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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี  

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจกิ ฮอสพิทอลลติี 

วันท ี 29  เมษายน   

 

 ประชุม ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขที  ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

นายปธาน  สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานทีประชุม (ประธานฯ) 

นางสาวเขมกร อาริยกุล เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดรายงานการประชุม 

 เปิดประชุมเวลา .  น. 

 เลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั ทรัสตี ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษากฎหมาย ทมีาร่วมประชุมในวนันี 

ตลอดจนชีแจงให้ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ดรั้บทราบถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวนันี เพือให้การ

ประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า บริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี อินเวสทเ์ตอร์ส จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

("บริษัทฯ")  ของทรัสตเ์พอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พอืธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี 

("กองทรัสต์" หรือ "กองทรัสต์ SHREIT") มีกรรมการรวม  คน และมาร่วมประชุม 5 คน โดยไดแ้นะนาํเป็นรายบุคคลดงันี.- 

 กรรมการทเีข้าร่วมประชุม 

 (1) นายชนิตร  ชาญชยัณรงค ์  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

(2) นายธนรัชต ์ พสวงศ ์   กรรมการอิสระ 

(3) นายชานนท ์ เรืองกฤตยา  กรรมการ 

(4) นายเจมส์  เทิค เบง ลิม  กรรมการ 

(5) นายปธาน  สมบูรณสิน  กรรมการ 

กรรมการทไีม่ได้เข้าร่วมประชุม 

(1)    นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเข้าร่วมประชุม จาํนวน  คน 

(1)  นายดีพงศ ์ สหะชาติศิริ  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ทรัสต ีทเีข้าร่วมประชุม จาํนวน    คน จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

(1) นายไพรัช มิคะเสน   

ผู้สอบบัญชี ทีเข้าร่วมประชุม จาํนวน  คน จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

(1) นางสาวสุชาดา  ตนัติโอฬาร 

ทปีรึกษากฎหมาย ทีเข้าร่วมประชุม จาํนวน    คน จาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซี จาํกดั 

(1) นางสาวดวงกมล  อาํแกว้   

เลขานุการบริษทัชีแจงต่อทีประชุมว่า การประชุมครังนีมีการกาํหนดวาระการประชุมเป็น  วาระ คือ 

วาระท ี  พิจารณาอนุมติัรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ครังท ี1/2561 ของกองทรัสต ์SHREIT เมือ

วนัท ี14 สิงหาคม 2561 

วาระท ี  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ประจาํปี 2561 

วาระท ี  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสุด วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

วาระท ี       รับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาํปี 2561 

วาระท ี  รับทราบการแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 

วาระท ี       พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 

เลขานุการบริษทัชีแจงต่อทีประชุมถงึวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดงันี 

1. เนืองจากมีผูถ้ือหน่วยทรัสตม์าประชุมเป็นจาํนวนมาก เพือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ ขอให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี

เจา้หน้าทีของบริษทัฯ ดาํเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ 

งดออกเสียงในวาระนนัๆ  

2. สาํหรับผูถ้ือหน่วยทรัสตท์ีไม่ยกมือ และไม่ส่งบตัรลงคะแนน จะถือว่าผูถื้อหน่วยทรัสตท่์านนนัลงมติเห็นดว้ยใน

วาระนนัๆ โดยขอให้ท่านผูถ้ือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวโปรดส่งคืนบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าทีทีบริเวณทางออก

เมือประชุมเสร็จแลว้ดว้ย  

3. ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรัสตทุ์กคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหน่วยทรัสต์ ซึงบริษทัฯ จะนํา

คะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนนั มาหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี

เขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนนัๆ 

4. ในกรณีทไีม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าทีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
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 นอกจากนี วาระการประชุมครังนีจะไม่มีวาระใดทีตอ้งพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 ในการลงทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีเขา้ร่วมประชุมและการตรวจนบัผลคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์นทุก

วาระการประชุมในวนันี  บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด เป็นผูด้าํเนินการ และใชร้ะบบ 

