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  ห น้ า  1  ข อ ง  1 8  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2563 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจิีก ฮอสพทิอลลติี ้

วันที ่ 27  เมษายน  2563 

 
 ประชุม  ณ  ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ    หอ้งประชุมสเปซส ์(SPACES) เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพรท์ำวเวอร ์ชั้น เอ็ม (M) 
ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

นายคริสตอป    วายบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ      กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นประธำนที่ประชมุ ( “ประธำนฯ” ) 

นางสาวเขมกร อาริยกุล ผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบั 
ตรวจสอบบรหิำรและ                          
จดักำรควำมเส่ียง 

เป็นเลขำนกุำรที่ประชมุ 
    ( “เลขำนกุำร” ) 

 เปิดประชมุเวลำ 10.00 น. 

เลขำนุกำรไดแ้นะน ำกรรมกำร ผูบ้ริหำรของบริษัท ทรสัตี ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษำกำรเงินอิสระ และที่ปรึกษำกฎหมำย ที่
มำรว่มประชมุในวนันี ้ตลอดจนชีแ้จงใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัทรำบถึงวิธีปฏิบตัิในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม
ในวนันี ้เพื่อใหก้ำรประชมุเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย 

เลขำนุกำรไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัท สตรำทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ำกัด ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์  
( "บริษัทฯ" )  ของทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์บบต่ออำยุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำ  สตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
( "กองทรัสต"์ หรือ "กองทรัสต ์SHREIT" ) มีกรรมกำรรวม 5 คน และมำรว่มประชมุ 4 คน โดยไดแ้นะน ำเป็นรำยบคุคลดงันี ้

 กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 (1) นำยชนติร  ชำญชยัณรงค ์   ประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรอิสระ 

(2) นำงสำวโชตมิำ  โชติบณัฑติ            กรรมกำรอิสระ 

(3) นำยกฤษณ ์ พนัธร์ตันมำลำ             กรรมกำรอิสระ 

(4) นำยครสิตอป    วำยบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ      กรรมกำร 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 

(1)    นำยเจมส ์เทิค เบง ลิม   กรรมกำร 

               (เขำ้รว่มผ่ำนระบบ ZOOM Application เนื่องจำกสถำนกำรณ ์COVID-19) 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ ำนวน 1 คน 

(1)  นำยดีพงศ ์ สหะชำติศิร ิ  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ 
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ทรัสตี ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ ำนวน  1  คน จำกบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

(1) นำยไพรชั     มิคะเสน   

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม จ ำนวน 1 คน ผ่ำนระบบ ZOOM Application เนื่องจำกสถำนกำรณ ์COVID-19  

จำกบรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

(1) นำงสำวสชุำดำ  ตนัติโอฬำร 

ทีป่รึกษาการเงนิอิสระ ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ ำนวน  1 คน จำก บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

  (1) นำยสพุล      คำ้พลอยดี 

ทีป่รึกษากฎหมาย ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ ำนวน  1 คน จำก บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี่ จ ำกดั 

(1) นำงสำวดวงกมล  อ ่ำแกว้   

เลขำนกุำรชีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ กำรประชมุครัง้นีม้ีกำรก ำหนดวำระกำรประชมุเป็น 7 วำระ คือ 

วำระท่ี 1   พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ประจ ำปี 2562  ของกองทรสัต ์
   SHREIT เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2562;  

วำระท่ี 2  พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์SHREIT ประจ ำปี 2562; 

วำระท่ี 3               พิจำรณำรบัทรำบงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของกองทรสัต ์ SHREIT 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562; 

วำระท่ี 4 พิจำรณำรบัทรำบกำรงดจ่ำยประโยชนต์อบแทนส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่ง 
วนัท่ี 1 ตลุำคม 2562 ถงึ 31 ธันวำคม 2562; 

วำระท่ี 5  พิจำรณำรบัทรำบกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีของ
กองทรสัต ์SHREIT ประจ ำปี 2563; 

