
 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี ้

วนัที ่ 30  เมษายน  2561 
        

 ประชุม ณ หอ้งประชุมบอง ววิองท ์(Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงส่ีพระยา             เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 

 นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์  ประธานกรรมการ  เป็นประธานท่ีประชุม 

 นางสาววริษฐา เลศิทวิากร  เลขานุการ  เป็นผูจ้ดรายงานการประชุม 

เปิดประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการท่ีประชุมแนะน ากรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และทรัสตี ท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี ตลอดจนช้ีแจงใหผู้ ้
ถือหน่วยทรัสตไ์ดรั้บทราบถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวนัน้ี เพ่ือให้การประชุม
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

เลขานุการท่ีประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์("บริษัทฯ") ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตรา
ทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ("กองทรัสต์")  มีกรรมการรวม 6 คน และมาร่วมประชุม 6 คน โดยไดแ้นะน าเป็นรายบุคคลดงัน้ี.- 

 กรรมการ 

(1) นายชนิตร  ชาญชยัณรงค ์ ประธานกรรมการ 

(2) นายเจมส์  เทิค เบง ลิม  กรรมการ 

(3) นายชานนท ์ เรืองกฤตยา  กรรมการ 

(4)   นายธนรัชต ์ พสวงศ ์  กรรมการ 

(5) นายปธาน  สมบูรณสิน  กรรมการ 

(6)   นายภูทรา  พราทานา  กรรมการ 

ทีป่รึกษากฎหมาย ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน  1  คน จาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

(1) นางสาวดวงกมล  อ ่าแกว้ 

ทรัสต ีทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน  1  คน จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(1) นายไพรัช มิคะเสน     

เลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่การประชุมคร้ังน้ีมีการก าหนดวาระการประชุมเป็น 6 วาระ คือ 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 



 

 

 

วาระที ่1    พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 

วาระที่ 2     พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

วาระที่ 3     พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของกองทรัสต์ SHREIT และบริษทัในเครือ (Subsidiary 
Companies) และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2561 

วาระที่ 4     พิจารณาและอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ  หรือสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทั้ งน้ี  เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใช้
บงัคบั 

วาระที่ 5     พิจารณาและอนุมติัการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบ้ืองตน้ของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต ์SHREIT มีโอกาสจะ
เขา้ลงทุน และด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเดินทางและเขา้เยี่ยมชม และ
อนุมติัราคาและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามความสมควรและเหมาะสมแก่การด าเนินการ 

วาระที ่6     พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)    

  

นอกจากน้ี ทรัสตียงัไดเ้ตรียมความเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงมติของผูถื้อหน่วยทรัสต์ ส าหรับวาระท่ี 4 
และ 5 ท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยหากผูถื้อหน่วยทรัสตมี์ค าถามท่ีตอ้งการซกัถามทางทรัสตี ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถ
สอบถามไดก่้อนท่ีจะมีการลงมติในแต่ละวาระ 

เลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากมีผูถื้อหน่วยทรัสตม์าประชุมเป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ขอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ด าเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียงในวาระนั้นๆ  

2. ส าหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ไม่ยกมือ และไม่ส่งบตัรลงคะแนน จะถือวา่ผูถื้อหน่วยทรัสตท่์านนั้นลงมติ
เห็นดว้ยในวาระนั้นๆ โดยขอใหท่้านผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวโปรดส่งคืนบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีบริเวณทางออก
เม่ือประชุมเสร็จแลว้ดว้ย  

3. ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรัสตทุ์กคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหน่วยทรัสต ์ซ่ึงบริษทัฯ 
จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้น มาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์เขา้
ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

4. ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอก
ฉนัท ์



 

 

 

5. อน่ึง การนับคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดงักล่าว บริษทัฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียง
ของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

 ในการลงทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์เขา้ร่วมประชุมและการตรวจนบัผลคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นทุก
วาระการประชุมในวนัน้ี  บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ และใชร้ะบบ 
Barcode 

 ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ณ เวลาน้ีมีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เขา้ร่วม
ประชุมรวมกนัทั้งส้ินจ านวน 181 ท่าน ถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเป็นจ านวน 226,196,542 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.11 ของ
จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์SHREIT ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์

 เร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี.- 

วาระที ่1 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

ประธานฯ ขอให้นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์
SHREIT ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การจดัส่งให้กบัทางผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ลว้ แต่เน่ืองจากวา่ กองทรัสต ์SHREIT 
เร่ิมลงทุนในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ซ่ึงนับเป็นเวลา 10 วนั จึงอาจไม่ไดส้ะทอ้นผลการด าเนินงานทั้งหมด ดงันั้น จึงขอ
น าเสนอผลการด าเนินงานของโรงแรมในปี 2560 แทน เพื่อให้ทางผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ดเ้ห็นผลการด าเนินงานของสินทรัพย์
โครงการทั้งสามแห่งท่ีกองทรัสต ์SHREIT เขา้ลงทุน  

กองทรัสต์ SHREIT ลงทุนในโรงแรมจ านวนสามแห่ง คือ โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ซ่ึงตั้ งอยู่ใน      
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเชีย โรงแรม Capri by Fraser ซ่ึงตั้ งอยู่ในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และโรงแรม IBIS 
Saigon South ซ่ึงตั้งอยูใ่นโฮจิมินห์เช่นเดียวกนั โดยโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South เป็นโรงแรม
ท่ีตั้งอยูติ่ดกนัอยูใ่นเขต 7 ของโฮจิมินห์  