Barcode 

 เลขานุการบริษทัแจง้ให้ทีประชุมทราบว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีมาดว้ยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะเขา้ร่วมประชุม โดยมีผูถื้อหน่วยทรัสต์ทีมาดว้ยตนเอง  ราย ถือหน่วยทรัสตร์วม , ,  หน่วยและโดยการ

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  ราย ถือหน่วยทรัสตร์วม , ,  หน่วย รวมกนัทงัสินจาํนวน  ราย ถือหน่วยทรัสต์

รวมกันเป็นจาํนวน , ,  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 81.8568 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ทีจาํหน่ายได้แลว้ทงัหมดของ

กองทรัสต ์SHREIT 352,836,700 หน่วย ซึงครบเป็นองคป์ระชุมตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรัสต ์

เริมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี  

 

วาระที  พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครังที /  ของกองทรัสต์ SHREIT เมือวันที  สิงหาคม 

2561 

ประธานฯ รายงานว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัซึงประชุมเมือวนัที 14 สิงหาคม  และไดเ้ปิดเผย

รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด พร้อมทงัเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

กองทรัสต์ และไดแ้นบสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมครังนีแลว้ เพือให้ผูถื้อ

หน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมติัรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย  

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์พิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรัสต ์ครังที 1/2561 ของกองทรัสต์ 

SHREIT ซึงประชุมเมือวนัที 14 สิงหาคม 2561 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องครบถว้น จึงเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรัสตเ์พืออนุมติัรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ครังท ี1/2561 

ทรัสตีจึงไม่มีความเห็นแต่อย่างใด สาํหรับรายงานการประชุมตามทีเสนอในวาระนี และไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบ ELCID ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เมือวนัท ี14 สิงหาคม 2561 แลว้ 

ทงันี เลขานุการบริษทัแจง้ว่า สาํหรับการลงมติ กองทรัสต ์SHREIT จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหน่วยทรัสต์

ดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตที์มีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีมีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

 จึงเสนอทปีระชุมเพือพิจารณาลงมติอนุมติัรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ครังท ี /  

 ในวาระนีมีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ขา้ร่วมประชุมเพิมขึน  ราย รวม ,  หน่วย รวมมีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ขา้ร่วมประชุมทงัสิน 

 ราย รวม , ,  หน่วย 

 ทปีระชุมลงมติอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครังที /  ตามทเีสนอ 
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ผู้เสนอหน่วยทรัสต์ออกเสียงลงมติในวาระที  ดงันี  

 

คะแนนเสียง 
จาํนวนเสียง 

(  หน่วยทรัสต์ =    เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ทมีาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(1)  เห็นดว้ย 288,874,202 100.0000 

(2)  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

(3)  งดออกเสียง  0 0.0000 

         รวม 288,874,202 100.0000 

 

วาระท ี  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจาํปี  

 ประธานฯ ชีแจงว่า เพือให้เป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสต ์กองทรัสตจ์ะตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีสินสุด วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 ซึงแสดงผลการดาํเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีทีผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2561 ใน

รูปแบบ CD-ROM ตามสิงทส่ีงมาด้วย  

ประธานฯ สรุปข้อมูลของทรัพย์สินโครงการของกองทรัสต์จาํนวน  แห่ง คือ โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

ประเทศอนิโดนีเซีย โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ประเทศเวยีดนาม ซึงกองทรัสตไ์ดเ้ข้าลงทุนในวนัที  

ธนัวาคม  สาํหรับโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอินโดนีเซีย ราคาทีกองทรัสต์เขา้ลงทุนซือสินทรัพยป์ระมาณ 

94.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือนธนัวาคม  ไดมี้การประเมินทรัพยสิ์นดงักล่าว ซึงมีมูลค่าเพิมขึนเป็นประมาณ .  ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับโรงแรม Capri by Fraser ราคาทีกองทรัสต์เขา้ลงทุนซือสินทรัพยป์ระมาณ .  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยใน

เดือนธันวาคม  ไดมี้การประเมินทรัพยสิ์นดงักล่าว ซึงมีมูลค่าเพิมขึนเป็น 23.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และสําหรับโรงแรม IBIS 

Saigon South ราคาทีกองทรัสต์เขา้ลงทุนซือสินทรัพยป์ระมาณ  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือนธนัวาคม 2561 ไดมี้การประเมิน