วำระท่ี 6 พิจำรณำรบัทรำบค ำเสนอซือ้จำก LT Rubicon Limited  ในกำรซือ้หุน้รอ้ยละ 100 ของบรษิัท 
Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบรษิัท Strategic Hospitality Holding 
Limited 2 (SHH2); และ 

วำระท่ี 7  พิจำรณำเรือ่งอื่น ๆ )ถำ้มี(  

 เลขำนกุำรชีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ เนื่องจำกวำระกำรประชมุที่ 1-6 เป็นวำระพิจำรณำรบัทรำบเท่ำนัน้ จึงไม่มกีำรลงมติ
คะแนนเสียง   ส่วนกำรลงทะเบยีนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขำ้รว่มประชมุในวนันี ้  บรษิัทฯ ไดม้อบหมำยใหบ้รษิัท ควิดแลป จ ำกดั เป็น
ผูด้  ำเนินกำร และใชร้ะบบ Barcode  
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เลขำนุกำรแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ณ เวลำเปิดประชมุ มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะเขำ้รว่ม
ประชุม   โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำดว้ยตนเอง  7  รำย ถือหน่วยทรสัตร์วม 780,900 หน่วยและโดยกำรมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชมุ 
73 รำย ถือหน่วยทรสัตร์วม 254,141,103 หน่วย รวมกันทั้งสิน้จ ำนวน 80 รำย ถือหน่วยทรสัตร์วมกันเป็นจ ำนวน 254,922,003 
หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 72.2493 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรสัต ์SHREIT 352,836,700 หน่วย ซึ่ง
ครบเป็นองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

นำยครสิตอป  วำยบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ     ไดร้บัมอบหมำยจำกท่ำนประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท ใหด้  ำเนินกำรประชมุ
สำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ SHREIT ประจ ำปี 2563 ในฐำนะ “ประธำนท่ีประชมุและผูด้  ำเนินกำรประชมุ”  เป็นภำษำองักฤษ ซึ่งจะมี
ผูด้  ำเนินกำรแปลเป็นภำษำไทยตำมล ำดบัต่อไป    

 
เริ่มประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุดงันี ้ 

 
 

วาระที ่1     พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี  2562  ของกองทรัสต์ 
SHREIT เม่ือวันที ่29 เมษายน 2562  

 
 
 

ประธำนฯ รำยงำนว่ำ  บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ ำปี 2562 ของ
กองทรัสต ์ SHREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  29 เมษำยน 2562 และไดเ้ปิดเผยรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวใหต้ลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด พรอ้มทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซตข์องกองทรัสตแ์ละไดแ้นบส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวมำพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมี
รำยละเอียดปรำกฎตำม สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ชองหนงัสือเชิญประชมุ 
 

ทั้งนี ้ผูจ้ัดกำรกองทรสัตเ์ห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ประจ ำปี 2562 ของกองทรสัต ์
SHREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2562  ไดม้ีกำรบนัทึกไวอ้ย่ำงถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์  เพื่อพิจำรณำรบัทรำบรำยงำนประชมุสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ ำปี 2562 
 

ทรสัตีเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชมุตำมที่เสนอในวำระนี ้ตรงตำมฉบบัท่ีไดเ้ผยแพรผ่่ำนระบบ ELCID ของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 
 

เลขำนกุำรแจง้ว่ำ วำระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทรำบ 

เลขำนกุำรไดก้ล่ำวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2562 
 
 
 

ประธำนฯ รำยงำนว่ำ  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมสัญญำก่อตัง้ทรสัต ์ กองทรสัตจ์ะตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งแสดงผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัตใ์นรอบปีที่ผ่ำนมำ ดังรำยละเอียดปรำกฎตำม
รำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) ที่ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 
 