นอกจากน้ี โรงแรมทั้งสามแห่งเป็นโรงแรมท่ีมีฐานลูกคา้ท่ีแขง็แกร่ง ในส่วนของโรงแรม Pullman Jakarta Central 
Park ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี โรงแรมยงัมีรายไดจ้ากหอ้งอาหารและการจดัเล้ียงค่อนขา้งสูงประมาณ
ร้อยละ 40 ส าหรับโรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South นั้น ตั้งอยู่ในเขต 7 ซ่ึงเป็นเขตใหม่ของโฮจิ
มินห์ โรงแรมทั้งสองแห่งตั้งอยูใ่กลศู้นยป์ระชุมแห่งชาติของทางไซ่ง่อน ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของการจดัการประชุมอยา่ง
ต่อเน่ือง  

ส าหรับผลประกอบการของโรงแรมทั้งสามแห่งเม่ือเทียบกบัปี 2559 จะเห็นวา่ผลประกอบการของโรงแรมมีการ
ปรับตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง รายได้ของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 8 โรงแรม Capri by 
Fraser เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 8 และโรงแรม IBIS Saigon South เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15  



 

 

 

หากพิจารณาอตัราค่าเช่าเฉล่ียและอตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) จะเห็นวา่โรงแรม Pullman Jakarta Central 
Park มีอตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) ค่อนขา้งสูง ส าหรับโรงแรม Capri by Fraser อตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) 
อยูท่ี่ร้อยละ 75 และโรงแรม IBIS Saigon South อยูท่ี่ร้อยละ 65  จะเห็นวา่โรงแรมทั้งสามแห่งมีอตัราการเขา้พกัท่ีค่อนขา้ง
สูง และมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 

โรงแรมแต่ละแห่งมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  มีท าเลท่ีตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตก
ของกรุงจาการ์ตา ซ่ึงจะไม่มีคู่แข่งท่ีเป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว นอกจากรายไดท่ี้มาจากห้องพกัท่ีมีอตัราการเขา้พกัท่ีสูงแลว้ 
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ยงัมีรายไดท่ี้มาจากห้องจดัเล้ียงซ่ึงมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 
2560 มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 20 อีกทั้ง โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  มีห้องจดัเล้ียงขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสองของกรุงจาการ์ตา และมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถรับคนไดป้ระมาณ 8,500 ตารางเมตร พร้อมรับแขกไดถึ้ง 8,000 คน 
นอกจากน้ี โรงแรมยงัได้รับรางวลัเป็น best city hotel and best wedding hotel ด้วย ดังนั้ น จะเห็นว่า โรงแรม Pullman 
Jakarta Central Park  ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากลูกคา้ซ่ึงเป็นคนอินโดนีเซีย นอกจากน้ี โรงแรมไดมี้การลงนามใน
สัญญากบัสายการบินระดบันานาชาติเม่ือปีท่ีแลว้ ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการให้บริการกบันักบินและลูกเรือ ปัจจยัผลกัดนั
ส าหรับผลการด าเนินการของปีน้ีคือเร่ืองของการจดัเอเช่ียนเกมส์ท่ีกรุงจาการ์ตาซ่ึงจะจดัประมาณเดือนสิงหาคม และเร่ือง
การเลือกตั้งในกรุงจาการ์ตาซ่ึงจะเป็นปัจจยัเชิงบวกเพราะวา่จะมีการมาพบปะและประชุม  

ส าหรับโรงแรม Capri by Fraser จะมีลูกคา้ 2 ประเภท คือ long stay และ short stay โดยลูกคา้กลุ่ม long stay คือ
ลูกคา้ท่ีเขา้พกัเกิน 1 เดือน ซ่ึงตอนน้ีโรงแรมก าลงัปรับกลยทุธ์เพ่ือให้มีลูกคา้ท่ีเป็น long stay และ short stay ในอตัราส่วน
ใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 เน่ืองจากราคาเขา้พกัเฉล่ียต่อวนั (Average Daily Rate: ADR) ของลูกคา้กลุ่ม short 
stay จะสูงกว่าของลูกคา้กลุ่ม long stay ในปัจจุบนั โรงแรม Capri by Fraser ไดรั้บความนิยมจากคนท่ีมาร่วมสัมมนาและ
ประชุม โดยในปี 2560 มีการจดังานมากกวา่ในปี 2559 ประมาณ 5-6 งาน และปีน้ีคาดวา่การจดังานก็จะเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 
นอกจากน้ี ผลการด าเนินงานของโรงแรม Capri by Fraser ยงัไดรั้บอานิสงค์จากอตัราการเติบโตของโฮจิมินห์ ประเทศ
เวยีดนาม เช่นกนั 

