรัสต์ SRIPANWA ตามรายงานประจ าปี 2562 มี ค วามถูกต้อง
เหมาะสมและเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
เรื่องที่ 4

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สาหรับรอบปี บัญชี ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สาหรับรอบปี บั ญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ได้ผ่านกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผ่ำนการตรวจสอบ
และรับรองจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA (ส่วนที่ 17) ซึ่งผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเล่มรายงานประจาปี (แบบรูปเล่ม)
หรือ จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สาหรับรอบปี บัญชี ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท ดี
ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ได้จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชี
และมีความถูกต้องเหมาะสม โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
1. สินทรัพย์รวม

4,237,905,817

2. หนีส้ ินรวม

987,821,496

3. เงินกูย้ ืมระยะยาว

978,485,745

4. สินทรัพย์สทุ ธิ

3,250,084,321

5. สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย

11.6463

6. รายได้รวม

314,862,209

7. รายได้จากการลงทุนสุทธิ

243,462,871

8.การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

119,890,235
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เรื่องที่ 5

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาปี 2562 สาหรับงวดดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่กองทรัสต์ SRIPANWA ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผถู้ ือหน่วย์ทรัสต์อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 กองทรัสต์มีกาไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 119,890,235 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน
รวมประจาปี 2562 จากกาไรสุทธิและกาไรสะสมแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.5000 บาท จากผลการดาเนินงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี ้

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี 2562 (จากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562) มีความถูกต้องเหมาะสมและเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เรื่องที่ 6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด มีคณ
ุ สมบัติและประสบกำรณ์เหมำะสม เป็ นที่ยอมรับ อีกทัง้ มี
มำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบัญชีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ โดยค่ำตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีท่ีเสนอมำนัน้ มีควำมเหมำะสมกับขอบเขตกำรสอบบัญชี จึงแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกาหนด
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ค่าตอบแทน (Audit Fee) เป็ นเงินจานวน 635,000 บาทซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 0.79% โดยที่ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit
fee) ทัง้ นี ้ ให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
1.) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ

2.) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

3.) คุณนิสากร ทรงมณี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

4.) คุณนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7731

ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทาตารางสรุ ปค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น ประจาปี 2563 เปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีและค่าบริการอื่น ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี
(Audit Fee)
ค่าบริการอื่น
(Non-audit fee)

ปี 2563

ปี 2562*

เปลี่ยนแปลง

635,000

630,000

0.79%

0

0

0%

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท่เี กิดขึน้ จริงสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิน
จานวน 630,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯจ่ายให้ผสู้ อบบัญชีตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเหมำะสม
และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือ
ทรัสตี หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ SRIPANWA สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกาหนดค่าตอบแทน (Audit Fee) เป็ นเงินจานวน 635,000 บาทโดยที่ไม่
มี ค่ า บริก ารอื่ น (Non-audit fee) และก าหนดให้ผู้สอบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ งดังต่ อ ไปนี ้เ ป็ น ผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ รวมทั้งเห็นสมควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของกองทรัสต์ SRIPANWA และค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชี สาหรับปี 2563 ตามที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ได้เสนอข้างต้น
1.) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ

2.) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

3.) คุณนิสากร ทรงมณี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

4.) คุณนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7731
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ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดของรายงานฯ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องได้อีกช่องทางหนึ่งในเว็ปไซต์
ของกองทรัสต์ SRIPANWA (www.cireit.com) ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป และสามารถส่งคาถามและ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานฯ ที่ตอ้ งการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในประเด็นของแต่ละเรื่องที่นาเสนอครัง้ นี ้ หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail address: sumana@cireit.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-3082033 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (นับเป็ นระยะเวลา 21 วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการ
จัดส่งรายงานฯ ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์) โดยหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวมี รำยละเอียด
ตำมที่ปรำกฏด้ำนล่ำง และผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการจัดทาสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบเพื่อให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทราบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัท
ฯ ปิ ดรับข้อซักถามนัน้
หลักเกณฑ์การส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ SRIPANWA และรายงานข้อมูล
ของกองทรัสต์ SRIPANWA ประจาปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรั สต์
ประจำปี 2563
1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีสิทธิส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ SRIPANWA และรายงานฯ
ต้องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ข องกองทรัสต์ SRIPANWA ที่มีสิทธิ ในการได้รับ รายงานฯ ตามรายชื่อที่ได้จากการ
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2563 ของกองทรัสต์
SRIPANWA ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date)
2. เนือ้ หาของคาถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานฯ หรือเป็ นข้อมูลอื่นที่
มีความสาคัญเกี่ยวกับกองทรัสต์ SRIPANWA
3. ในการส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งระบุช่ือ นามสกุล สัญชาติ เลขบัตรประชาชน
หรือเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล (แล้วแต่กรณี) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ จานวน
หน่วยทรัสต์ท่ถี ือในกองทรัสต์ SRIPANWA
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่เี ป็ นคาถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. หรือเป็ นคาถามและ
การสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กาหนดข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ใช้สิทธิ
ในการส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาเนาเรียน

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา

9

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
Ϯ

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



ϯ

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) อยู่ท่ี 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 วงแรกแต่ 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



ϵ

คณ
ุ อมรา ใยดี

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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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี
(แบบรูปเล่ม)
เรียน ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หากท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบเล่ม โปรดกรอก
แบบฟอร์ม และส่งกลับมายังบริษัทฯ ผ่าน e-mail address: sumana@cireit.comหรือ ทางโทรสารหมายเลข
02-308-2033 เพื่อดาเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
ข้าพเจ้า ................................................... นามสกุล.............................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. อีเมล์..........................................................................

หรือ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562 โดยสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี ้