ทรัพยสิ์นดงักล่าว ซึงมีมูลค่าเพิมขึนเป็นประมาณ 15.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

นอกจากนี ในส่วนของผลประกอบการของแต่ละทรัพยสิ์นโครงการ สามารถสรุปไดด้งันี 

(ก) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานโดยรวม (Gross Operating Revenue: GOR) อยูท่ปีระมาณ 17.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในขณะ

ทกีาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานโดยรวม (Gross Operating Profit) อยูที่ประมาณ 7.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยอตัราการ

เขา้พกัเฉลีย (Average Occupancy Rate: Ave. OCR) อยู่ทีประมาณร้อยละ .  และอตัราค่าห้องพกัเฉลีย (Average 

Daily Rate: ADR) อยู่ทีประมาณ 110.3 ดอลลาร์สหรัฐ ซึงส่งผลให้รายไดเ้ฉลียต่อห้องพกั (Revenue Per Available 

Room: RevPAR) อยูท่ปีระมาณ 86.5 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ข) โรงแรม Capri by Fraser  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานโดยรวม (Gross Operating Revenue: GOR) อยูที่ประมาณ 3.34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที

กาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานโดยรวม (Gross Operating Profit: GOP) อยู่ทีประมาณ 1.74 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย
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อตัราการเข้าพกัเฉลีย (Average Occupancy Rate: Ave. OCR) อยู่ทีประมาณร้อยละ 73.5 และอตัราค่าห้องพกัเฉลีย 

(Average Daily Rate: ADR) อยู่ทีประมาณ 64.9 ดอลลาร์สหรัฐ ซึงส่งผลให้รายได้เฉลียต่อห้องพัก (Revenue Per 

Available Room: RevPAR) อยู่ทีประมาณ 47.7 ดอลลาร์สหรัฐ  

(ค) โรงแรม IBIS Saigon South 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานโดยรวม (Gross Operating Revenue: GOR) อยูที่ประมาณ 1.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที

กาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานโดยรวม (Gross Operating Profit: GOP) อยู่ทีประมาณ 0.93 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย

อตัราการเขา้พกัเฉลีย (Average Occupancy Rate: Ave. OCR) อยู่ทีประมาณร้อยละ 64.60 และอตัราค่าห้องพกัเฉลีย 

(Average Daily Rate: ADR) อยู่ทีประมาณ 48.6 ดอลลาร์สหรัฐ ซึงส่งผลให้รายได้เฉลียต่อห้องพกั (Revenue Per 

Available Room: RevPAR) อยู่ทีประมาณ 31 ดอลลาร์สหรัฐ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า รายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจาํปี 2561 ปรากฏตามรายงานประจาํปี

สําหรับรอบปีบญัชีสินสุด วนัที 31 ธันวาคม 2561 จัดทาํขึนอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตงัทรัสต์ของ

กองทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ลงวนัที 20 

ธนัวาคม 2560 ("สัญญาก่อตังทรัสต์") จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปีระชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2562 พิจารณารับทราบ 

ทรัสตีไม่มีความเห็นแต่อยา่งใด เนืองจากเป็นวาระทีผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตร์ับทราบ 

ทงันี เลขานุการบริษทัแจง้ว่า วาระนีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานให้ผูถ้ือหน่วยทรัสตรั์บทราบ 

เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตที์มีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีมีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

 

วาระท ี3  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด 

วันท ี  ธันวาคม  

ประธานฯ ชีแจงว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสินสุด วนัที  ธันวาคม ได้จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีทีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดสําหรับการทาํธุรกรรมในแต่ละ

ลกัษณะ และไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขทะเบียน 4579 สังกดับริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดัแลว้ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT ปรากฏ

ตามรายงานประจาํปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ตามสิงทีส่งมาด้วย  

ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสุด 31 ธนัวาคม 2561 ไดจ้ดัทาํอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีทรัีบรองโดยทวัไป และผ่าน

การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นทีเรียบร้อยแลว้  ผูจ้ดัการกองทรัสตจึ์งไดอ้นุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน 

(งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนดงักล่าว เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ ์2562 และเห็นสมควรเสนอให้ทปีระชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 

