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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่2/2563  
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า 

สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี ้
ณ วันที ่2 พฤศจกิายน 2563 

 
 ประชุม ณ หอ้งนครินทร ์ชัน้ 11 โรงแรมนิรนัดร ์แกรนด ์เลขที่ 1 ซอยอุดมสขุ 17 ถนนสขุุมวิท 103 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีนายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานท่ี
ประชมุ และนางสาวเขมกร อาริยกุล ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเส่ียง เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 
(“เลขานุการ”) 

 เปิดประชมุเวลา 10.00 น. 

เลขานกุารกล่าวแนะน าคณะกรรมการของบรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั (“บริษัทฯ” หรือ 
“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจ
โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้( “กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ SHREIT”) ผู้บริหารของบริษัทฯ  
ผูแ้ทนทรสัตี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายของกองทรสัต ์ที่มาร่วมประชมุในวนันี ้โดยได้
แนะน าเป็นรายบคุคลดงันี ้

1. กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 4 ท่าน 

(1) นายชนติร ชาญชยัณรงค ์   ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
(2) นายกฤษณ ์พนัธร์ตันมาลา   กรรมการอิสระ 
(3) นายครสิตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ      กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเจมส ์เทิค เบง ลิม กรรมการบรหิาร ไม่ไดเ้ขา้รว่มการประชมุเนื่องจากเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2. ผู้บริหารของบริษทัฯ จ านวน 1 ท่าน 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

3. ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี จ านวน 1 ท่าน  

นายไพรชั มิคะเสน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายกองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

4. ผู้แทนจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ
กองทรัสต ์จ านวน 1 ท่าน 

นายสมศกัดิ์ ศิรชิยันฤมติร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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5. ผู้แทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์จ านวน 1 ท่าน  

นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 

6. ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต ์
จ านวน 1 ท่าน  

นางสาวดวงกมล อ ่าแกว้ 

เลขานกุารชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การประชมุในครัง้นีม้ีการก าหนดวาระการประชมุจ านวนทัง้หมด 6 วาระ คือ 

วาระที ่1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT 
เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 

วาระที ่2 พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุ
ไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจีิก ฮอสพิทอลลิตี ้โดยการจ าหน่ายไปซึง่หุน้ของ SHH 
และ SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ การด าเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง รวมถงึการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบรษิัทฯ เขา้รว่มในการเจรจาและ/หรือเขา้ท าขอ้ตกลง ก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลง
รายละเอียดหรือเงื่อนไขของสญัญา บนัทึก และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ลงนามในสญัญา บนัทึก และ
เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุของกองทรสัต ์

วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิการเลิกกองทรสัต ์การช าระบญัชี และการแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี 

วาระที ่6  วาระอื่น ๆ (ถา้มี) 

 เลขานกุารชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุดงันี ้

 (1)  เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใน
การลงมติของแต่ละวาระท าการยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด าเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 

 (2) ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่ยกมือและไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะถือว่าผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านนัน้ลงมติเห็น
ดว้ยในวาระนั้น ๆ โดยขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวส่งคืนบัตรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุม
เสรจ็สิน้ 
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 (3) ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุคนจะมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรสัต ์ซึ่งบรษิัทฯ 
จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงมาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชมุ 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยส าหรบัวาระนัน้ ๆ  

 (4) ในกรณีที่ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือไม่มีผูใ้ดงดออกเสียงในวาระใด ๆ  ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉนัท ์

 (5) วาระการประชมุครัง้นีม้ีวาระท่ี 2 ถึงวาระที่ 5 ที่ตอ้งพิจารณาผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

 (6) วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2/2563 
ของกองทรสัต ์SHREIT เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกันและกนั หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 5 
ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหถื้อว่าวาระที่ไดร้บัการอนุมตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้
นัน้ไดถ้กูยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณา 

 เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ บริษัทฯ ได้
มอบหมายใหบ้รษิัท ควิดแลป จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ และใชร้ะบบ Barcode  

เลขานุการแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเปิดประชมุมีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองจ านวน 
23 ราย นบัจ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้4,921,704 หน่วย และมีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มการประชมุโดยการมอบฉนัทะจ านวน 
87 ราย นบัจ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้249,586,900 หน่วย รวมจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 110 ราย นบั
จ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้254,508,604 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 72.1321 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของกองทรสัต ์SHREIT ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ ดังนั้น จึงขอเริ่มเปิดการประชุม
วิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT 

นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ ไดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ใหด้  าเนินการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ครัง้ที่ 2/2563 ของกองทรัสต์ SHREIT ในฐานะ “ประธานที่ประชุมและผู้ด  าเนินการ
ประชมุ” เป็นภาษาองักฤษ ซึ่งจะมีผูด้  าเนินการแปลเป็นภาษาไทยตามล าดบัต่อไป  

เริ่มประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้ 

วาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2563 ของ
กองทรัสต ์SHREIT เม่ือวันที ่25 มิถุนายน 2563 

ประธานท่ีประชมุแจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุ
วิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 แลว้เสร็จ และไดจ้ัดส่งให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท www.sh-reit.com แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอสรุปสาระส าคญัของการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT 
เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 ในวาระท่ี 2 ดงันี ้
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"วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์บบต่ออายไุด้
เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้โดยการจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของบริษัท Strategic Hospitality 
Holding Limited และ บรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ การด าเนินการตามเงื่อนไข
ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ร่วมในการเจรจาและ/หรือเขา้ท าขอ้ตกลง ก าหนด แกไ้ข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของสญัญา บนัทึก และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ลงนามในสญัญา บนัทึก และเอกสารที่
เก่ียวขอ้ง 

แมท้ี่ประชุมจะมีคะแนนเสียงขา้งมากเห็นดว้ยกับวาระดงักล่าวในจ านวนรอ้ยละ 72.8404 แต่คะแนนเสียงเห็น
ดว้ยมีจ านวนไม่ถึง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุป
มติไดว้่าคะแนนเสียงเห็นดว้ยไม่เพียงพอท่ีจะอนมุตัิใหก้องทรสัต ์SHREIT เขา้ท ารายการตามที่เสนอในวาระท่ี 2 

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่เก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน เมื่อวาระที่ 2 ไม่ไดร้บัการ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์จึงไม่ไดม้ีการน าเสนอวาระท่ี 3 ถึงวาระที่ 5 ใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 
1/2563 พิจารณาต่อไป 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี"้ 

เลขานกุารไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี  ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ในหนา้ที่ 13 เฉพาะ
ส่วนท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์นดงักล่าวไดแ้สดงความคิดเห็นไวใ้นการประชมุครัง้ก่อนเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานอา้งอิง
ที่ใชใ้นการประเมินมลูค่ายตุิธรรม (IFRS 13) ว่าหมายถึง หลกัเกณฑต์ามมาตรฐานของสภาวิชาชีพบญัชี ไม่ใช่หลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุใหถ้กูตอ้ง   

ประธานฯ เห็นว่าไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดมีค าถามเพิ่มเติม จึงด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