ผูจ้ัดกำรกองทรสัตเ์ห็นว่ำ  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์SHREIT ประจ ำปี 2562 ปรำกฎตำม
รำยงำนประจ ำปีส ำหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จัดท ำขึน้อย่ำงถูกตอ้ง และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ
ก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์บบต่ออำยุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำสตรำทีจิก   ฮอสพิทอลลิตี ้ 
ลงวนัท่ี 20 ธันวำคม 2560 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต”์) จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ ำปี 2563 พิจำรณำ
รบัทรำบ 
 

ทรสัตีเห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนของกองทรสัตเ์ป็นไปตำมที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตน์ ำเสนอ ซึ่งกองทรสัตย์งั
ด ำเนินงำนไดต้ำมปกติ และไม่มขีอ้สงัเกตใดต่อผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว 

 
  ทัง้นี ้ ประธำนฯ ไดร้ำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต  ์SHREIT สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  
ต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วย ดงัต่อไปนี ้
 

ชื่อโรงแรม Pullman Jakarta Central Park Capri by Fraser HCMC IBIS HCMC 

ประเภทการถือครอง กรรมสิทธ์ิท่ีก ำหนดอำยแุละ
สำมำรถต่ออำยไุด ้ สิทธิกำรเชำ่ 25 ปี สิทธิกำรเชำ่ 25 ปี 

ปีทีเ่ปิดบริการ 2555 2556 2555 

ผู้บริหารโรงแรม ACCOR FRASER ACCOR 

ดาว 5 4 3 

จ านวนห้อง 317 175 140 

วันทีเ่ข้าลงทนุ 22 ธันวำคม 2560 22 ธันวำคม 2560 22 ธันวำคม 2560 

ราคาซือ้สินทรัพย ์ $ 94.7 ลำ้น $ 21.0 ลำ้น $ 15.0 ลำ้น 
ราคาประเมิน (USD) 
ณ เดือนธนัวาคม 2562 

$ 100.56 ลำ้น  $ 23.7 ลำ้น $ 14.7 ลำ้น 
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ผลประกอบการของโรงแรม และผลการด าเนินงานของผู้เช่าหลัก 

 ปี 2562 (USD) Pullman Jakarta Central Park Capri by Fraser HCMC IBIS HCMC 
 รำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำร (GOR) 16,725,960 3,098,075 1,908,699 

 ก ำไรขัน้ตน้ (GOP) 6,666,155 1,873,119 935,857 

 อตัรำค่ำเชำ่เฉล่ีย (ADR) 106.5 73.88 54.84 

 อตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ีย (Ave. OCR) 75.70% 66.1% 56.51% 

 อตัรำค่ำเชำ่ต่อหอ้งเฉล่ีย (RevPar) 80.6 43.45 30.99 
 

ผู้เช่าหลกั PT Central Pesona Palace Strategic Hospitality Services Pte. Ltd. 

 สกุลเงนิ IDR VND VND 

 รายได้คงที ่ (Fix Rent) 80,340,818,184 32,173,264,380 16,046,060,604 

 รายได้แปรผัน (Variable Rent) - 7,169,622,913 1,943,193,906 

 รวมรายได้ค่าเช่า (Local Currency) 80,340,818,184 39,342,887,293 17,989,254,510 
 

 รวมรายได้ค่าเช่า (USD) 5,678,731 1,678,121 767,309 
หมายเหต:ุ  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 14,148 IDR/ USD  และ 23,445 VND/ USD 
 

