เอกสารแนบ (คําถาม-คําตอบ)
ตามทีบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ SRIPANWA ได้มีการแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งข้อซักถามมายังบริษัทระหว่างวันที 16 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารที
บริษัทเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 9 เมษายน 2564 บริษัทได้
รวบรวมและสรุปประเด็นคําถามและคําตอบดังนี
Q1: ขอทราบอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องเฉลียของทรัพย์สินประจําปี 2563
A1:

Occupancy (OCC) &
Room Rate (ADR)

Jan-Dec Y 2563
SPM 1

SPM 2

SPM 3

1 Jan – 31 Dec

38 PV & 7 PS

20 PS & 10PH

X29

BG, PS & PH

OCC (%)

34.1%

47.9%

30.1%

63.4%

ADR

18,725

10,440

66,357

7,730

Rev Par

6,382

5,000

19,943

4,904

Q2: ขอทราบอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องเฉลียของทรัพย์สินประจําไตรมาส 1/2564
A2: เนืองจากเป็ นการรายงานผลดําเนินงานของปี 2563 ดังนัน ข้อมูลจึงเปิ ดเผยตามระบุในข้อ 1. อย่างไรก็
ตามข้อมูลของปี 2564 ทางกองทรัสต์จะนําเสนอในการรายงานผลการดําเนินงานในปี ถดั ไป
Q3: ค่าเช่าทีผูเ้ ช่าขอเลือนชําระไปอีก 6 เดือนของปี 2563 ได้จ่ายชําระตามกําหนดให้กบั กองทรัสต์หรือไม่
A3: ผูเ้ ช่าได้ชาํ ระตามกําหนดเวลา และจํานวนเงินทีได้รบั อนุมตั จิ ากกองทรัสต์ครบถ้วน
Q4: ค่าเช่าทีผูเ้ ช่าขอลด จะมีการจัดประชุมขอมติผถู้ ือหน่วยเมือใด
A4: อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตีเรืองข้อกฎหมายตามสัญญาเช่าและเอกสาร
ทีเกียวข้อง เกียวกับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบในการลดค่าเช่าให้กบั ผูเ้ ช่าหลักตามทีผูเ้ ช่า
หลัก ขอให้พิจารณาผ่อนผัน ในกรณีเหตุสดุ วิสยั

Q5: ในงบการเงินสินสุดปี 2563 มีลกู หนีรายได้เช่าค้างรับสูงถึง 404.19 ล้านบาท ผูเ้ ช่าได้ชาํ ระคืนมาลด
ยอดลูกหนีลงแล้วเหลือเท่าไหร่
A5: ลูกหนีจากการให้เช่า และรายได้ค่าเช่าทียังไม่ได้เรียกเก็บ จํานวน 404.19 ล้านบาท ประกอบด้วย
5.1 ลูกหนีทียังไม่เกิดขึนจริงด้วยวิธีบนั ทึกบัญชีตามวิธีเส้นตรง
5.2 ลูกหนีทียังไม่ถึงกําหนดชําระ

153.39 ล้านบาท

.

ล้านบาท

. ล้านบาท

5.3 ลูกหนีทีรอรับชําระตามแผนการเลือนจริง

404.19 ล้านบาท
ในปี

กองทรัสต์ได้รบั ค่าเช่ามาทังสิน

.

ล้านบาท

Q6: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์คาดการณ์ว่าจะสามารถจ่ายปันผลในปี 2564 ได้อีกเท่าไหร่ และจะจ่ายให้ผถู้ ือหน่วย
เมือไหร่
A6: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