2562 พิจารณารับทราบ 

ทรัสตีไม่มีความเห็นแต่อยา่งใด เนืองจากเป็นวาระทีผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตร์ับทราบ  
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ประธานฯ ขอใหน้ายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ กล่าวสรุปรายงานงบการเงินต่อทปีระชุม 

สินปี  กองทรัสตมี์สินทรัพยร์วมทงัสิน ,946.63 ลา้นบาท ลดลงจากเมือสินปี  ซึงมีสินทรัพยร์วมทงัสิน 5,382 

ลา้นบาท โดยรายการหลกักคื็อ รายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ซึงมีจาํนวน ,377.80 ลา้นบาท ซึงลดลงจาก

เมือสินปี  ทีมจีาํนวน , .  ลา้นบาท อย่างไรก็ดี จากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ณ สินปี  มูลค่าอสังหาริมทรัพยน์นั

เพิมขึนประมาณ .  ลา้นบาท แต่การลดลงของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวเป็นผลจากอตัราแลกเปลียน ทงันี หาก

พิจารณาจากราคาทุน จะเห็นว่าราคาทุนก็จะตาํกว่าราคาทุน ณ ปี  เช่นเดียวกนั ตามทีไดป้รากฏในงบกาํไรขาดทุน 

 สาํหรับหนีสิน ณ ปี  รวมทงัสิน , .  ลา้นบาท ลดลงจากสินปี  ซึงมีจาํนวน , .  ลา้นบาท รายการหลกัก็

คือ รายการเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึงอยูที่ , .  ลา้นบาท เพมิขึนจากสินปี  ทมีีจาํนวน , .  ลา้นบาท และ

สินทรัพยสุ์ทธิเป็นจาํนวน , .  ลา้นบาท  ลดลงจากเมือสินปี  ทมีีจาํนวน , .  ลา้นบาท    ซึงเมือคิดเป็นสินทรัพยสุ์ทธิ

ต่อหน่วยก็เป็นจาํนวนเงิน .  บาท สาํหรับงบกาํไรขาดทุน กองทรัสตมี์กาํไรจากการลงทุนสุทธิ .  ลา้นบาทก่อนรายการทียงั

ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ซึงจากทีไดเ้รียนให้ทราบขา้งตน้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย ์ณ สินปี  มีมูลค่าเพิม

ขึนถงึประมาณ .  ลา้นบาท ซึงทาํให้สินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานเพมิขึนทงัสิน .  ลา้นบาท แต่สาํหรับรายการงบกาํไร

ขาดทุนนันจะไม่สามารถเปรียบเทียบกบัปี  ไดเ้พราะว่า ในปี  กองทรัสต์มีการดาํเนินงานเพียงแค่  วนั เนืองจากมีการ

ก่อตงัทรัสตเ์มือวนัที  ธนัวาคม  สาํหรับรายได ้สาํหรับปีสินสุด วนัที  ธนัวาคม  กองทรัสตมี์รายไดร้วมทงัสิน .  

ลา้นบาท รายการหลกั คือ รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท และรายไดอ้นืๆ อกี .  ลา้นบาท ซึงมค่ีาใชจ่้ายรวม

ทงัสิน .  ลา้นบาท รายการหลกั คือ ตน้ทุนทางการเงิน .  ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายอนืประมาณ .  ลา้นบาท ซึงรายการ

ทงัหมดนีส่งผลใหก้องทรัสตมี์สินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานเพิมขึนทงัสิน .  ลา้นบาท 

ทงันี เลขานุการบริษทัแจง้ว่า วาระนีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานให้ผูถ้ือหน่วยทรัสตรั์บทราบ 

นายดีพงศ ์ สหะชาติศิริ   ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ชีแจงเพิมเติมว่า  ในช่วงเชา้ของวนันี (29 เมษายน )   ไดมี้การประกาศ

งบการเงินสาํหรับไตรมาสหนึง โดยสรุปดงันี กองทรัสตมี์รายไดร้วมทงัสินประมาณ .  ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายรวมประมาณ .  