ส าหรับโรงแรม IBIS Saigon South ก็มีความคลา้ยคลึงกบัโรงแรม Capri by Fraser เพราะตั้งอยูใ่กลก้นั จะเห็นวา่
โรงแรม IBIS Saigon South เป็นโรงแรมระดบัสามดาว ในขณะท่ีโรงแรม Capri by Fraser เป็นโรงแรมระดบัส่ีดาว กรณีท่ีมี
การจดัสัมมนาหรือประชุม ในบางคร้ังจะมีคนท่ีเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ซ่ึงคนท่ีเดินทางมาสัมมนาจะมีหลายระดบั ถา้เป็น
ระดบัผูจ้ดัการ ระดบัหวัหนา้ก็จะเขา้พกัท่ีโรงแรม Capri by Fraser ส่วนโรงแรม IBIS Saigon South กลุ่มลูกคา้จะเป็นระดบั
พนกังาน อีกจุดหน่ึงท่ีแตกต่างจากโรงแรม Capri by Fraser คือโรงแรม IBIS Saigon South จะมีกลุ่มทวัร์ท่ีมาเท่ียวลุ่มแม่น ้ า
โขง ท าเลท่ีตั้งของโรงแรมมีความเหมาะสมส าหรับการเท่ียวชมแม่น ้ าโขง ลูกคา้โดยหลกัจะมาจากประเทศจีนและประเทศ
เกาหลีใต ้

ส าหรับโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นั้น ท่ีผ่านมาฐานลูกคา้ของโรงแรมมีขนาดเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก
ท าเลท่ีตั้งท่ีไม่มีคู่แข่งส าหรับโรงแรมในระดบัห้าดาว นอกจากน้ี หากประกอบกบัปัจจยัเก่ียวกบัการจดัเอเช่ียนเกมส์และ
การเลือกตั้ง ก็น่าจะผลกัดนัใหผ้ลประกอบการดีข้ึน ส่วนตลาดของโฮจิมินทก็์มีอตัราการเติบโตท่ีสูงมากโดยผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (GDP) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปี 2559 นอกจากน้ี รัฐบาลก็มีโครงการหลายโครงการ เช่น การ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง แผนการขยายสนามบิน การสร้างรถไฟฟ้า ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัท่ีจะเอ้ือให้เกิดการลงทุน 



 

 

 

ความคล่องตวัในการท าธุรกิจ อีกส่วนหน่ึงคือเร่ืองของสมัปทาน ถึงแมจ้ะมีโรงแรมเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมขนาด
เลก็ หรือ Boutique Hotel หรือโรงแรมท่ีเจา้ของเป็นคนทอ้งถ่ิน ในขณะท่ีโรงแรมนานาชาติจะมีจ านวนไม่มาก  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2560 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2560 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ีแลว้ ตาม    
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

เลขานุการท่ีประชุม ไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีขอ้สงสยัท่ีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระน้ี   

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  เป็นโรงแรมท่ีมีคนทอ้งถ่ินมาใชบ้ริการ เป็น
ส่วนมากแลว้เหตุใดจึงนบัวา่เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงว่า  หอ้งพกัประมาณเกือบคร่ึงของหอ้งพกัทั้งหมดจะมีการเขา้พกั
โดยคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเดินทางมาประชุม ติดต่อธุรกิจต่างๆ ในกรุงจาการ์ตา และในช่วงวนัหยุด คนกรุงจาการ์ตาจะพา
ครอบครัวมาพกัในโรงแรม ทานอาหาร ใชส้ระวา่ยน ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ี โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตั้งอยูใ่น
โครงการท่ีมีลักษณะ Mixed-use มีห้างสรรพสินค้า SOGO และห้างเซ็นทรัลของกลุ่มเซ็นทรัลของประเทศไทยเปิด
ใหบ้ริการ และมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า (Aquarium) ซ่ึงสามารถดึงดูดใหค้นทอ้งถ่ินไปใชบ้ริการ  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South เป็นโรงแรมระดบัก่ีดาว 
และการก าหนดระดบัดาวนั้นมีวิธีการก าหนดอยา่งไร นอกจากน้ี ส าหรับโรงแรม IBIS Saigon South นั้น ผูบ้ริหารบอกวา่
เป็นโรงแรมท่ีโฮจิมินห์  จึงขอค าอธิบายวา่มนัเปล่ียนเมืองจากไซ่ง่อนเป็นโฮจิมินห์ใช่หรือไม่ นอกจากน้ี โรงแรม Capri by 
Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ตั้งอยูใ่กลก้นั ไม่ทราบวา่ ในดา้นการท าธุรกิจ จะมีการแยง่ลูกคา้กนัหรือไม่  

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า  โรงแรมทั้งสองแห่งมีการบริหารงานโดยผูบ้ริหารโรงแรมท่ี
ต่างกนั ส าหรับประเด็นท่ีวา่โรงแรม IBIS Saigon South ตั้งอยูใ่นโฮจิมินห์แต่ช่ือไซ่ง่อนนั้น เน่ืองจากช่ือเดิมของโฮจิมินห์
คือไซ่ง่อน ทางโรงแรมจึงไดค้งช่ือเดิมคือไซ่ง่อนไว ้นอกจากน้ี ส าหรับประเด็นท่ีวา่โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม 
IBIS Saigon South ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลก้นัแต่ไม่มีการแย่งลูกคา้กนันั้น เน่ืองจากมีกลุ่มลูกคา้แตกต่างกนั โดยโรงแรม 
Capri by Fraser เป็นโรงแรมระดบัส่ีดาวและมีลูกคา้เป็นกลุ่ม long stay ส่วนโรงแรม IBIS Saigon South มีลูกคา้เป็นกลุ่ม 
short stay ท่ีเดินทางมาประชุม สัมมนา หรือท่องเท่ียว ดงันั้น ทั้งสองโรงแรมจึงไม่ไดมี้การแข่งขนักนั และส าหรับการจดั
ระดบัดาว รัฐบาลมีการก าหนดหลกัเกณฑต์่างๆ ในการก าหนดระดบัดาวไว ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า ก่อนท่ีจะมีการจดัตั้งกองทรัสต ์SHREIT น้ี มีข่าววา่จะมีการเขา้ลงทุนในโรงแรมท่ี
ตั้งอยูใ่นประเทศกมัพชูาดว้ย แต่เหตุใดจึงไม่มีการเขา้ลงทุนในโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นประเทศกมัพชูาในภายหลงั 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ตอนท่ีบริษทัฯ เตรียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลกบัทาง
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") ทางส านักงาน ก.ล.ต. มีความกงัวล
เก่ียวกบัโรงแรมทั้งสองแห่งในประเทศกมัพูชา เน่ืองจากบริษทัท่ีถือครองโรงแรมทั้งสองแห่งมีเจา้ชายแห่งซาอุดิอาระเบีย
เป็นผูถื้อหุ้นระดบัสูงสุด (ultimate shareholder)โดยในเวลานั้นมีข่าววา่เจา้ชายแห่งซาอุดิอาระเบียดงักล่าวโดนจบัตวัและมี