วาระที ่2 พิจารณาอนุ มัติการจ าหน่ายไป ซ่ึ งสินท รัพย์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจิีก ฮอสพิทอลลิตี ้โดยการจ าหน่ายไป
ซ่ึงหุ้นของบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited และ บริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 ให้แก่
ผู้ท าค าเสนอซือ้ การด าเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้า
ร่วมในการเจรจาและ/หรือเข้าท าข้อตกลง ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของสัญญา 
บันทกึ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ลงนามในสัญญา บันทกึ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการของผูจ้ัดการ
กองทรัสต์มีความเห็นว่าการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SHREIT จะเป็นประโยชน์ โดย
กองทรสัต ์SHREIT มีมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 7.7418 บาทต่อหน่วย (เป็น
ผลจากการประเมินมูลค่าสินทรัพยก์่อนสถานการณ์ COVID-19) เนื่องจาก บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตข์อง
กองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัหนังสือจากผูท้  าค าเสนอซือ้ เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ  100 ของหุน้ทั้งหมดที่ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ SHH และ SHH2 ซึ่งถือโดยกองทรัสต ์SHREIT ทั้งนี ้ราคาเสนอซือ้จากผู้ท  าค าเสนอซือ้ คือ 
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105,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,302.88 ลา้นบาท ซึ่งเป็นราคาคงที่บนสมมติฐานท่ี SHH และ SHH2 
ปลอดจากภาระหนีสิ้น ณ วนัท่ีท าธุรกรรม โดยไม่ตอ้งมีการปรบัปรุงรายการเงินทนุหมนุเวียนสทุธิใด ๆ กองทรสัต ์SHREIT 
จะไดร้บัช าระเงิน 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั จากผูท้  าค าเสนอซือ้ และจะน าไปช าระหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายคงคา้งต่าง  ๆ 
ของ SHREIT, SHH และ SHH2 รวมถึงหนีส้ถาบันการเงิน, ค่าธรรมเนียมคา้งช าระต่อผู้ใหบ้ริการ , บริษัทฯ และทรสัตี 
ตลอดจนส ารองไวเ้พื่อการช าระบญัชีของ SHREIT ซึ่งหลงัจากช าระหนีสิ้นและรายจ่ายคา้งช าระดงักล่าวแลว้ ประมาณ
การมูลค่าต่อหน่วยลงทุนสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับ ณ วันที่ท  าธุรกรรม คือ 4.4331 บาท ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับอัตรา
แลกเปล่ียน ซึ่งมลูค่าต่อหน่วยสทุธินีม้ีมลูค่าสงูกว่าราคาตลาดของหน่วยทรสัตเ์ฉล่ียถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงั 30 วนั ประมาณ
รอ้ยละ 26 ซึ่งเท่ากับ 3.52 บาท โดยหากเปรียบเทียบกับการเสนอซือ้ครัง้ที่ผ่านมา กรณีที่อัตราแลกเปล่ียนไม่มีการ
เปล่ียนแปลง และค่าใชจ้่ายคงคา้งหลงัจากการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึน้ ประมาณการมลูค่าต่อหน่วยลงทนุ
สทุธิที่ผูถื้อหน่วยจะไดร้บั คือ 4.8116 บาท ซึ่งค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัราคาเสนอซือ้ครัง้แรก ที่มีประมาณการมลูค่าต่อหน่วย
สุทธิขั้นต ่าเท่ากับ 5.01 บาท (เป็นประมาณการหลังช าระหนีส้ถาบันการเงิน, รายการปรบัปรุงต่าง ๆ, เงินทุนหมุนเวียน
สุทธิ, หนีสิ้นอื่น ๆ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรม โดยขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท าธุรกรรม) โดย
กองทรสัต ์SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทนและ/หรือจ่ายเงินลดทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์ลงัจากช าระหนี ้
ธนาคาร และปรบัปรุงรายการต่าง ๆ และ/หรือเงินส ารองที่เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั การเลิก และช าระ
บญัชีกองทรสัต ์

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสตแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT โดยราคาที่จะจ าหน่ายไปมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นธรรม เนื่องจากสงูกว่าราคาตลาดดงัที่กล่าวไวใ้นขา้งตน้ นอกจากนี ้นายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 

ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยภายหลังจากผู้จัดการกองทรัสตไ์ดด้  าเนินการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละด าเนินการขายหุน้ ใน SHH และ SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้   
(Completion) เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลิกกองทรสัต ์SHREIT และด าเนินการขอเพิกถอน
หน่วยทรสัตอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
ตลอดจนจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีเพื่อด าเนินการช าระบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ต่อไป รวมถึงการจ่ายเงินประโยชนต์อบ
แทนจากการลดทนุจดทะเบียนของกองทรสัต ์SHREIT 

ประธานทีป่ระชุม ไดช้ีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุตามรายละเอียดในสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 มีใจความวา่ 
ทรสัตีขอเรียนว่า เรื่องที่ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระที่ 2 นี ้เป็นการท าธุรกรรมที่ไม่ขดัต่อวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้
กองทรสัต ์SHREIT อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT มีขนาดของรายการมากกว่ารอ้ยละ 
30 ของมลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT และเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียว
โยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่มีขนาดของรายการมากกว่า 20,000,000 บาท และ/หรือรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรสัต ์SHREIT จึงตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหน่วยที่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียง โดยผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นซึ่งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการ
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เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการจดัท ารายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของ
กองทรสัต ์SHREIT และการเลิกกองทรสัต ์เพื่อใหผู้ล้งทนุใชป้ระกอบการพิจารณา 

ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT ดงักล่าว ไม่ขัดต่อสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตข์องกองทรสัต ์ SHREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ดี ทรสัตีไดพ้ิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมในวาระ
ที่ 2 นี ้และมีความเห็นดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศซึ่งเป็นที่ตัง้ของทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT อยู่
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจโรงแรมอย่างมีนยัส าคญั และ
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดใ้หน้ า้หนกัจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดดงักล่าวในสมมติฐานการประมาณ
การทางการเงินอย่างมีนยัส าคญัดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ดี หากสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
มีการเปล่ียนแปลง มลูค่าจากการประมาณการทางการเงินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได ้และ
อาจท าใหค้วามสมเหตสุมผลของเงื่อนไขการท ารายการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

(ข) ราคาเสนอซือ้ก่อนหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทัง้หมดในครัง้นี ้ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั 
(คิดเป็นประมาณ 3,302.88 ลา้นบาท ณ อตัราแลกเปล่ียน 31.456 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอซือ้ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดในครัง้แรก ตามการประชุมวิสามัญครั้งที่  1/2563 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 
118,000,000 ดอลลารส์หรฐั (คิดเป็นประมาณ 3,764.51 ลา้นบาท ณ อัตราแลกเปล่ียน 31.9026 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
สหรฐั ตามรายงานของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท่ีใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2563) 

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการมลูค่าเงินสดสทุธิที่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
จะไดร้บัหากมีมติอนุมัติในวาระนี ้โดยค านวณจากราคาที่มีผูท้  าค าเสนอซือ้ในครั้งนีจ้  านวนเงิน 105,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐ หักการช าระหนี ้สินและค่าใช้จ่ายคงค้างต่าง ๆ ของ SHREIT, SHH และ SHH2 รวมถึงหนี ้สถาบันการเงิน , 
ค่าธรรมเนียมคา้งช าระต่อผูใ้หบ้ริการ, ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละทรสัต ์ตลอดจนส ารองไวเ้พื่อการช าระบัญชีของ SHREIT 
แลว้ คงเหลือมลูค่าเงินสดสทุธิที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัประมาณ 4.43 บาทต่อหน่วย (ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
ท าธุรกรรม) 

ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า ประมาณการมลูค่าเงินสดสทุธิที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหากมีมติอนมุตัิในวาระนี ้ซึ่ง
จัดท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่ประมาณ 4.43 บาทต่อหน่วยนั้น ต ่ากว่าอย่างมีนยัส าคญั 
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้แรก ( IPO) ที่ 10 บาทต่อหน่วย และมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย 
(NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ 7.7418 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ดี ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดป้ระมาณการหนีสิ้นและ
ค่าใชจ้่ายคงคา้งต่าง ๆ  ดงักล่าวดว้ยสมมติฐานอย่างระมดัระวงั (Conservative) ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายในบางรายการจึงยงัอาจ
มิใช่อตัราที่เกิดขึน้จรงิโดยผ่านการเจรจาต่อรอง 

นอกจากนี ้ประมาณการมูลค่าสุทธิกรณีพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลัก (ประมาณ 4.43 บาทต่อ
หน่วย) เปรียบเทียบกบัประมาณการมลูค่าสทุธิกรณีไม่มีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกั (ประมาณ 4.11 - 6.10 บาทต่อหน่วย) 
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ทรัสตีพิจารณาแลว้เห็นว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ผูถื้อหุ้นหน่วยทรัสตจ์ะตอ้งน ามาพิจารณาถึงขอ้ดี 
ขอ้เสีย ความเส่ียง และผลกระทบในระยะยาวจากการพิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ย 

(ง) ประมาณการเงินสดสุทธิซึ่งจดัท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวขา้งตน้ อา้งอิงอัตราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ซึ่งอาจจะมิใช่อตัราเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าธุรกรรม จึงเป็นเหตใุหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์
จะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนประกอบกบัการพิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