ลา้นบาท กาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท และหลงัปรับรายการทไีม่เป็นตวัเงินออก จะมีกาํไรสุทธิประมาณ .  ลา้นบาท และเมือคาํนวณ

กาํไรสุทธิหลงัปรับปรุงรายการทีไม่เป็นตวัเงินต่อหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิไดรั้บปันผล จะมีกาํไรทงัสินประมาณ .  บาทต่อหน่วยทีมี

สิทธิไดรั้บปันผล 

เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตที์มีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า ในส่วนของสินทรัพย ์ภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืนประมาณ  ลา้นบาทจะสามารถเรียกคืนได้

หรือไม่ 

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการจากการดาํเนินธุรกิจปกติของโรงแรมใน

ประเทศอินโดนีเซีย ซึงเป็นรายการทีมีการรับและการจ่ายเงินในลกัษณะเดียวกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ดงันนั การ

เรียกคืนภาษีมูลค่าเพิมจะเป็นไปตามกลไกทางธุรกิจปกติ  

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า ผลการดาํเนินงานปี  ค่าใชจ่้ายอืนประมาณ  ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายเกียวกบัอะไรและ

ตน้ทุนทางการเงิน  ลา้นบาท คิดเป็นตน้ทุนเฉลียร้อยละเท่าไร และในปี  จะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ 
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 นายดพีงศ์ สหะชาติศิริ ผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่า ในส่วนของตน้ทุนทางการเงิน  ลา้นบาท โดยหลกัคือเป็นรายจ่าย

เพือชาํระคืนเงินกูเ้ดิม เนืองจากกองทรัสต์มีการกูย้ืมเงินเพือชาํระหนีเงินกู้ยืมเดิม (Refinance) เมือประมาณกลางปีทีผ่านมา จาํนวน

ประมาณ  ลา้นบาท นอกจากนี ส่วนทีเหลือจะเป็นดอกเบยีจ่ายของทงัสองธนาคารทงัธนาคารก่อนและหลงัการ Refinance ประมาณ 

 ลา้นบาท  

ประธานฯ ชีแจงเพิมเติมว่า เงินกู้ยืมใหม่นีจะอา้งอิง Euribor ซึงเป็นอตัราดอกเบียทีค่อนขา้งคงทีกว่า เมือเทียบกบัอตัรา

อา้งองิของเงินกูย้มืเดิม 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า เหตุใดต้นทุนการ Refinance จึงสูงและมีค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินต้นล่วงหน้า 

(Prepayment Fee) สูงถึง  ลา้นบาท 

 นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่า ตน้ทุนทางการเงินภายหลงัการ Refinance จะตาํกว่าต้นทุนทาง

การเงินก่อนการ Refinance ค่อนขา้งมาก ซึงภายในระยะเวลา  ปี ตามระยะเวลาในสัญญาเงินกู้ กองทรัสตจ์ะสามารถประหยดั

ค่าใชจ่้ายไดป้ระมาณ  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณาอตัราดอกเบียต่อเนืองกนัหลายปีจะเห็นว่า สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้าก 

โดยก่อนการ Refinance อตัราดอกเบียเป็นอตัราลอยตวัประมาณร้อยละ .  รวมกบัส่วนเพิม (Margin) ประมาณร้อยละ .  ดงันนั 

ตน้ทุนดอกเบียจะอยูที่ประมาณร้อยละ .  ในขณะทีตน้ทุนทางการเงินของเงินกูใ้หม่จะอยูที่ประมาณร้อยละ .  และสาํหรับในปีที

สอง อตัราดอกเบียในกรณีทีไม่มีการ Refinance จะอยู่ทีประมาณร้อยละ .  ในขณะทีตน้ทุนทางการเงินของเงินกู้ใหม่จะอยู่ที

ประมาณร้อยละ .  และในปีทสีาม อตัราดอกเบียในกรณีทไีม่มีการ Refinance จะอยู่ทีประมาณร้อยละ .  ในขณะทีตน้ทุนทางการ

เงินของเงินกูใ้หม่จะอยู่ทีประมาณร้อยละ .  ดงันนั ถึงแมว้่าจะมี  Prepayment Fee จาํนวน  ลา้นบาท การ Refinance ในภาพรวม