 

 

 

ขอ้หาท่ีค่อนขา้งร้ายแรง ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณาประเด็นดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั วา่อาจจะมีประเด็นอ่ืนประกอบกบัเบ้ืองหลงั
การจบัตวั บริษทัฯ จึงตดัสินใจท่ีจะไม่เขา้ลงทุนในโรงแรมท่ีประเทศกมัพชูาในเวลานั้น 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า รายไดห้ลกัของกองทรัสต ์SHREIT น้ีมาจากโรงแรมใดมากท่ีสุด 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า รายได้ของกองทรัสต์ SHREIT โดยหลกัมาจากโรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park โดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายไดท้ั้งหมด  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

วาระที ่2 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ ขอให้นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ กล่าวสรุปงบแสดงฐานะการเงิน (Balance 
Sheet) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ ช้ีแจงว่าสินทรัพยท์ั้ งหมดของกองทรัสต์ SHREIT มีจ านวน
ประมาณ 5,382 ลา้นบาท หน้ีสินรวมประมาณ 1,866 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน และส่วนของ
ผูถื้อหน่วยทรัสตร์วมประมาณ 3,516 ลา้นบาท ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้น รายไดโ้ดยหลกัเป็นรายไดค้่าเช่า ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 น้ี เป็นการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนภายระยะเวลาเพียง 10 วนั ส าหรับกระแสเงินสด จ านวน
ท่ีน าไปลงทุนเพ่ือใชซ้ื้อสินทรัพยส์ าหรับกองทรัสต ์SHREIT เท่ากบั  4,562 ลา้นบาท โดยมาจากการการระดมทุนจากผูถื้อ
หน่วยทรัสตแ์ละเงินกูร้ะยะยาว 

ทั้ งน้ี งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต มี
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2560 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตพ์ร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี
แลว้ ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

เลขานุการท่ีประชุม ไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีขอ้สงสยัท่ีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระน้ี   

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า โครงสร้างรายไดข้องกองทรัสต ์SHREIT เกิดจากการใหเ้ช่าช่วงแก่บริษทัจดัการใช่
หรือไม่ ดงันั้น อตัราการเขา้พกัจะมีผลกบัรายไดข้องกองทรัสต ์SHREIT ซ่ึงจะคงท่ีหรือไม่อยา่งไร นอกจากน้ี สัญญาเช่า
ช่วงมีระยะเวลาเท่าใด และกรณีใดบา้งท่ีจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ขาดทุน เน่ืองจากรายไดจ้ากค่า
เช่ามีความคงท่ี  



 

 

 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงว่า ภายใตก้ฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. กองทรัสตจ์ะเป็นเจา้ของ
สินทรัพยไ์ดแ้ต่ไม่สามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได ้ดงันั้น จึงตอ้งมีการใหเ้ช่าช่วง และให้บริษทัเช่าช่วงเพ่ือบริหารธุรกิจ
โรงแรม โดยบริษทัท่ีเช่าช่วงจะท าสญัญาวา่จา้งผูบ้ริหารโรงแรมเพ่ือบริหารโรงแรมต่อไป 

โครงสร้างรายไดป้ระกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ค่าเช่าคงท่ี และส่วนท่ีสอง คือ ค่าเช่าแปรผนั โดยก าไรทั้งหมด
ท่ีค านวณจากรายไดข้องโรงแรมจากการประกอบธุรกิจหลงัหักตน้ทุนตรงและค่าใชจ่้ายบางประการ จะถูกส่งผ่านเพ่ือเป็น
รายไดก้ลบัมาท่ีกองทรัสต ์SHREIT ในรูปของค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผนั ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีมีความแตกต่างจากกองทรัสต์
อ่ืน  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า ดว้ยวิธีการดงักล่าว หมายความว่ากองทรัสต ์SHREIT จะไม่มีการขาดทุนเลยใช่
หรือไม่ เพราะวา่รายไดเ้ป็นค่าเช่าคงท่ี นอกจากน้ี ค่าเช่าถูกก าหนดใหค้งท่ีเป็นระยะเวลาก่ีปี และเง่ือนไขในการปรับค่าเช่า
คงท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเป็นอยา่งไร 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงว่า ค่าเช่าคงท่ีคือค่าเช่าขั้นต ่าท่ีกองทรัสต ์SHREIT จะไดรั้บ ส่วน
ค่าเช่าแปรผนัจะข้ึนอยูก่บัผลด าเนินงานของโรงแรม โดยสัญญาเช่า (Master Lease Agreement) ก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 
ปี และจะมีการต่อสญัญาภายหลงัจากนั้น 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า บริษทั DLF Limited มีความเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสตอ์ยา่งไร 