จากความเห็น (ก) - (ง) ดงักล่าวขา้งตน้ ทรสัตีจึงขอเนน้ย า้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ยการ
พิจารณาอย่างถ่ีถว้น รอบคอบ และระมดัระวงั 

เลขานุการ ชีแ้จงเก่ียวกับขัน้ตอนและเงื่อนไขการลงมติต่อที่ประชุมว่า การเขา้ท ารายการตามระเบียบวาระนี ้
เป็นการท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีขนาดของรายการมากกวา่หรือเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของมลูค่าสินทรพัยร์วม
ของกองทรสัต ์SHREIT ดงันัน้ กองทรสัต ์SHREIT จะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี ้การนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องนี ้โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) คือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2563) เป็นไปตาม
ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 17 ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดแ้นบสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของกองทรสัตฯ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเลิกกองทรสัตฯ์ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา 

เลขานกุารไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี  ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามและตัง้ขอ้สงัเกตว่า 

(1) ภายหลังจากการหักคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษตามวาระนี ้แล้ว 
หน่วยทรสัตท์ี่สามารถออกเสียงลงคะแนนตามวาระนีไ้ดม้ีจ านวนก่ีหน่วย และคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของหน่วยทรสัตท์ี่
สามารถออกเสียงลงคะแนนไดค้ิดเป็นจ านวนก่ีหน่วย  

(2) เหตุใดจึงมีการประเมินราคาตลาดของหน่วยทรสัตใ์นช่วงสถานการณ ์COVID-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ย  ่าแย่ ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัผลตอบแทนที่ต  ่าหากมีการขายทรพัยสิ์นเกิดขึน้ และเหตุใดผูท้  าค าเสนอซือ้จึงยงั
ตอ้งการซือ้ทรพัยสิ์นไว ้หากทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ม่มีมลูค่า 

(3) เนื่องจากกองทรสัตอ์ยู่ในสถานการณท์ี่ย  ่าแย่ เหตุใดกองทรสัตจ์ึงไม่ลดค่าใชจ้่ายในการดแูลกองทรสัต ์
ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายเรื่องที่ปรึกษา ซึ่งปัจจุบนักองทรสัตเ์ลือกใชท้ี่ปรึกษาในระดบัที่ดี ซึ่งมีค่าใชจ้่ายที่สูง และท าใหภ้าระ
ค่าใชจ้่ายนีต้กอยู่กบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์จึงเสนอใหเ้ปล่ียนตวัที่ปรกึษามาใชใ้นระดบัพอใช ้เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่าย 
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นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ขอชีแ้จงขอ้มลูตาม
หวัขอ้เพื่อตอบค าถามดงัต่อไปนี ้ 

(1) สถานการณก์ารด าเนินธุรกิจและสภาพคล่องของกองทรัสต ์

(ก) ทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัตป์ระมาณรอ้ยละ 70 ตัง้อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตลาดของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียก าลงัอยู่ในสภาวะที่ตกต ่า อินโดนีเซียมีจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 รายใหม่ประมาณ 
4,000-4,500 รายต่อวัน ซึ่งสูงสุดในอาเซียน โดยกรุงจาการต์าได้ประกาศใช้มาตรการ Lockdown รอบที่สองตั้งแต่
กลางเดือนกนัยายนเป็นตน้มา ซึ่งสถานการณน์ีท้  าใหธุ้รกิจโรงแรมเกิดความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก 

(ข) โรงแรมมีผลประกอบการขาดทุน ค่าใชจ้่ายและหนีค้า้งช าระมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้ จนอาจไม่
มีเงินทนุหมนุเวียนเหลือเพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้  

(ค) กองทรสัตม์ีเหตุผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกูห้ลายประการ รวมถึงหนีสิ้นอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หนี ้สินจาก
เงินกูห้ลัก เช่น ค่าใชจ้่ายจาก Service Provider ต่าง ๆ โดยกองทรสัตค์า้งช าระค่าใชจ้่ายมาเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน 
และทัง้หมดน ามาซึ่งความเส่ียงจากการถกูเจา้หนีด้  าเนินคดีตามกฎหมาย 

(ง) ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2/2563 แสดงใหเ้ห็นถึงความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจที่
จะเกิดขึน้ต่อไป ซึ่งอาจยืดเยือ้ไปถึง 1-2 ปีขา้งหนา้ โดยยงัมองไม่เห็นความชดัเจนในการฟ้ืนตวั กองทรสัตย์งัตอ้งระงบัการ
จ่ายเงินปันผลต่อไปอย่างไม่มีก าหนด  

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ น าเสนอผลประกอบการของแต่ละโรงแรมตามตารางดา้นล่างนี ้ โดยเปรียบเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกนัของปี 2019 และ 2020 

 
OCCUPANCY RATE Q1/2020 Q1/2019 Q2/2020 Q2/2019 Q3/2020 Q3/2019 

Pullman Jakarta Jakarta 
Central Park 

58.67% 75.94% 21.68% 64.20% 17.74% 83.10% 

Ibis Saigon South 18.15% 48.52% 0.30% 58.80% 18.87% 58.90% 
Capri by Fraser HCMC 30.00% 63.70% 11.77% 72.00% 16.98% 68.70% 

 

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ชี ้แจงว่า Ibis Saigon South และ Capri by Fraser HCMC นั้นได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ท าใหผ้ลประกอบการในไตรมาส 1 ของปี 2563 ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ในส่วนของ Capri by Fraser HCMC เนื่องจากมีการเขา้พกัเป็นแบบ Long stay จึงอาจจะยงัไม่เห็นผลกระทบ
ในทนัที อย่างไรก็ดีผลกระทบจาก COVID-19 นัน้ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนในไตรมาสที่ 2  
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ในการประชุมครัง้ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กองทรัสตม์ีความหวังว่า สถานการณ์ COVID-19 
อาจจะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ในไตรมาส 3 ซึ่งจะส่งผลใหร้ฐับาลแต่ละประเทศสามารถด าเนินการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ได ้ 
แต่เหตุการณไ์ม่เป็นไปอย่างที่คาดหวงั นอกจากนี ้ ธุรกิจ Quarantine ของ Pullman Jakarta Central Park ที่ด  าเนินการ
ในช่วงมิถนุายน - กรกฎาคม 2563 เป็นธุรกิจระยะสัน้และขาดความต่อเนื่อง  ท าใหอ้ตัราการเขา้พกัในไตรมาสที่ 3 ตกลง
อย่างเห็นไดช้ดั และคาดว่าสถานการณใ์นไตรมาสที่ 4 น่าจะยงัไม่ดีขึน้เช่นกนั 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ชีแ้จงต่อไปว่า ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นที่ตั้งของ Ibis Saigon South และ Capri by 
Fraser HCMC นัน้ ยงัไม่สามารถเปิดประเทศไดอ้ย่างเต็มที่ ท าใหย้งัไม่มีก าหนดการจดังานที่ศนูยป์ระชุมแห่งชาติไซ่ง่อน 
(Saigon Exhibition and Convention Center – SECC) ซึ่งโดยปกติผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจดัแสดงงาน คือลูกคา้หลกั
ของโรงแรม ดงันัน้ โรงแรมทัง้สองแห่งในกรุงโฮจิมินห ์จะยงัคงมีความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจต่อไป โดยขณะนี ้Ibis 
Saigon South มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจ Quarantine ซึ่งอาจท าไดภ้ายในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้าเท่านั้น ขณะที่ Capri by 
Fraser HCMC มีเพียงลกูคา้ประเภท Long – Stay เป็นลกูคา้กลุ่มหลกั อตัราเขา้พกัจึงอยู่ในระดบัต ่า  

 
นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิไดน้ าเสนอขอ้มลู เรื่อง Occupancy Rate ของสามเดือนล่าสดุตามตารางดา้นล่างนี ้ 