กส็ามารถทาํใหป้ระหยดัตน้ทนุทางเงินของกองทรัสตไ์ดร้วมแลว้ประมาณ  ลา้นบาท  

ในส่วนค่าใชจ่้ายอืนประมาณ  ลา้นบาท เป็นตน้ทุนจากการเตรียมเขา้ลงทุนในสินทรัพยใ์นปีทีผา่นมา ประมาณ  ลา้น

บาท และเป็นภาษีอนืๆ จากการทาํธุรกรรมปกติของต่างประเทศ อีกทงั มีค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียง (Hedging)  

 

วาระท ี4  รับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจําปี  

 ประธานฯ ชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาํปี  ดงันี  

 กองทรัสต ์SHREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที

ปรับปรุงแลว้ โดยสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หากมีมูลค่าทีจ่ายตาํกว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาทต่อหน่วย และเนืองจาก

กองทรัสต ์SHREIT มีกาํไรสุทธิหลงัปรับปรุง สาํหรับงวดตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2561 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ตาํกว่า 0.10 

บาทต่อหน่วย คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์จึงมีมติงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

SHREIT สําหรับงวดดงักล่าว และให้สะสมผลประโยชน์ตอบแทนจากกาํไรดงักล่าวไปจ่ายรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนในงวด

ถดัไป ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์ทงันี ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดป้ระกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 

ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นปี 2561 โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี 
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รอบผลประกอบการ เงินประโยชน์ตอบแทน  

(ล้านบาท) 

เงินประโยชน์ตอบแทน  

(บาท ต่อหน่วย) 

วันทจ่ีายเงิน 

20 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 

1 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 

1 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 

25.45 

40.08 

9.93 

0.0894 

0.1409 

0.2212 

15 มิ.ย. 2561 

14 ก.ย. 2561 

28 ธ.ค. 2561 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นว่า การงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT สําหรับงวด

ตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2561 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และให้สะสมผลประโยชน์ตอบแทนจากกาํไรดงักล่าว ไปจ่ายรวมกบั

ผลประโยชน์ตอบแทนในงวดถดัไปนนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม

สามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2562 พิจารณารับทราบ 

ทรัสตีไม่มีความเห็นแต่อยา่งใด เนืองจากเป็นวาระทีผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตร์ับทราบ  

 ทงันี  เลขานุการบริษทัแจง้ว่า วาระนีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานให้ผูถ้ือหน่วยทรัสตท์ราบ 

เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตที์มีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีมีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

 

วาระท ี5 รับทราบการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี  

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดพิ้จารณาและอนุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ซึงเป็นผูส้อบบญัชีของ

กองทรัสต ์SHREIT สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด วนัที  ธนัวาคม  เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ SHREIT สาํหรับรอบปีบญัชี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีค่าตอบแทนสําหรับกองทรัสต ์SHREIT เป็นจาํนวน 2,100,000 บาท และแต่งตงัผูส้อบบญัชีใน

กลุ่มบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั สําหรับบริษทัย่อยของกองทรัสต ์SHREIT เป็นจาํนวนไม่เกิน 93,500 ดอลลาร์สหรัฐ มีรายชือ

ดงัต่อไปนี 

1) นางสาวสุชาดา   ตนัติโอฬาร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  และ/หรือ 

2) นางสาวพณิผกา  อคัรนุพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  และ/หรือ 

3) นางสาวศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน   

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงขา้งตน้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสตไ์ด ้

และในกรณีทีผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และกลุ่มบริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดัและกลุ่มบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํหน้าที

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสตแ์ทน ทงันี รายละเอียดของขอ้มูลเกียวกบัประวติั ประสบการณ์และการ

ทาํงานของผูส้อบบญัชีของกองทรัสตป์ระจาํรอบบญัชีสินสุด วนัที  ธนัวาคม  ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย  
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ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดป้ฏิบติัหน้าทีอย่างเหมาะสม มีความรู้และความ

เชียวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสตแ์ละไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบักองทรัสต ์โดย

มีความอิสระต่อการทาํหนา้ที จึงเห็นสมควรแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ซึงเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์

SHREIT สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด วนัที  ธันวาคม  เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์SHREIT สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด วนัที 