ประธำนฯ ไดช้ีแ้จงว่ำ 1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนมำกที่สดุ ซึ่งมี
จุดเด่น คือ เป็นโรงแรมมำตรฐำนสำกลระดบัหำ้ดำวแห่งแรกและแห่งเดียวในจำกำรต์ำ ตะวนัตก โดยตวัโรงแรมตัง้อยู่ ในใจกลำง
ของจำกำรต์ำตะวนัตก เชื่อมต่อกับศูนยก์ำรคำ้ และมีหอ้งบอลรูมขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของจำรก์ำตำ มีอตัรำกำรเขำ้พักเฉล่ีย 
75.70% ซึ่งแมว้่ำในปีที่ผ่ำนมำจะไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณท์ำงกำรเมืองในประเทศ ถือว่ำยงัมีผลประกอบกำรอยู่ในระดบัท่ีดี
พอสมควร   2)  โรงแรม Capri by Fraser มีจุดเด่น คือ ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชำติไซ่ง่อน Saigon Exhibition and 
Convention Centre (SECC) ซึ่งเป็นศูนยป์ระชุมนำนำชำติระดับมำตรฐำนสำกลแห่งเดียวใน HCMC มีกลุ่มลูกคำ้ทั้งแบบ Short 
และ Long Stay (ที่เขำ้พกัระยะยำวตัง้แต่ 1 เดือนขึน้ไป) ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ มีอตัรำกำรท ำไรขัน้ตน้ตลอดจนผลก ำไรสงูขึน้กว่ำปีก่อน
หนำ้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกกำรปรบัสดัส่วนกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของเวียดนำม และ 3) โรงแรม IBIS 

Saigon South เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ติดกับโรงแรม  Capri by Fraser บริหำรงำนโดยกลุ่ม Accor ซึ่งแม้ว่ำจะอยู่ใกล้กับ Saigon 
Exhibition & Convention Center (SECC) เช่นเดียวกับ Capri by Fraser แต่ก็เน้นกลุ่มลูกค้ำหลักที่ต่ำงกัน โดยโรงแรม IBIS 
Saigon South จะเน้นกลุ่มลูกคำ้ Short Stay ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ ยังสำมำรถรักษำระดับกำรท ำก ำไรไดด้ี  จำกกลยุทธ์ในกำรเลือก
กลุ่มเป้ำหมำย    กำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม       และกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ      โดยรวม  ในปี   2562  
ผลกำรด ำเนินงำนของทัง้ 3 โรงแรมถือว่ำอยู่ในระดบัท่ีดี   
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                                 กำรประเมินทรัพยสิ์นโรงแรมของกองทรัสต ์SHREIT ทั้ง 3 แห่งนี ้ มีมูลค่ำที่สูงขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำที่เขำ้ลงทุน โดยโรงแรม Pullman Jakarta Central Park  และ  โรงแรม Capri by Fraser มมีูลค่ากำรประเมินทรพัยสิ์น
สงูขึน้ ขณะที่โรงแรม IBIS Saigon South มีมลูค่ำลดลง 
 

ทัง้นี ้เลขำนกุำรแจง้ว่ำ วำระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทรำบ 

เลขำนกุำรไดก้ล่ำวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

 ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

 

 
วาระที ่3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
 
 

ประธำนฯ รำยงำนว่ำ  งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (งบดลุ) และงบก ำไรขำดทนุของกองทรสัต ์SHREIT ส ำหรบั
รอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ไดจ้ัดท ำตำมมำตรำฐำนกำรบัญชีที่สภำวิชำชีพบัญชีก ำหนดส ำหรบักำรท ำ
ธุรกรรมในแต่ละลักษณะ     และไดผ่้ำนกำรตรวจสอบและรบัรองโดย   นำงสำวสุชำดำ      ตันติโอฬำร    ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต  
เลขทะเบียน 7138   สังกัดบริษัท  ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด  โดยรำยละเอียดงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนของ
กองทรสัต ์SHREIT ปรำกฎตำมรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) ที่ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุ 
 

ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ห็นว่ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนของกองทรสัต ์SHREIT ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ไดจ้ดัท ำอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 
และผ่ำนกำรตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้   ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ึงไดอ้นมุตัิงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนดังกล่ำว  เมื่อวันที่  2   มีนำคม   2563    และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรสัต ์
ประจ ำปี 2563 พิจำรณำรบัทรำบ 

 
ทรสัตีเห็นว่ำ งบกำรเงินท่ีผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์สนอผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ

จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยรำยงำนของผูส้อบบญัชีแสดงกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยไม่มเีงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์อง
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุรวมและทรสัต ์ที่
มีกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยห์รือโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

 
ทัง้นี ้  นำยดีพงศ ์ สหะชำติศิร ิ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ ไดร้ำยงำนสรุปงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

(งบดลุ) และงบก ำไรขำดทนุของกองทรสัต ์ SHREIT ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ต่อที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้
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  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 2561 

รายการสินทรัพย ์ บำท % บำท % 
สินทรัพย ์
เงินลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสงัหำริมทรพัย ์
   ตำมมลูค่ำยตุิธรรม (รำคำทนุ: 4,044 ลำ้นบำท  
      (31 ธันวำคม 2561: 4,243 ลำ้นบำท) 
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 
ลกูหนี ้
   จำกกำรใหเ้ช่ำ 
   อ่ืน 
ภำษีมลูค่ำเพ่ิมรอเรียกคืน  
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชี 
เงินฝำกธนำคำร - เงินประกนัรำยไดจ้ำกผูข้ำยทรพัยส์นิ  
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สินทรพัยอ่ื์น 

 
3,948,310,079 

 
 

22,833,341 
 

37,322,946 
3,135,156 

241,812,613 
79,292,895 
3,047,303 
14,906,988 

- 
2,354,953 

 
90.70 

 
 

0.53 
 

0.86 
0.07 
5.56 
1.82 
0.07 
0.34 

- 
0.05 

 
4,377,804,819 

 
 

12,513,099 
 

8,892,089 
93,982,885 

267,582,703 
113,976,401 
23,889,283 
13,998,950 

- 
33,990,541 

 
88.50 

 
 

0.25 
 

0.18 
1.90 
5.41 
2.30 
0.48 
0.28 

- 
0.70 

รวมสินทรัพย ์ 4,353,016,274 100.00 4,946,630,770 100.00 
 

  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 2561 

 
บำท % บำท % 

หนีสิ้น 
เจำ้หนีแ้ละคำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
เงินประกนัรำยไดร้บัจำกผูข้ำยทรพัยส์นิ  
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
หนีส้ินตรำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี
หนีส้ินอ่ืน 

 
18,562,254 
3,047,303 

1,490,461,020 
9,775,713 
17,172,836 
1,224,717 

 
0.43 
0.07 
34.24 
0.22 
0.39 
0.03 

 
78,796,063 
23,889,283 

1,626,742,337 
3,920,650 
12,334,347 
5,807,254 

 
1.59 
0.48 
32.89 
0.08 
0.25 
0.12 

รวมหนี้สิน 1,540,243,843 35.38 1,751,489,934 35.41 
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,812,772,431 64.62 3,195,140,836 64.59 
ทนุจดทะเบียน 
หน่วยทรสัต ์352,836,700 หน่วย มลูค่ำหน่วยละ 9.6781 บำท 
(31 ธันวำคม 2561: 352,836,700 หน่วย มลูค่ำหน่วยละ9.8805    
  บำท) 
ทนุที่ไดร้บัจำกผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 

 
 

3,414,798,033 
3,414,798,033 
(195,983,842) 

 
 

78.45 
78.45 
(4.50) 

 
 

3,486,205,375 
3,486,205,375 

3,639,811 

 
 

70.48 
70.48 
0.07 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)  7.9718 
 

9.0555 
 

จ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี/งวด 
(หน่วย) 

352,836,700 
 

352,836,700 
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 2561 

  บาท % บาท % 

รายได้จากเงินลงทุน 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย 
รำยไดด้อกเบีย้ 
รำยไดอ่ื้น 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

 
252,237,545 

- 
108,833 

82,767,878 
21,969,233 

 
70.64 

- 
0.03 
23.18 
6.15 

 
261,836,841 

- 
306,853 

78,865,329 
10,509,646 

 
74.49 

- 
0.09 
22.43 
2.99 

รวมรายได้ 357,083,489 100.00 351,518,669 100.00 
ค่าใช้จ่าย 
ค่ำธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
ค่ำธรรมเนียมทรสัตี 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชีตดัจ ำหนำ่ย 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