นายเจมส์ เทิค เบง ลิม กรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า บริษทั DLF Limited ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์และ
เป็นเพียงบริษทัท่ีตนเคยให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ต่อประชาชนทัว่ไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering: IPO) เท่านั้น  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

วาระที ่3 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ SHREIT และบริษัทในเครือ (Subsidiary 
Companies) และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 

ประธานฯ ขอให้นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ กล่าวรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ
กองทรัสต ์SHREIT และบริษทัในเครือ (Subsidiary Companies) และการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับ         ปี 
2561 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี 
อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั คร้ังท่ี 1/2561 ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกองทรัสต ์SHREIT ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2561 ผูส้อบบญัชีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 



 

 

 

3. นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกองทรัสต์ SHREIT เป็น
จ านวน 2,000,000 บาท 

ในส่วนของบริษทัในเครือ (Subsidiary Companies) ของกองทรัสต์ SHREIT ท่ีถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าใน
สินทรัพยน์ั้น จะมีการแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชีซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของส านกังาน อีวาย จ ากดั ในประเทศอินโดนีเซียและ
เวยีดนาม เพื่อเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัในเครือ (Subsidiary Companies) ดงักล่าวดว้ย  

ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2561 โดยรายละเอียดและค่าตอบแทนดงัน้ี 

1. PT SHR Pullman Indonesia   ค่าตอบแทนไม่เกิน  46,000  ดอลลาร์สหรัฐ 

2. Luxel APT Co., Ltd.              ค่าตอบแทนไม่เกิน  12,500  ดอลลาร์สหรัฐ 

3. Viethan Hotel Corporate        ค่าตอบแทนไม่เกิน   6,500  ดอลลาร์สหรัฐ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นว่าผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเหมาะสมโดยมี
ความรู้และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ SHREIT จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั และบริษทัสอบบญัชีซ่ึงเป็นบริษทัในเครือส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ 
SHREIT  ในรอบปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน ตามท่ีแจง้ขา้งตน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2561 
รับทราบ 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

เลขานุการท่ีประชุมไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีขอ้สงสยัท่ีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระน้ี   

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีมูลค่า 2,000,000 บาท บริษทัฯ ได้มีการ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีรายอ่ืนหรือไม่ เน่ืองจากเห็นวา่เป็นจ านวนท่ีสูงมาก จากประสบการณ์การถือ
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตอ่ื์น ยงัไม่เห็นวา่ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีมีมูลค่าสูงเท่าน้ี 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ SHREIT ท่ีมี
จ านวนค่อนขา้งสูงนั้น เน่ืองจากวา่กองทรัสต ์SHREIT มีการเขา้ลงทุนในลกัษณะของบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding 
Company) และเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นต่างประเทศ ซ่ึงมีความซบัซอ้นในเร่ืองของการจดัท างบการเงินรวม เพราะตอ้งมี
การรวมงบการเงินของโรงแรมในหลายประเทศ ซ่ึงมีมาตรฐานการบญัชีท่ีแตกต่างกนั จึงมีความซบัซอ้นกวา่กองทรัสตท่ี์
ลงทุนในทรัพยสิ์นโดยตรง 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า การรวมงบการเงินเป็นแค่การเอางบของแต่ละประเทศมารวมกนัใช่หรือไม่ จึงไม่
น่าจะก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ในกรณีทัว่ไป 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า กองทรัสต ์SHREIT น้ีเป็นกองทรัสตก์องแรกท่ีมีการจดัโครงสร้างในรูปแบบการเขา้ลงทุนใน
ลกัษณะของบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company)  และถือครองทรัพยสิ์นในต่างประเทศ จึงไม่สามารถพิจารณา



 

 

 

ในชั้นน้ีไดว้า่จะสามารถท างบการเงินแบบรวมไดห้รือไม่อยา่งไร อยา่งไรก็ดี ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ขอรับความคิดเห็น
ของผูถื้อหน่วยทรัสตไ์วพิ้จารณา  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า บริษทัฯ สามารถจดัท างบการเงินท่ีใชม้าตรฐานการบญัชีของกลุ่มประเทศอาเซียน
ซ่ึงจะท าใหมี้มาตรฐานการบญัชีเดียวกนัส าหรับประเทศท่ีกองทรัสต ์SHREIT เขา้ไปลงทุนไดห้รือไม่ 

ประธานฯ เรียนว่า ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ขอรับความคิดเห็นของท่านผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือปรึกษากบัทาง
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั วา่จะสามารถน ามาตรฐานดงักล่าวมาปรับใชก้บักองทรัสต ์SHREIT ไดห้รือไม่   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ SHREIT และบริษัทในเครือ (Subsidiary Companies) 
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องและมผีลใช้บังคบั 

ประธานฯ ขอให้นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ กล่าวสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขาย
หุน้กูข้องกองทรัสต ์SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดพ้ิจารณาการออกและเสนอขาย
หุ้นกู ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 82/2558 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้
ออกใหม่ของกองทรัสต ์ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  หรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลใชบ้งัคบั  

การออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพ่ือการลงทุนในกิจการของ
กองทรัสต ์ และ/หรือ การช าระคืนเงินกูย้มืของกองทรัสต ์และ/หรือเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปอ่ืน ๆ ของกองทรัสต ์ 