  Jul-20 Aug-20 Sep-20 

Pullman JKCP Occ Rate 26.30% 15.30% 11.50% 
 GOP (IDR) -451,409,905 -1,395,812,624 -1,736,195,938 
 GOP (THB) -974,423  -3,013,030  -3,747,788  
Ibis Saigon South Occ Rate 3.96% 31.73% 20.98% 
 GOP (VND) -295,157,792 992,509,870 344,596,695 
 GOP (THB) -398,209   1,339,033   464,908  
Capri HCMC Occ Rate 10.40% 20.00% 20.60% 
 GOP (VND) 6,298,988 585,874,132 424,428,841 
 GOP (THB)  8,498   790,425   572,613  

 

นอกจากนี ้นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ได้ชีแ้จงให้ทราบถึงสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการของประเทศ
อินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องโรงแรม ยกตวัอย่างเช่น การก าหนดระยะเวลาเปิดปิดท าการ และการจ ากดัจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารสถานบรกิารต่างๆ  และการปิดพรมแดน เป็นตน้  
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รายงานสถานการณ ์COVID-19 
ประเทศอินโดนีเซยี 

ณ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 
 

จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ – 953 
รวมจ านวนผูต้ดิเชือ้ทัง้หมด – 46,845 

รวมจ านวนผูเ้สียชีวติ – 2,500 
 

รายงานสถานการณ ์COVID-19 
ประเทศอินโดนีเซยี 

ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 
 

จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ – 4,127 
รวมจ านวนผูต้ดิเชือ้ทัง้หมด – 344,749 

รวมจ านวนผูเ้สียชีวติ – 12,156 
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(2) กรณีการขึ้นเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ของ SHREIT จากการไม่แสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญช ีส าหรับงบการเงนิ Q2/2020 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบักรณีที่ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินส าหรบัไตรมาส
ที่ 2 ของกองทรสัต ์โดยใหเ้หตุผลว่า จากสถานการณ ์COVID-19 ท าใหก้องทรสัตม์ีรายไดค้่าเช่าลดลง และส่งผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อกระแสเงินสดของกองทรสัต ์เป็นเหตใุหเ้กิดการผิดเงื่อนไขตามสญัญากูห้ลายประการ และกองทรสัต์
ยังไม่ไดร้ับการผ่อนผันจากเจ้าหนีอ้ย่างเป็นทางการ โดยเจ้าหนีเ้พียงออกจดหมายสงวนสิทธิในการด าเนินการทาง
กฎหมาย นอกจากนี ้ณ วนัที่จดัท างบการเงินในไตรมาส 2 ยงัไม่มีขอ้เสนอซือ้ครัง้ใหม่เขา้มา ผูส้อบบญัชีจึงตดัเรื่องความ
ไม่แน่นอนจากการเสนอซือ้ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถแสดงความเห็นไดส้ าหรบังบการเงินไตรมาส 1 
ของปีนีอ้อกไป โดยกองทรสัตค์าดการณว์่าหากสถานการณก์ารด าเนินธุรกิจยงัเป็นไปในลกัษณะเช่นเดิม ผูส้อบบญัชีจะ
ยังคงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต ์ท าใหก้องทรสัตจ์ึงยังอาจตอ้งถูกขึน้เครื่องหมาย NP ใน 
ไตรมาสต่อๆ ไป 

(3) สถานการณเ์งนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิในต่างประเทศ 

(ก) กรณีผิดนัดตามเงื่อนไขสัญญากู้: กองทรัสตไ์ดร้ับแจง้ถึงกรณีผิดสัญญาเงินกูอ้ยู่หลาย
ประการ โดยเฉพาะการด ารงไวซ้ึ่งสดัส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขของสญัญา และความสามารถในการช าระดอกเบีย้ตาม
ก าหนดเวลา ซึ่งกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการขอผ่อนผนัอย่างเป็นทางการกับเจา้หนีแ้ลว้ อย่างไรก็ดี กองทรสัตย์งัไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองการขอผ่อนผนัดงักล่าว ซึ่งคาดว่าเจา้หนีอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อหาขอ้สรุป โดยผลการประชมุผูถื้อหุน้ใน
วนันีน้่าจะเป็นปัจจยัหลกัที่เจา้หนีใ้หค้วามส าคญั ทัง้นีท้ี่ผ่านมา กองทรสัตไ์ดร้บัเพียงจดหมายจากเจา้หนีเ้พื่อสงวนสิทธิใน
การด าเนินการทางกฎหมาย ซึ่งท าให้ ณ ปัจจุบันกองทรัสตม์ีความเส่ียงจากการที่เจา้หนีจ้ะด าเนินการตามกฎหมาย 
กล่าวคือ การยึดทรพัยสิ์นซึ่งเป็นหลกัประกันในการกูย้ืมที่อยู่ในต่างประเทศทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือหุน้ในบรษิัท
ลูกที่กองทรสัตเ์ป็นเจา้ของ โดยเจา้หนี ้จะด าเนินการดังกล่าวตามกฎหมายต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร)์ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว และเจา้หนีอ้าจพิจารณาด าเนินการยึดทรพัยสิ์นเพื่อน าออกขายโดยมุ่งเนน้การจ าหน่ายทรพัย์
ใหค้รอบคลมุมลูหนีเ้ท่านัน้ (ประมาณ 50 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ไม่ใช่ตามราคาที่ควรจะเป็น 

(ข) Refinancing: กองทรสัตไ์ดต้ิดต่อไปยงัสถาบนัการเงินในประเทศไทยหลายแห่ง รวมถึงผูถื้อ
หุน้รายใหญ่บางรายแต่ไม่ไดร้บัการตอบสนอง เนื่องจากคาดว่าสถาบนัการเงินมีความระมดัระวงัในเรื่องการใหสิ้นเชื่อเป็น
พิเศษภายใตส้ถานการณปั์จจบุนั  

(4) ผู้ซือ้รายอื่น  

กองทรสัตไ์ดส้อบถามไปยงักลุ่มธุรกิจใหญ่ในประเทศหลายรายที่มีศกัยภาพ แต่ไม่ไดร้บัการตอบสนอง 
อย่างไรก็ตาม กองทรสัตไ์ดร้บัการติดต่อขอเสนอซือ้จากผูซ้ือ้รายอื่นที่ราคาประมาณ 50-60 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั ซึ่ง
ค าเสนอซือ้ที่ก าลงัพิจารณากนัตามวาระนีม้ีราคาอยู่ที่ประมาณ 105 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ขอให้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียซึ่งเป็นผู้ท  าค าเสนอซือ้เข้าชีแ้จงว่า เหตุใดจึงสนใจที่จะซือ้
ทรพัยสิ์นจากกองทรสัต ์หากทรพัยสิ์นของกองทรสัตม์ีเพียงขอ้เสีย (หากจะด าเนินการต่อไป)  
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นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ แจง้ต่อผูถื้อหน่วยทรสัตว์่า เนื่องจากนายเจมส ์เทิค เบง ลิม กรรมการบรหิารและผู้ท  า
ค าเสนอซือ้เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุในครัง้นี ้ตนจึงไม่สามารถใหเ้หตุผลแทนกรรมการคนดงักล่าวได ้
อย่างไรก็ดี นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ชีแ้จงว่าการที่ทรพัยสิ์นไม่อยู่ในรูปแบบของกองทรสัต ์น่าจะมีความยืดหยุ่นในการ
บรหิารจดัการมากกว่า  

นอกจากนี ้การที่ราคามูลค่าสินทรัพยส์ุทธิต่อหน่วย (NAV) ที่ผู้ประเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไว ้ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.9718 บาทต่อหน่วย ขณะที่ราคามลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
อยู่ที่ 7.7418 บาทต่อหน่วย ซึ่งราคาปรบัลดลงไม่มากนั้น เนื่องมาจากเป็นการอา้งอิงราคาประเมิน ณ สิน้ปี 2562 ปรบั
ดว้ยอัตราแลกเปล่ียน แต่หากมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระอีกครัง้ในสิน้ปีนี ้ซึ่งแนวทางการประเมินไม่
น่าจะแตกต่างจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ใชใ้นการประเมินเพื่อจดัท ารายงานน าเสนอต่อที่ประชุมครัง้นี ้ จึง
คาดว่ามลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) อาจมีราคาต ่ากว่า 5 บาทได ้