 ธนัวาคม  โดยมีค่าตอบแทนสําหรับกองทรัสต ์SHREIT เป็นจาํนวน 2,100,000 บาท และแต่งตงัผูส้อบบญัชีในกลุ่มบริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั สาํหรับบริษทัย่อยของกองทรัสต ์SHREIT เป็นจาํนวนไม่เกิน 93,500 ดอลลาร์สหรัฐและเห็นสมควรเสนอให้

ทปีระชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี  พิจารณารับทราบ 

ทรัสตีไม่มีความเห็นแต่อยา่งใด เนืองจากเป็นวาระทีผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตรั์บทราบ 

ทงันี เลขานุการบริษทัแจง้ว่า วาระนีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานให้ผูถ้ือหน่วยทรัสตรั์บทราบ 

 เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวเชิญผูถ้ือหน่วยทรัสตที์มีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีมีขอ้สงสัยทีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวาระนี 

 

วาระท ี6 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า ถา้ท่านผูถื้อหน่วยทรัสตมี์ขอ้สงสัยทีจะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิมเติม คณะกรรมการ

บริษทัฯ ยนิดีตอบคาํถามและรับฟังขอ้เสนอแนะของท่านผูถ้อืหน่วยทรัสต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เสนอแนะว่า หากบริษทัฯ สามารถนําขอ้มูลทีนาํเสนอในการประชุม เช่น อตัราการเขา้พกั (Occupancy 

Rate) ขึนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ทุกๆไตรมาส จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างมาก นอกจากนี ขอสอบถามว่า ในงบ

การเงินไตรมาสที  ปี  อตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) และราคาห้องพกัต่อคืน (Average Daily Rate: ADR) ของทรัพยสิ์น

โครงการแตล่ะแห่งเป็นอย่างไร 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ สาํหรับขอ้เสนอแนะและกล่าวว่า จะนาํขอ้เสนอแนะกลบัไปพิจารณาต่อไป นอกจากนี ขอชีแจงใน

ส่วนของอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) และราคาห้องพกัต่อคืน (Average Daily Rate: ADR) ในไตรมาสแรก เป็นไปตามที

คาดการณ์ไว ้ 

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า แนวโน้มในปี 2562 ผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์คาดการณ์ว่าจะดีขึนกว่าในปี  

หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแจงว่า คาดการณ์ว่าผลการดาํเนินงานของกองทรัสตจ์ะมีแนวโน้มทีดีขึน เนืองจากการท่องเทียวและเศรษฐกิจ

ของประเทศเวียดนามกาํลงัเติบโต สาํหรับประเทศอนิโดนีเซีย การเลือกตงัเสร็จสินแลว้ จึงน่าจะทาํให้มีความชดัเจนในดา้นเศรษฐกิจ

มากขึน 

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า ในการเพิมทุนครังทีผ่านมา เหตุใดจึงมีการชะลอแผนเพิมทุน มีโอกาสทีจะดาํเนินการต่อไป

หรือไม่ และประมาณการระยะเวลาจะเป็นอยา่งไร 
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ประธานฯ ชีแจงว่า สาเหตุมาจากสภาพตลาดมีความผนัผวนสูงในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะยงัคงมีการ

พิจารณาแผนดงักล่าว ทงัในส่วนอสังหาริมทรัพย์ทีเคยไดพิ้จารณาเมือคราวทีแลว้ และการมองหาอสังหาริมทรัพยแ์ห่งใหม่ใน

ประเทศเวยีดนามต่อไป ส่วนในเรืองประมาณการระยะเวลา กาํลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณา 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า แนวทางในการจดัการกองทรัสตใ์นอนาคตเป็นอย่างไร จะมีแนวทางในการแกปั้ญหาเรือง

ค่าใชจ่้ายอยา่งไร และคาดว่าจะมีการทยอยเพิมทุนโดยการเขา้ซือกิจการโรงแรมต่างๆหรือไม่ 

 ประธานฯ ชีแจงว่า ในส่วนของแนวทางการจดัการกองทรัสตใ์นอนาคตและการเพิมทุน นอกจากผลประกอบการของ