ทั้งน้ี ขอสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กูด้งัต่อไปน้ี 

ประเภทของหุน้กู ้ : หุ้นกูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ 
หุน้กูไ้ม่ระบุช่ือผูถื้อ หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูไ้ม่มีประกนั หุน้กูช้นิดทยอยช าระคืน
เงินตน้ หรือ หุน้กูช้นิดช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียว หุน้กูมี้ผูแ้ทนผูถื้อหน่วยทรัสต์
กู ้หุ้นกูไ้ม่มีผูแ้ทนผูถื้อหน่วยทรัสต์กู ้หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้น
แต่ละคร้ัง 



 

 

 

วงเงิน : วงเงินไม่เกิน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทั้งน้ี เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆท่ี เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีมีการซ้ือคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ อนัมีผลท า
ให้เงินตน้คงคา้งของหุน้กูข้องกองทรัสต ์ลดลง วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้ 
หรือท่ีกองทรัสตไ์ดท้ าการซ้ือคืนจะน ามานบัเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้กองทรัสต ์
สามารถท าการออกและเสนอขายได ้(Revolving Principal) 

ทั้งน้ี ในกรณีออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing (การออกหุน้กูใ้หม่เพ่ือช าระ และ/
หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินตน้ของหุ้นกู้เดิมซ่ึงจะถูกไถ่ถอนในวนั
เดียวกันกับวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพ่ือการออกหุ้นกู้เ พ่ือการ 
Refinancing นั้น จะไม่นบัเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูท่ี้
ยงัมิไดไ้ถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุน้กูท่ี้กองทรัสต ์สามารถท าการออก
และเสนอขายได ้

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 

อายขุองหุน้กู ้ : ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง โดย
สามารถก าหนดใหมี้การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายขุองหุน้กูห้รือไม่ก็ได ้

วธีิการเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/
หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุน
สถาบนั และ/หรือ บุคคลและผูล้งทุนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยสามารถเสนอขายคร้ังเดียว
เตม็จ านวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามความจ าเป็นในการใชเ้งินของ
กองทรัสต ์

 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพ่ือการลงทุนในกิจการของกองทรัสต ์ และ/หรือ การ
ช าระคืนเงินกูย้ืมของกองทรัสต์ และ/หรือเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปอ่ืน ๆ ของกองทรัสต ์โดยมีความเห็นว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของกองทรัสตท่ี์มุ่งมัน่ให้กองทรัสตมี์การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน พร้อมทั้งสร้างผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีมัน่คงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัการมอบหมายอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูมี้อ านาจในการดังต่อไปน้ี 



 

 

 

(1) การพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง เช่น ชนิด ประเภท อตัราดอกเบ้ีย อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผูแ้ทนผู ้
ถือหน่วยทรัสตก์ู ้ราคาเสนอขาย รายละเอียด เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นกู ้ เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ใน
รูปแบบต่างๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเม่ือหุน้กูจ้  านวนใดจ านวนหน่ึงครบก าหนด ก็สามารถออกและเสนอ
ขายใหม่ได ้ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ราคา วธีิการ และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร 

(2) การแต่งตั้งและบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้นาย
ทะเบียนหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหน่วยทรัสตก์ู ้ท่ีปรึกษากฎหมาย และตวัแทนในการด าเนินการต่าง ๆ และ/หรือ 
บุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 

(3) การติดต่อ เจรจา เขา้ท า และลงนามในสญัญารับประกนัการจดัจ าหน่าย และ/หรือ สญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจา
ต่อรองและตกลงอตัราค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายของสญัญาต่างๆ ขา้งตน้ 

(4) การจดัท าและยืน่ค  าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการรับรองการด าเนินงานต่างๆ ท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้และการ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และ
ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะท าการยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ือขออนุญาตต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุน้กูต้ามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป 

ทรัสตี พิจารณาแลว้เห็นวา่ การออกและการเสนอขายหุน้กู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ลงทุนในกิจการอ่ืน หรือช าระคืนเงินกูต้ามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดเ้สนอในคร้ังน้ีสามารถท าได ้และไม่ไดข้ดัต่อสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการท่ีประชุมไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีขอ้สงสยัท่ีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระน้ี   

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะขยายขอบเขตของหุน้กูท่ี้กองทรัสต ์SHREIT จะออก
และเสนอขาย เช่น มีก าหนดระยะเวลาตลอดชีวิต (Perpetual) มีลกัษณะผสมระหวา่งหุ้นทุนและตราสารหน้ี (Hybrid) เป็น
ตน้ เพ่ือดึงดูดนกัลงทุนมากข้ึน นอกจากน้ี จะขอใหก้องทรัสต ์SHREIT เพ่ิมความยืดหยุน่ในเร่ืองสกุลเงินของหุน้กูเ้พ่ือลด
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ขอบเขตของหุน้กูท่ี้กองทรัสต ์SHREIT ไดก้ าหนดไวใ้นปัจจุบนัมีการเปิดกวา้งแลว้วา่สามารถ
ลงทุนในสกลุเงินต่าง ๆ ได ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า การออกหุน้กูใ้นจ านวนมาก สามารถท าไดห้รือไม่  



 

 