(5) เปรียบเทยีบราคาเสนอซือ้คร้ังนีก้ับคร้ังแรก 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ชีแ้จงว่า ราคาเสนอซือ้ครัง้ก่อนที่ 118 ลา้นดอลลารส์หรฐั นัน้เป็นราคาเสนอซือ้ ณ วนัที่ 
31 มกราคม 2563 ก่อนที่สถาณการณ ์COVID-19 จะทวีความรุนแรง โดยไดน้ าเสนอตารางเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ครัง้
ก่อนและครัง้ปัจจุบัน โดยแสดงถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบีย้เงินกูท้ี่ปรบัเพิ่มขึน้ตามสัญญา และ
ค่าใชจ้่ายคา้งช าระท่ีเพิ่มขึน้หลงัจากการประชมุครัง้ก่อน (วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563) ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ  

โดยกรณียึดตามราคาเสนอใหม่ คือ 105 ลา้นดอลลารส์หรฐั แต่ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของราคาซือ้ครัง้ก่อน และตดั
ผลกระทบจากค่าใชจ้่ายคงคา้งที่เพิ่มขึน้ และอตัราดอกเบีย้เงินกูท้ี่ปรบัเพิ่มขึน้ ราคาเสนอซือ้สทุธิจะอยู่ที่ 4.8116 บาทต่อ
หน่วย อย่างไรก็ดี เมื่อประมาณการมลูค่าสุทธิต่อหน่วยที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 23 
กนัยายน 2563 ประกอบกบัปัจจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายคงคา้งที่เพิ่มขึน้ และอตัราดอกเบีย้เงินกูท้ี่ปรบัเพิ่มขึน้หลงัจากการ
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ที่ผ่านมา ท าให้ราคาเสนอซือ้สุทธิ อยู่ที่ประมาณ 4.4331 บาทต่อหน่วย (ขึน้อยู่กับอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าธุรกรรม) 

นอกจากนี ้นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิยงัไดช้ีแ้จงว่า สาเหตุที่มีการจดัประชมุเพื่อพิจารณาค าเสนอซือ้ทรพัยสิ์นของ
กองทรัสต ์ในภาวะการณเ์ช่นนี ้เนื่องจากผูจ้ัดการกองทรัสตไ์ดร้ับการรอ้งขอจากผู้ถือหน่วยประมาณรอ้ยละ 38 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ใหจ้ดัการประชมุผูถื้อหน่วยเพื่อพิจารณาค าเสนอซือ้อีกครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีหนา้ที่ตาม
กฎหมายที่จะตอ้งจดัการประชุมนีข้ึน้ อีกทั้งการที่กองทรสัตม์ีเหตุผิดเงื่อนไขสัญญากูห้ลายประการ โดยยังไม่ไดร้บัการ
ผ่อนผันจากเจา้หนี ้อาจเป็นเหตุใหเ้จา้หนีส้ามารถด าเนินการตามกฎหมายไดท้นัที หรือหากแมเ้จา้หนีไ้ม่ด  าเนินการยึด
ทรพัย ์แต่การที่เงินกูต้ามสญัญาใกลถ้ึงก าหนดช าระประมาณกลางปี 2564 เจา้หนีอ้าจยื่นขอ้เสนอใหก้องทรสัตท์ าการรี
ไฟแนนซก์ับสถาบนัการเงินอื่น หรือปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งโดยสถานการณข์องกองทรสัตใ์นปัจจุบัน เงื่อนไขหลงัจากการ
ปรับโครงสรา้งน่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึน้จากการปรับอัตราดอกเบีย้ 
ขอ้จ ากัดในการจ่ายเงินปันผล และการควบคุมการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างเขม้งวด เป็นตน้ ซึ่งการที่เงื่อนไข
ดงักล่าวส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ และอาจคงอยู่เป็นระยะเวลาหลายปี ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของ
หน่วยทรสัต ์นอกจากนี ้กองทรสัตย์งัมีค่าใชจ้่ายคา้งช าระต่างๆ ที่มีแนวโนม้จะเพิ่มขึน้เรื่อยๆ เนื่องจากกองทรสัตย์งัไม่มี
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สภาพคล่องเพียงพอที่จะช าระค่าใชจ้่ายเหล่านี ้กองทรสัตจ์ึงมีความเส่ียงจากการถกูฟ้องรอ้งโดยเจา้หนีค้่าใชจ้่ายคา้งช าระ
ดังกล่าว ดว้ยเหตุผลที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเร็วเพื่อพิจารณาค าเสนอซือ้ จึงมีความ
จ าเป็น และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ไดใ้หค้วามเห็นต่อที่ประชุมว่า ราคา 7.40 บาทต่อหน่วยนัน้ เป็นมลูค่าทางบญัชี (Book 
Value) ซึ่งเกิดจากการประเมินมลูค่าทรพัยใ์นช่วงปลายปี 2562 จึงเป็นมลูค่าในอดีตก่อนเกิดสถานการณ ์COVID-19  ผู้
ถือหน่วยทรสัตจ์ึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นมลูค่าปัจจบุนัของกองทรสัตอ์ีกต่อไป  

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ตอบค าถามของผูถื้อหน่วยทรสัตว์่า ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์องไม่สามารถทราบไดว้่าผูท้  าค า
เสนอซือ้จะด าเนินการอย่างไรกับทรพัยสิ์นที่ซือ้ต่อไป แต่ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่น่าจะยินยอมซือ้ในราคาสงูกว่าที่ควรจะเป็น 
ส่วนกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอใหเ้ก็บทรพัยสิ์นไวจ้นถึงเวลาที่มลูค่าทรพัยสิ์นนัน้ปรบัตวัขึน้ นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิชีแ้จง
ว่า ณ ปัจจุบันไม่สามารถประเมินไดว้่าสถานการณ์ COVID-19 จะดีขึน้เมื่อไร เนื่องจากข่าวเรื่องการผลิตวัคซีนยังไม่
แน่นอน แม้จะมองในแง่ดีว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ส าเร็จในกลางปีหน้า แต่การกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมจน
สถานการณเ์ขา้สู่ภาวะปกติ อาจจะเกิดขึน้ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งในปัจจุบัน การประกอบกิจการของโรงแรมนัน้อยู่ใน
ภาวะขาดทนุหรือมีก าไรนอ้ยมาก ท าใหก้องทรสัตข์าดสภาพคล่อง ซึ่งถึงแมว้่ากองทรสัตจ์ะพยายามลดรายจ่ายโดยวิธีการ
ต่างๆ อาทิเช่น เลือกใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพที่คิดค่าบริการต ่าลง สภาพคล่องของกองทรสัตก์็ยงัคงไม่เพียงพอ 
ดงันัน้ ทางออก คือ การปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยเจา้หนีต้อ้งพรอ้มที่จะเจรจากบักองทรสัต ์ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ยืนยนัอีกครัง้ว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดผ้ลกัดนัใหม้ีการขายทรพัยสิ์น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการขายทรพัยสิ์นในราคาต ่า แต่การขายทรพัยสิ์นในราคาที่เสนอซือ้นัน้คิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และไดน้ าเสนอกราฟ
ราคาหน่วยทรสัตป์ระกอบ ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีค  าถามด าเนินการซกัถามต่อ 
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ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ขอใหผู้จ้ัดการกองทรสัตพ์ิจารณาช่องทางอื่น ๆ นอกจากการเสนอขายทรพัยสิ์น เพื่อแกไ้ข
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เช่น การเพิ่มทนุ เนื่องจากหากกองทรสัตม์ุ่งจะขายทรพัยสิ์นย่อมไม่มีสถาบนัการเงนิใดใหกู้ ้
หรือ Refinance นอกจากนี ้ในเรื่องของการประเมินมลูค่ายตุิธรรมโดยเทียบเคียงราคาตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพทาง
บญัชี ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ัง้ค  าถามเพิ่มเติมว่าส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ไดเ้ขา้
มาตรวจสอบว่าที่ปรึกษาของกองทรสัตแ์ละผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบอย่างเพียงพอ
หรือไม่  