ของกําไรสุทธิที

ปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด โดยนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพืออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ทังนีขึนกับ
ผลประกอบการและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ ภายใต้สถานการณ์ทีได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
Q7: สถานการณ์ปัจจุบนั มีกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ และหารายได้อย่างไรบ้าง
A7: กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าจากผูเ้ ช่าหลัก ซึงได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID- ทําให้มีเหตุ
สุดวิสัย ต้องเลื อนและอาจงดเว้น ค่ า เช่ า ส่ง ผลกระทบต่อ รายได้ ขณะเดี ย วกันกองทรัสต์ ก็ เ จรจาลด
ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ กับ ผู้เ กี ยวข้ อ ง เช่ น ดอกเบี ยจ่ า ย ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้จั ด การกองทรัส ต์แ ละทรั ส ตี
ค่าธรรมเนียมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายประเมิน และค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทรัสต์ เป็ นต้น
Q8: การจ่ายปันผลเป็ นอย่างไรบ้างในช่วงนีเนืองจากไม่ได้รบั ปันผลในหลายงวด
A8: เนื องจากผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID- อั น เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สัย ส่ ง ผลกระทบให้
กองทรัสต์ไม่ได้รบั ค่าเช่าต่อเนืองจากผูเ้ ช่าหลัก จึงมีการงดจ่ายปันผลในปี 2563 ตามแจ้งในจดหมายขึน
ข่าวการแพร่ระบาดของ COVID- บนหน้าเว็ปไซด์ SET อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ และผูเ้ ช่าหลักสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามปกติ กองทรัสต์จะพิจารณาการจ่ายปั นผลตามนโยบายการ
จ่ายปันผลต่อไป

Q9: ทางกองทรัสต์มีนโยบาย หรือมาตรการใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 หรือไม่ รวมถึงอยากทราบ
นโยบายของตัวโรงแรมศรีพนั วาทีภูเก็ตด้วย
A9: ระบุคาํ ตอบในข้อ นโยบายภายใต้สถานการณ์ COVID- ของกองทรัสต์ ในส่วนของโรงแรมศรีพันวา
ภูเก็ ต โรงแรมปรับ ตัว โดยการยื นขอและได้รับการรับ รองเป็ น สถานประกอบการที ได้ม าตรฐานSHA
(Amazing Thailand Safety & Health Administration) รับรองคุณภาพและมาตรฐานโดยการท่องเทียว
แห่ ง ประเทศไทย กระทรวงการท่ อ งเที ยวและกี ฬ า กระทรวงสาธารณสุ ข สภาหอการค้า ไทย และ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย
รวมถึงการเข้าร่วมกับกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือ
กับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ตจัดทําโครงการนําร่อง Villa Quarantine หรือ
จัดทํา Organizational Quarantine ซึงเป็ นการจํากัดพืนทีกักตัวนักท่องเทียวทีพืนทีนันได้รบั อนุญาตให้
จัดตังเป็ น Alternative Local State Quarantine โดยมาตรการปฏิบตั ิมีการคัดกรองผ่านมาตราฐานการ
รับรองคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมดําเนิน
การ ปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมโรคแบบเฉพาะอย่างเคร่งครัด และโรงแรมศรีพนั วายังได้เข้าร่วม
มาตรการกระตุน้ การท่องเทียวภายในประเทศจากทางภาครัฐ เช่นโครงการเราเทียวด้วยกัน โครงการคน
ละครึง เพือกระตุน้ การใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเทียวภายในประเทศเพิมมากขึนเน้นการตลาดที
เจาะเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าคนไทย และต่างชาติทพํี านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนืองสร้างความ
เชือมันให้กบั ลูกค้า รักษามาตรการในการดูแลความสะอาดเพือความปลอดภัยขันสูงสุด รวมถึงมาตรการ
การประหยัด รวมถึงควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ส่วนอย่างมีสาระสําคัญ
Q10: อยากทราบราคาซือขายหน่วย SRIPANWA ในช่วงนีจะมีแนวโน้มราคาเป็ นอย่างไรบ้างมีการซือขายใน
อัตราราคาต่อหน่วยเท่าไรบ้าง
A10: ราคาซือขายหน่วย SRIPANWA ในตลาดหลักทรัพย์ ปิ ด ณ วันสุดท้ายของปี 2563 ที 7.95 บาท ซึงลดลง
จาก PAR ที 11.1004 บาท เนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID- ภาพรวมผลประกอบการ
และความต้องการซือ - ขายของหลักทรัพย์ ณ ช่วงนัน ๆ