 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า การออกหุ้นกูเ้ป็นวงเงินนั้นเพ่ือให้มีความคล่องตวัในการใช้
จ่าย ทั้งน้ี การออกหุน้กูจ้ะอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน ก.ล.ต. และการออกหุน้กูจ้ะถูกควบคุมโดยขอ้จ ากดัในเร่ือง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมติั  

ที่ประชุมอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่า ทั้งนี ้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องและมผีลใช้บังคบั ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ออกเสียงลงมตใินวาระที ่ 4  ดงันี.้- 

คะแนนเสียง 
จ านวนเสียง 

(1 หน่วยทรัสต์ =  1  เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(1)   (1)  เห็นดว้ย 228,369,842 99.89 

(2)  ไม่เห็นดว้ย 240,800 0.11 
(3)  งดออกเสียง  - - 
(4)  บตัรเสีย - - 
         รวม 228,610,642 100.00 

 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบ้ืองต้นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SHREIT มีโอกาสจะเข้า
ลงทุน และด าเนินการอ่ืนใดทีเ่กีย่วข้องซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการเดนิทางและเข้าเยีย่มชม และอนุมตัริาคาและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ตามความสมควรและเหมาะสมแก่การด าเนินการ 

ประธานฯ ขอใหน้ายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ กล่าวสรุปรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ ช้ีแจงว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแผนกลยุทธ์การขยายการ
เติบโตของกองทรัสต์ SHREIT ท่ีได้วางไว ้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมองหาโอกาสในการลงทุนใน
สินทรัพยป์ระเภทโรงแรมท่ีมีศกัยภาพดงันั้น ก่อนท่ีกองทรัสตจ์ะตดัสินใจเขา้ลงทุน จะตอ้งมีการศึกษาและสอบทานธุรกิจ
ในเบ้ืองตน้ในทรัพยสิ์นดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการสอบทานทางเทคนิค ทางการเงินและกฎหมาย เพ่ือท่ีจะ
แน่ใจได้ว่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ SHREIT จะเข้าลงทุนนั้ นได้ด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความสามารถในการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอนัเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยของ
กองทรัสต ์SHREIT  

ทั้งน้ี ในปัจจุบนั ทรัพยสิ์นท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าลงัพิจารณาโอกาสในการเขา้ลงทุนโดยกองทรัสต ์SHREIT จะ
ประกอบดว้ยทรัพยสิ์นประเภทโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นกลุ่มประเทศอาเซียน ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดพิ้จารณาและเห็นสมควรให้



 

 

 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบ้ืองตน้ของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ 
SHREIT มีโอกาสจะเขา้ลงทุน และด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเดินทางและเขา้เยีย่มชม และ
อนุมติัราคาและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามความสมควรและเหมาะสมแก่การด าเนินการ โดยใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูมี้อ  านาจ
ในการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบ้ืองตน้ของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต ์SHREIT มีโอกาสจะเขา้ลงทุน และด าเนินการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเดินทางและเขา้เยี่ยมชม และอนุมติัราคาและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามสมควรและ
เหมาะสมแก่การด าเนินการ ทั้งน้ี เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบ้ืองตน้ของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต ์SHREIT มีโอกาสจะเขา้ลงทุน และด าเนินการอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเดินทางและเขา้เยี่ยมชม โดยราคาและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนให้เป็นไปตามสมควร
และเหมาะสมแก่การด าเนินการ  

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เห็นว่าการด าเนินการดงักล่าว สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของกองทรัสตท่ี์มุ่ง
หมายให้กองทรัสต์ SHREIT มีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน พร้อมทั้ งสามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสตไ์ด ้

ทรัสตีพิจารณาแลว้เห็นวา่ กองทรัสต ์SHREIT จะตอ้งมีการขยายตวัเพราะจะมีการลงทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงส าหรับวาระ
ท่ีเสนอในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในสญัญาก่อตั้งทรัสตแ์ละวตัถุประสงคข์องกองทรัสต ์ทรัสตีมองวา่การศึกษา
และสอบทานเบ้ืองตน้ เพ่ือหาโอกาสในการลงทุนเพ่ิมเติมนั้นไม่ไดข้ดัต่อสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่
ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาทั้ง 2 ประการจะสามารถเบิกจ่ายจากกองทรัสตไ์ดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกิดจากการว่าจา้ง
บุคคลภายนอกเขา้มาด าเนินการวิเคราะห์และศึกษาธุรกิจ นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและสอบทาน (Due 
Diligence) จะตอ้งสมควรและเหมาะสมซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะตอ้งน าเสนอให้กบัทรัสตีเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ
ต่อไป 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการท่ีประชุมไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีขอ้สงสยัท่ีจะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระน้ี   

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า กองทรัสต ์SHREIT ต่างจากกองทรัสตอ่ื์นอยา่งไร เพราะเห็นวา่กองทรัสตอ่ื์นไม่มี
การขออนุมติัในลกัษณะน้ี นอกจากน้ี เหตุใดจึงไม่มีการก าหนดเพดานของจ านวนเงินค่าใชจ่้ายตามท่ีขออนุมติัในวาระน้ี 
และเหตุใดกองทรัสต ์SHREIT ไม่สามารถท าการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ไดเ้อง   