ผูถื้อหน่วยทรสัตข์อทราบขอ้มลูเพิ่มเติมว่า จากการประชุมครัง้ก่อน มูลค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ของ
กองทรสัตม์ีมลูค่าต ่ากว่าครัง้นี ้แต่ปัจจบุนักองทรสัตม์ีมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) เพิ่มขึน้ 130 ลา้นบาท แสดงให้
เห็นว่าการแกไ้ขปัญหาโดยการน าโรงแรมเขา้ State Quarantine เป็นผลดี และผูท้  าค าเสนอซือ้เล็งเห็นความสามารถใน
การท าก าไรจากทรพัยสิ์น ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ึงขอสอบถามถึงขอ้ดีขอ้เสียในการขายทรพัยสิ์น และขอ้ดีขอ้เสียของกองทรสัต์
ที่จะบรหิารทรพัยสิ์นต่อไป ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดเ้นน้ย า้เรื่องมลูค่ายตุิธรรมที่จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชีพทาง
บญัชีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไม่ไดแ้สดงใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ การท่ีส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่แสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรสัต ์เนื่องจากเป็นเพราะผูจ้ดัการกองทรสัตม์ุ่งหวงัที่จะขายทรพัยสิ์นโดยไม่มีแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ ในเรื่องของการยึดทรพัยโ์ดยเจา้หนีข้องกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ห็นว่ากองทรสัตส์ามารถเจรจากบัเจา้หนีไ้ด ้และ
ผูจ้ัดการกองทรสัตค์วรหารือกับที่ปรกึษากฎหมายของกองทรสัต ์เพื่อประเมินระยะเวลาในการยึดทรพัยสิ์น และแจง้ให ้
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ชีแ้จงว่า ประเด็นเรื่องมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) เป็นประเด็นท่ีมีความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนอยู่มาก เนื่องจากมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (NAV) ณ สิน้ไตรมาสสองของปี 2563 นั้น เป็นการอา้งอิง
ราคาประเมินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดสถานการณ ์COVID - 19 โดยปรบัปรุงมลูค่าดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียน ณ สิน้ไตรมาสสองของปี 2563 ไม่ไดม้ีสาเหตุมาจากการประกอบธุรกิจของกองทรสัต์เป็นหลัก และไม่ได้
สะทอ้นมลูค่าของกิจการของกองทรสัตใ์นปัจจบุนั ในส่วนของการเพิ่มทนุนัน้ นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิอธิบายว่าอาจตอ้งใช้
เวลาอย่างนอ้ย 3-4 เดือน ซึ่งในสถานการณเ์ช่นนี ้อาจไม่สามารถเพิ่มทุนโดยการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทั่วไป หรือ Public 
Offering (PO) แต่อาจจะตอ้งเพิ่มทุนโดยการจัดสรรใหก้ับผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมตามสัดส่วน หรือ Right Offering (RO) 
อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ประสงคจ์ะขายหน่วยลงทุนอาจลงมติไม่อนุมตัิการเพิ่มทุน หรือหากที่ประชุมมีมตอินมุตัิ 
กรณีก็ยังมีความเส่ียงที่กองทรสัตอ์าจจะไดร้บัเงินค่าหุน้เพิ่มทุนในจ านวนที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ าความเขา้ใจขอ้มลูต่าง ๆ  ทัง้หมดเหล่านีอ้ีกครัง้หนึ่งก่อนการลงมติ โดยเฉพาะ
เรื่องมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (NAV) ในราคาประมาณ 7 บาท ที่มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน หรือเรื่องการประเมิน
มลูค่าของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งใชห้ลกัการประเมินทางวิชาการที่ไม่ต่างไปจากที่ผูป้ระเมินอิสระไดป้ระเมิน
มลูค่าของทรพัยสิ์นไปในช่วงสิน้ปี 2562  

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ยืนยนัว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์ิจารณาแลว้ว่าการขายทรพัยสิ์นเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุของ
กองทรสัต ์แต่หากผูถื้อหน่วยทรสัตล์งมติไม่อนุมัติเรื่องดังกล่าว ผูจ้ัดการกองทรสัตย์ังคงยืนยันที่จะท าหนา้ที่ผูจ้ัดการ
กองทรสัตใ์หด้ีที่สดุ ในส่วนของขอ้เสนอแนะเพื่อใหก้องทรสัตป์ระหยดัค่าใชจ้่ายนัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตช์ีแ้จงว่า ผูจ้ดัการ
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กองทรัสต์และทรัสตี ไม่ได้รับค่าตอบแทนการท าหน้าที่มาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนแล้ว ซึ่งไม่รวมถึงที่ปรึกษา 
อื่น ๆ ท่ียงัไม่ไดร้บัค่าตอบแทนเช่นกนั 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ที่ผูถื้อหน่วยทรสัตก์ล่าวว่าการที่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ุ่งเนน้ขายทรพัยสิ์น
มากกว่าที่จะประกอบธุรกิจท าใหเ้จา้หนีไ้ม่ประสงคท์ี่จะให้สินเชื่อแก่กองทรสัตน์ัน้ไม่เป็นความจรงิ สถาบนัการเงินใดๆ จะ
มุ่งเนน้การพิจารณาใหสิ้นเชื่อจากความแน่นอนของกระแสเงินสดในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ ในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรม
เป็นธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ ์COVID-19 และยงัยากต่อการคาดการณผ์ลประกอบการในอนาคต 
จึงมีความเส่ียงต่อการใหสิ้นเชื่อ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ชีแ้จงต่อผูจ้ดัการกองทรสัตว์่า มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ที่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์า้งอิง
ว่ามีการเพิ่มขึน้นั้นเป็นมูลค่าที่อ้างอิงจากงบการเงินซึ่งโดยปกติแล้วน่าจะเกิดจากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ ผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตอ์ธิบายเพิ่มเติมว่ามูลค่าที่เพิ่มขึน้นัน้คือรายการอะไร เนื่องจากรายการในงบการเงิน
แสดงว่าเป็นภาษีมลูค่าเพิ่มและขอค าอธิบายเพิ่มเติม พรอ้มทัง้ขอใหต้วัแทนจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ตรวจสอบว่าผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหน่ วยทรสัตค์รบถว้นตาม
หลักเกณฑ์หรือไม่ นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสตย์ังสอบถามเพิ่มเติมว่าค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต์รวมถึง 
ค่าจา้งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดล้งเป็นรายการค่าใชจ้่ายแลว้หรือไม่อย่างไร 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ไดต้อบค าถามผูถื้อหน่วยทรสัตว์่า NAV ที่เพิ่มขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 นัน้ เกิดจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ท  าใหม้ลูค่าประเมินของทรพัยใ์นสกุลเงินบาทเพิ่มขึน้ ไม่ไดเ้ก่ียวกับความสามารถ
ในการด าเนินธุรกิจ สภาพคล่อง และความสามารถในการช าระหนีแ้ต่อย่างใด และย า้ว่ามลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ณ สิน้
ไตรมาส 2 ของปี 2563 นัน้ มลูค่าทรพัยสิ์นหลกัอา้งอิงจากมลูค่าทรพัยท์ี่ไดร้บัการประเมิน ณ ปลายปี 2562 โดยยงัไม่มี
การประเมินใหม่แต่อย่างใด โดยผลกระทบหลกัที่มีต่อ NAV ที่เปล่ียนแปลงไปในไตรมาสนี ้คือ อตัราแลกเปล่ียน 

นายไพรัช มิคะเสน ผูแ้ทนจากบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรสัตี ไดใ้ห้
ค  าอธิบายเพิ่มเติมว่า ในรายงานความคิดเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) จะมีขอ้มลูเปรียบเทียบราคา
ระหว่างกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ัดสินใจขายทรพัยสิ์นและกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ัดสินใจไม่ขายทรพัยสิ์น โดยขอใหท้ี่
ปรกึษาทางการเงินอิสระอธิบายประเด็นนีเ้พิ่มเติม 

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารผูแ้ทนจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ใน
ฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของกองทรสัต ์ชีแ้จงว่า ตวัเลขทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์า้งถึงเป็นตวัเลขจากงบการเงิน
ของกองทรสัตซ์ึ่งไดร้บัการตรวจสอบแลว้ เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม นายสมศกัดิ์ชีแ้จงว่า ตวัเลขที่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์า้งถึงนัน้ 
เกิดจากการท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์องตวัเลขผิดบรรทดั ซึ่งที่จรงิภาษีมลูค่าเพิ่มดงักล่าว มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย จาก
ไตรมาส 1 ปี 2563 จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณางบการเงินโดยละเอียด ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในรายงานของที่
ปรกึษาทางการเงนิอิสระ จึงขอใหต้วัแทนจากบรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั อธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไป 