สินทรัพยท์มีีอยูท่ีมีความมนัคงแลว้ บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสินทรัพยท์ีจะลงทุนเพิมเติม ซึงปัจจุบนักาํลงัพิจารณาสินทรัพย์

ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวยีดนาม 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เสนอแนะว่า ในส่วนของการเพิมทุน หากบริษทัฯ มีการหารือกบันกัลงทนุสถาบนัซึงเป็นผูถ้ือหน่วยทรัสต์

รายใหญ่ถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพิมในเบืองตน้ ก่อนการขออนุมติัจากผูถ้ือหน่วยทรัสต์รายอืน ก็น่าจะส่งผลให้ประสบ

ความสาํเร็จในการเพิมทุนได ้

ประธานฯ รับทราบ และจะนาํขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปหารือต่อไป 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า สําหรับเรืองการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating) เขา้ใจว่าเคยมีการจดัอนัดบัความ

น่าเชือถือ (Credit Rating) แต่ปัจจุบนัไม่ไดท้าํการจดัอนัดบัแลว้ดว้ยเหตุผลในทางค่าใชจ่้าย จึงขอสอบถามถึงความเป็นไปไดใ้นการ

จดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating) ของกองทรัสตใ์นอนาคต 

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่า หากพิจารณาเทียบกบัตน้ทุนทางการเงินจากการออกตราสารหนี 

(Bond) แลว้ อาจจะถือว่าตาํกว่า ดงันัน จึงอาจจะยงัไม่มีความจาํเป็นทีตอ้งจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating) อย่างไรก็ดี ใน

ระยะยาวอาจมีการพิจารณานาํกลบัมาใชอี้กครังหนึง 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า อตัราแลกเปลียนจะมีผลกระทบกบัการพิจารณาลงทุนในโรงแรมในต่างประเทศมากน้อย

เพียงใด และกองทรัสตม์ีความเป็นไปไดท้ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมในประเทศทีมีศกัยภาพหรือไม ่

 ประธานฯ ชีแจงว่า ในเรืองของอตัราแลกเปลียน โรงแรมทกีองทรัสตล์งทุนโดยหลกัจะเป็นโรงแรมทีอยูใ่นเครือระดบัโลก 

ค่าเขา้พกัและค่าบริการต่างๆ จะอา้งองิกบัดอลลาร์สหรัฐเป็นหลกั อยา่งไรก็ดี หากในอนาคตกองทรัสตล์งทุนในหลายประเทศมากขึน 

กจ็ะสามารถกระจายความเสียงไดดี้ยงิขึน 

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามว่า ทราบมาว่าทางโรงแรม Pullman Jakarta Central Park มีโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนให้กบั

ทีมการตลาดของกลุ่ม Accor ในลกัษณะของค่าคอมมิชชนั (Commission) หรือค่านายหน้า กล่าวคือ ในกรณีทีทีมงานของ Accor 

สามารถขายห้องพกัไดจ้าํนวนมากหรือหากมีผลการดาํเนินงานทดีี ก็จะทาํใหไ้ดรั้บค่าคอมมิชชนั (Commission) ทีสูงขึนตามไปดว้ย 

จึงอยากทราบว่าในทรัพยสิ์นใหม่ทีทางบริษทัฯ กาํลงัพิจารณาอยู่และทรัพยสิ์นในประเทศเวียดนามปัจจุบนัของกองทรัสต ์โครงสร้าง

การจ่ายผลตอบแทนใหก้บัทีมทดูีแลดา้นการตลาดนนั จะขึนกบัผลการดาํเนินงานหรือเป็นรายไดค้งที  

 ประธานฯ ชีแจงว่า ส่วนมากโรงแรมทีอยู่ในเครือระดบัโลก โดยมาตรฐานจะแบ่งการจ่ายค่าตอบแทนออกเป็นสองส่วน

หลกั โดยส่วนแรกจะเป็นผลตอบแทนคงที (Fixed Fee) และส่วนทีสอง จะเป็น Incentive Fee ซึงจะพิจารณาจากกาํไรจากการ

ดาํเนินงานรวม (Gross Operating Profit) ของโรงแรม ซึงจะสร้างแรงจูงใจใหเ้พิมรายไดแ้ละดูแลในเรืองของตน้ทุนดว้ย    