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ลกัษณะของกองทรัสต์ SHREIT เป็นการบริหารงานโดย 
ผูจ้ดัการกองทรัสตอิ์สระ คือส่งผลใหส้ามารถซ้ือทรัพยสิ์นจากผูข้ายใดก็ได ้ซ่ึงต่างจากกองทรัสตอ่ื์นในประเทศไทยท่ีจดัตั้ง
โดยเจ้าของทรัพยสิ์นนั้นๆ จึงท าให้อตัราการเติบโตของกองทรัสต์เหล่านั้นค่อนขา้งจ ากัด ดังนั้น หากบริษทัฯ เห็นว่า
ทรัพยสิ์นใดมีคุณภาพและจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกองทรัสต ์SHREIT ในดา้นผลประกอบการและการกระจายความเส่ียง 
บริษทัฯ ก็จะน ามาพิจารณา นอกจากน้ี ในการท าการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) บริษทัฯ จะมีการเปรียบเทียบ
ราคาตามเกณฑต์่างๆ และเสนอใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัในการท าการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
นั้น เน่ืองจากเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นตอ้งวา่จา้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญใน



 

 

 

ประเทศนั้น ๆ ดว้ย ซ่ึงเป็นการปฏิบติัทัว่ไปในการท าการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) และส าหรับการก าหนด
เพดานค่าใชจ่้ายนั้น เน่ืองจากกองทรัสต ์SHREIT มีนโยบายการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ซ่ึงมีมาตรฐานค่าใชจ่้ายในการท า
การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ต่างกนั จึงท าใหเ้ป็นการยากท่ีจะก าหนดเพดานค่าใชจ่้าย อยา่งไรก็ดี ค่าใชจ่้าย
โดยปกติจะต ่ากวา่ร้อยละ 1 ของมูลค่าการซ้ือขาย แต่ข้ึนอยูข่นาดของรายการดว้ย 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า หากพิจารณางบการเงินของกองทรัสต ์SHREIT แลว้ เหตุใดจึงไม่มีกระแสเงินสด
จากการลงทุน ในเม่ือกองทรัสตมี์การซ้ือทรัพยสิ์น 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ส าหรับกองทรัสต ์SHREIT การด าเนินงานหลกัคือการลงทุน
ในโรงแรม ดงันั้น การลงทุนในทรัพยสิ์นจึงนบัเป็นการด าเนินธุรกิจและจะถูกบนัทึกเป็นกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(Operational Cash Flow)  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมติั  

ที่ประชุมอนุมัติการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบ้ืองต้นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SHREIT มีโอกาสจะเข้าลงทุน 
และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการเดินทางและเข้าเยี่ยมชม และอนุมัติราคาและค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ตามความสมควรและเหมาะสมแก่การด าเนินการ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ออกเสียงลงมตใินวาระที ่ 5  ดงันี.้- 

คะแนนเสียง 
จ านวนเสียง 

(1 หน่วยทรัสต์ =  1  เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(2)   (1)  เห็นดว้ย 222,249,842 97.22 

(2)  ไม่เห็นดว้ย 6,360,800 2.78 
(3)  งดออกเสียง  - - 
(4)  บตัรเสีย - - 
         รวม 228,610,642 100.00 

 

วาระที ่6 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  ถา้ท่านผูถื้อหน่วยทรัสต์มีขอ้สงสัยท่ีจะซักถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยนิดีตอบค าถามและรับฟังขอ้เสนอแนะของท่านผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า งบการเงินของไตรมาสแรกมีการจดัเตรียมเสร็จเรียบร้อยแลว้หรือไม่ และผลการ

ด าเนินงานเป็นอยา่งไร นอกจากน้ี คาดวา่เงินปันผลของไตรมาสแรกจะจ่ายไดเ้ม่ือไหร่  



 

 

 

 นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงว่า งบการเงินของไตรมาสแรกอยูร่ะหวา่งการจดัท าและคาดว่าจะ
ส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต.ได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ส าหรับเร่ืองการจ่ายเงินปันผล คาดว่าประมาณตน้เดือน
มิถุนายน 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า เหตุใดกองทรัสต ์SHREIT จึงไม่ลงทุนในทรัพยสิ์นในประเทศสิงคโปร์ดว้ย 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า กองทรัสต ์SHREIT มีนโยบายการลงทุนท่ีเปิดกวา้ง ข้ึนอยูก่บัโอกาสทางการลงทุนท่ีเขา้มา 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า ส าหรับวาระท่ี 2 และ 3 นั้น แทนท่ีจะเป็นการให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาและ
รับทราบเร่ืองนั้น ๆ ควรจะเป็นการใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาและอนุมติัในเร่ืองดงักล่าวหรือไม่  

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ไม่ไดมี้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสต์ท่ีก าหนดให้เร่ืองดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า งบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีการบนัทึกค่าธรรมเนียมวิชาชีพอีก
รายการหน่ึงซ่ึงไม่มีหมายเหตุประกอบ จ านวน 10,477,810 บาท จึงอยากทราบรายละเอียดของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ดงักล่าว 

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพน้ีได้แก่ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของ
กองทรัสตแ์ละบริษทัยอ่ย รวมถึงค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาบางรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัตั้งกองทรัสต ์ท่ีตอ้ง
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์  สอบถามว่า เงินปันผลของไตรมาสแรกคาดวา่จะเป็นประมาณเท่าไหร่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ขอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์รอประกาศผลการด าเนินงานไตรมาสแรกก่อน ซ่ึงคาดว่าประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท่์านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยทรัสตทุ์กท่านท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมในวนัน้ี แลว้กล่าวปิดประชุม     

  

ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

 

 

 (นายชนิตร ชาญชยัณรงค)์ 
    ประธานท่ีประชุม/กรรมการ 
 
 