ตวัแทนจากที่ปรกึษาทางการเงินอิสระกล่าวว่า ในการท าการประเมินราคานัน้ไดก้ระท าโดยใช ้2 วิธี ไดแ้ก่ (1) 
วิธีเปรียบเทียบราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น และ (2) วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
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Approach: DCF) โดยวิธีแรกเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ซึ่งราคาของผูป้ระเมิน
อิสระเป็นราคาที่ประเมินไวใ้นช่วงสิน้ปี 2562 การประเมินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเป็นการเปรียบเทียบในชัน้ของ 
Asset Value โดยผลของการประเมินราคาโดยวิธีนีพ้บว่าราคาประเมินของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระนัน้ใกลเ้คียงกบัราคา
ประเมินของบรษิัทประเมินทรพัยสิ์น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีที่สอง (วิธีการคิดลดกระแสเงินสด) นั้นเป็นวิธีที่เหมาะสมในการ
พิจารณามลูค่าทรพัยสิ์น โดยขอ้มลูที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใช้ในการประเมินนัน้เป็นขอ้มลูจริงที่ที่ปรกึษาทางการเงิน
ไดร้บัจากผูจ้ัดการ (General Manager: GM) ของโรงแรมแต่ละแห่งผ่านทางผูจ้ัดการกองทรสัต ์ซึ่งเป็นขอ้มูลจริงของปี 
2563 จนถึงเดือนสิงหาคม และอาศัยการประมาณการล่วงหนา้อีก 4 เดือนจนถึงสิน้ปี 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
พิจารณาโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสดแลว้พบว่ามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระของกิจการอยู่ที่ประมาณ 85 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมติฐาน (Sensitivity Analysis) 
โดยปรบัรายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้ง (RevPAR) ในอตัราเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 (Best Case) และปรบัลดลงในอตัรารอ้ยละ 10 
(Worst Case) เป็นผลใหม้ลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระของกิจการอยู่ระหว่าง 74.45 - 97.47 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่ไม่มีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรสัตย์งัคงถือหน่วยทรสัตต์่อไปจนถึงวนัสิน้สดุการประกอบกิจการโรงแรม (ส าหรบัโรงแรมสองแห่งที่ประกอบการ
โดยอาศยัสิทธิการเช่า) มลูค่าของหน่วยทรสัตจ์ะอยู่ที่ 4.11 - 6.10 บาทต่อหน่วย ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดใ้หค้วามเหน็
เก่ียวกับกรณีที่ผูท้  าค าเสนอซือ้ขอเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ของ SHH และ 
SHH2 ซึ่งถือหุน้โดยกองทรสัตใ์นราคาเสนอซือ้รวมทัง้สิน้จ านวน 105 ลา้นดอลลารส์หรฐั คณูดว้ยอตัราแลกเปล่ียนและหกั
ภาระหนีสิ้นจากสถาบนัการเงิน และภาระหนีสิ้นต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จนถึงสิน้เดือนพฤศจิกายน 2563 
ตามค าเสนอของผูท้  าค าเสนอซือ้ที่ตอ้งการซือ้โดยปลอดจากภาระหนีสิ้น โดยค านึงถึงกระบวนการเลิกกจิการดว้ย โดยคาด
ว่าจะส าเรจ็ภายในสิน้ปี 2563 มลูค่าสทุธิต่อหน่วยหลงัจากการช าระหนีธ้นาคารและปรบัปรุงรายการต่าง ๆ แลว้จะมีมลูคา่
ประมาณ 4.4331 บาทต่อหน่วย 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์มีค าถามดงัต่อไปนี ้

(1) เหตใุดประธานกรรมการจึงไม่เขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้และท าไมตอนเสนอขายหน่วยทรสัตน์ัน้เสนอ
ขายในราคา 10 บาท แต่ท าค าเสนอซือ้ใหม่ที่ราคา 4 บาทเท่านั้น นอกจากนี ้ ขอสอบถามว่าการประเมินราคาขาย
หน่วยทรสัตท์ี่ 10 บาทในครัง้แรกนัน้ประเมินราคาอย่างไร และขอเสนอซือ้ในราคา 4 บาทนัน้ประเมินจากอะไร เนื่องจาก
สภาพทรพัยน์ัน้เหมือนเดิมเพียงแต่มีรายไดล้ดลงเท่านัน้ 

(2) หากกรณีที่เกิดการขายที่ราคา  4.4331 บาทนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะมั่นใจได้อย่างไรว่า จะได้รับ
ผลตอบแทนตามมลูค่านีจ้รงิ เนื่องจากผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจอา้งไดว้่ามีเหตกุารณท์ี่ไม่คาดหมายต่าง ๆ เกิดขึน้ 

(3) กรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์จง้ว่าไม่ไดร้บัการช าระค่าจา้งนัน้ไดล้งเป็นค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายไวห้รือไม่ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ตอบค าถามขอ้ที่ (1) โดยแจง้ใหท้ราบว่าประธานกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชมุ แต่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตอ์าจหมายถึงท่านกรรมการบริหารที่มีส่วนไดเ้สียกับการจ าหน่ายทรพัย ์จึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และชีแ้จง
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เพิ่มเติมในส่วนของราคาประเมินว่า ณ วนัที่เสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรกที่ 10 บาท ราคาดงักล่าวไดร้บัการประเมินโดย 
ผูป้ระเมินมลูค่าอิสระ ซึ่งประเมินจากผลการด าเนินงานของโรงแรม ณ วนัที่ท  าการประเมินประกอบกับการประมาณการ
ในอนาคต อย่างไรก็ดี สถานการณปั์จจบุนัแตกต่างกับสถานการณใ์นวนัที่เสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรกเป็นอย่างมากจึง
ท าใหร้าคาประเมินลดลง  

นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิตอบค าถามขอ้ที่ (2) ว่า ราคาเสนอซือ้ที่ 4.4331 บาทต่อหน่วยนัน้เป็นราคาภายหลงัจาก
หกัหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ แลว้ แต่ราคาดงักล่าวยงัอาจเปล่ียนแปลงไดเ้นื่องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินยโูร เงินดอลลารส์หรฐั และเงินบาท เนื่องจากเงินกูย้ืมของกองทรสัตเ์ป็นเงินยโูร 

ที่ประชมุอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นดงักล่าว 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ตอบค าถามขอ้ที่ (3) ว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัค่าตอบแทนภายหลงัจากการซือ้
ขายทรพัยสิ์นเสรจ็สิน้ อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ใช่เจา้หนีห้ลกัของกองทรสัตแ์ละยงัมีเจา้หนีอ้ื่น ๆ ที่รอการช าระหนี ้
จากกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตค์  านึงถึงความเส่ียงที่จะเกิดขึน้กับกองทรสัตใ์นอนาคตเป็นหลกั แมก้ารขายซือ้ขาย
ทรพัยสิ์นจะไม่เกิดขึน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงมีหนา้ที่ตอ้งบรหิารจดัการกองทรสัตต์่อไป 

นายคริสตอป ฟอซิเนสติ ประธานที่ประชุมกล่าวสรุปว่า ณ ปัจจุบัน กองทรัสตไ์ม่สามารถช าระหนีใ้หแ้ก่
สถาบนัการเงินรวมถึงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ได ้หากกองทรสัตย์งัคงด าเนินธุรกิจต่อไป กองทรสัตจ์ะตอ้งเริ่มตน้เจรจากบั
ผูใ้หกู้ภ้ายใตส้ถานการณท์ี่ยงัไม่เห็นความชดัเจนในการฟ้ืนตวั โดยนายครสิตอปไดแ้สดงความกงัวลว่าเหตกุารณต์่าง ๆ ใน
ปัจจบุนัและในอนาคตนัน้ อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทรสัต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า นายคริสตอปมีความเห็นเก่ียวกบัการบรหิารทรพัยสิ์นและการขายทรพัยสิ์นของ
กองทรสัตท์ี่จะเกิดขึน้นีอ้ย่างไร เหตใุดจึงไม่พิจารณาบรหิารงานต่อไปก่อนที่จะมีการขายทรพัยสิ์น และคิดว่าผูท้  าค าเสนอ
ซือ้มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) เพียงพอหรือไม่ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีความเห็นว่า ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ื่น ๆ ที่เขา้ร่วม
ประชุมยังไม่เขา้ใจว่าการขายทรพัยสิ์นในครัง้นีย้ังไม่ใช่การขายที่ไดร้บัการยืนยัน (Guaranteed Sale) ที่ราคา 4.4331 
บาท นอกจากนี ้ ผู้ท  าค าเสนอซือ้ยังเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียเนื่องจากเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ที่ชื่อว่า LT Rubicon 
Limited ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่รูจ้กัและไม่ทราบท่ีมาของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

นายคริสตอป ฟอซิเนสติ ตอบค าถามผู้ถือหน่วยทรัสตว์่า เนื่องจากขณะนีอ้ยู่ในสถานการณ์ COVID-19 
ทรพัยสิ์นท่ีขายนัน้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้ด ๆ ตามขอ้มลูที่ไดน้ าเสนอไป  

ผู้ถือหน่วยทรัสต  ์กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทุกแห่งเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 เช่นเดียวกับ
กองทรสัต ์และราคาที่เสนอซือ้นัน้ค่อนขา้งต ่ากว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกบัราคาตลาด แมจ้ะอยู่ในสถานการณเ์ช่นนี ้

นายคริสตอป ฟอซิเนสติ ชีแ้จงว่า ธุรกิจโรงแรมนัน้ไม่สามารคาดเดาได ้และบรษิัทอื่น ๆ ที่สนใจจะซือ้ทรพัยสิ์น
ของกองทรสัตน์ัน้ลว้นเป็นบรษิัทที่ซือ้ทรพัยสิ์นที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะ (Distressed Asset) และเสนอซือ้ทรพัยสิ์นท่ี
ราคาลดรอ้ยละ 50 
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ผู้ถือหน่วยทรัสต ์แยง้ว่า ราคาที่เสนอนัน้ คือ 4.4331 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ถึงรอ้ยละ 50 ของราคาหน่วยทรสัต์
จรงิ คือ ราคา 10 บาท เช่นกนั 

นายคริสตอป ฟอซิเนสติ แจง้ว่า ราคา 4.4331 บาทนัน้เป็นราคาที่หกัหนีสิ้น และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เรียบรอ้ย
แลว้ และราคาที่บรษิัทอื่นเสนอซือ้นัน้อยู่ที่ประมาณ 70-75 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัเท่านัน้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามนายคริสตอป ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการซือ้ทรัพยสิ์นของ LT 
Rubicon Limited  

นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ และผูถื้อหน่วยทรสัตห์ารือกันถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของผูท้  าค า
เสนอซือ้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเว็บไซตข์องบริษัทที่ท  าค าเสนอซือ้นั้นไม่น่าเชื่อถือและไม่มี
ขอ้มลูเพียงพอ จะมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าธุรกรรมนีจ้ะเกิดขึน้จริง เนื่องจากการเขา้ซือ้โรงแรมจะตอ้งด าเนินการภายหลงัการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligenece) ของผูซ้ือ้ และจะขายไดใ้นราคา 4.4331 บาทจริงหรือไม่ ทัง้นี ้ไม่รวมถึง
ปัจจัยเรื่องของอัตราแลกเปล่ียนดว้ย และนายคริสตอปมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าการท าธุรกรรมนี ้จะเกิดขึน้ หากการขายไม่
เกิดขึน้ กองทรสัตม์ีแผนการด าเนินงานอย่างไรต่อไป 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ตอบค าถามในส่วนของเรื่องราคาเสนอซือ้ โดยกล่าวว่า ราคาประมาณ 4.4331 บาท
เกิดจากราคาเสนอซือ้ซึ่งก าหนดไวใ้นสัญญา คือ 105 ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึ่งกองทรสัตไ์ดน้ าเงินจ านวนดงักล่าวมาหกั
หนีสิ้นและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และค านวณราคาไดป้ระมาณ 4.4331 บาทต่อหน่วย  

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า ผูท้  าค าเสนอซือ้ไดม้ีการวางเงินมดัจ าหรือไม่ และหากผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่ปฏิบตัิ
ตามสญัญา กองทรสัตจ์ะสามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายไดอ้ย่างไรบา้ง 

นางสาว ดวงกมล อ ่าแก้ว ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากัด ตอบค าถามของผูถื้อ
หน่วยทรสัตว์่า ปัจจุบนัขอ้เสนอจากผูท้  าค าเสนอซือ้อยู่ในรูปแบบของค าเสนอซึ่งไม่ใช่สญัญา   เนื่องจากผูท้  าค าเสนอซือ้
รอฟังผลการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิใหม้ีการขายทรพัยสิ์น LT Rubicon 
Limited จะเขา้ตรวจสอบสถานะของกิจการ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี และที่ปรกึษากฎหมายจะตอ้งเขา้เจรจากบัผูท้  า
ค าเสนอซือ้เพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขเช่นเดียวกันกับที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิในวนันี ้และจะตอ้งเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สดุส าหรบั
กองทรสัต ์ปัจจบุนั ยงัไม่มีการวางเงินมดัจ าส าหรบัการซือ้ขายในครัง้นี ้กรณีที่มีการท าสญัญาซือ้ขาย หรือตกลงซือ้ขายกนั 
และปรากฎว่าการซือ้ขายไม่เกิดขึน้ จะถือว่า LT Rubicon Limited นัน้ผิดสญัญา โดยส่ิงที่กองทรสัตส์ามารถเรียกรอ้งจาก 
LT Rubicon Limited ได ้คือ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าจัดประชุม ค่าความเสียหายอื่น ๆ หากมี ใน
ส่วนของเงินมดัจ านัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์คยด าเนินการเจรจาแลว้ แต่ในขัน้สดุทา้ยของการเจรจาผลสรุป คือ ยงัไม่มีการ
วางมดัจ าแต่อย่างใด 

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 2 
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มติทีป่ระชุม: เลขานุการแจง้ต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีม้ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุม
เพิ่มเติมจ านวน 25 ราย ภายหลงัจากที่ประธานท่ีประชมุไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาเขา้รว่มประชมุและกล่าวเปิด
การประชุมแลว้ คิดเป็นจ านวนหน่วยทรัสต์ 7,287,008 หน่วย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 135 ราย นับจ านวน
หน่วยทรสัตไ์ดท้ัง้หมด 261,795,612 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 74.1974 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของกองทรสัต ์SHREIT 

เหน็ดว้ย 
(เสียง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสียง) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

บัตรเสีย 
(เสียง) 

รวมผู้เข้าประชุม 
(ราย) 

เสียงทัง้หมด 
(เสียง) 

164,264,511 94,550,901 2,980,200 0 135 261,795,612 

62.7453% 36.1163% 1.1384% - - 100.00% 

แมท้ี่ประชุมจะมีคะแนนเสียงขา้งมากเห็นดว้ยกับวาระดงักล่าวในจ านวนรอ้ยละ 62.7453 แต่คะแนนเสียงเห็น
ดว้ยมีจ านวนไม่ถึง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุป
มติไดว้่าคะแนนเสียงเห็นดว้ยไม่เพียงพอท่ีจะอนมุตัิใหก้องทรสัต ์SHREIT เขา้ท ารายการตามที่เสนอในวาระท่ี 2 

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระที่เก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน เมื่อวาระที่  2 ไม่ไดร้บัการ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์จึงไม่ไดม้ีการน าเสนอวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 
2/2563 เพื่อพิจารณาต่อไป  

เลขานุการทีป่ระชุม ขอเสนอวาระที่ 6 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

วาระที ่6 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดเสนอเรื่องอื่นใหท้ี่ประชมุพิจารณา ประธานที่ประชมุจึงไดก้ล่าวขอบพระคณุผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มาเขา้รว่มการประชมุ และกล่าวปิดการประชมุ 

 

ปิดการประชุมเวลา 12.28 น. 

 

  
 (นายครสิตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ) 
 ประธานท่ีประชมุ / กรรมการ 
 
 