 
13,413,322 
14,640,277 
2,553,419 
17,844,311 
27,407,183 
95,497,502 

- 
92,693,755 
6,092,731 

 
3.76 
4.10 
0.71 
5.00 
7.67 
26.74 

- 
25.96 
1.71 

 
13,575,944 
15,221,762 
3,201,216 
18,487,264 
28,833,617 
90,913,833 

- 
143,108,998 
31,947,254 

 
3.86 
4.33 
0.91 
5.26 
8.21 
25.86 

- 
40.71 
9.09 

รวมค่าใช้จ่าย 270,142,500 75.65 345,289,888 98.23 
ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 86,940,989 

 
6,228,781 

 

รำยกำรก ำไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกเงินลงทนุ 
   ในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสงัหำริมทรพัย ์

(218,571,198) 
 

135,391,152 
 

กำรเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธิจำกกำรด ำเนินงำน (131,630,209) 
 

141,619,933 
 

 
ซึ่งนำยดีพงศ ์สหะชำติศิร ิผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ไดช้ีแ้จงว่ำ  ผลกำรด ำเนินงำนรำยปี 2562 โดย

กองทรสัตแ์ละบริษัทย่อย มีผลขำดทุนจำกกำรลงทุนสุทธิ 131.63 ลำ้นบำท  หรือคิดเป็นก ำไรลดลง 273.25 ลำ้นบำท  หรือลดลง
รอ้ยละ 192.95 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีก ำไรจำกกำรลงทนุสทุธิ 141.62 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกั คือ 

 
รำยกำรขำดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ ในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสงัหำรมิทรพัย ์218.57 ลำ้นบำท หรือ

คิดเป็นก ำไรจำกกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยล์ดลง 353.96 ลำ้นบำท  หรือลดลงรอ้ยละ 261.44   เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งมีก ำไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกเงินลงทนุ 135.39 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมใหม่ของสินทรพัยโ์รงแรมใน
ต่ำงประเทศ ณ สิน้ปี 2562 
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 หำกพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนรำยปี 2562 โดยตดัรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกเงินลงทนุ 
ในอสังหำริมทรพัยแ์ละสังหำริมทรพัย ์  จะพบว่ำ มีผลก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 86.94 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นก ำไรที่เพิ่มขึน้ 80.71 
ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,295.79 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีก ำไรจำกกำรลงทนุสทุธิ 6.22 ลำ้นบำท 
 

ทัง้นี ้เลขำนกุำรแจง้ว่ำ วำระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทรำบ 
 
เลขำนกุำรไดก้ล่ำวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

 
ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า เหตุใดผูข้ำยหลกัทรพัย ์ซึ่งขำยโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ให้

กองทรสัต ์ไม่ไดใ้ส่เงินประกนัรำยไดจ้ ำนวน 2.5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั ในแต่ละปีใหค้รบถว้น กองทรสัตไ์ดด้  ำเนินกำรติดตำมกบัผูข้ำย
ทรพัยห์รือไม่ อย่ำงไร 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า เงินสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ
โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เป็นกำรรบัประกันก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนสุทธิ 8.25 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั โดยในแต่ละปี 
เจำ้ของทรพัยเ์ดิมจะสนบัสนุนเงินเป็นจ ำนวนไม่เกิน  2.5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั   โดยกองทรสัตจ์ะใชเ้งินสนบัสนุนเท่ำใดนัน้ขึน้อยู่กบั
ผลประกอบอกำรในปีนัน้ๆ  เช่นในปี 2561 กองทรสัตใ์ชไ้ปจ ำนวน 2.15 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั ในขณะที่ปี 2562 กองทรสัตใ์ชไ้ปเต็ม
จ ำนวน เนื่องจำกผลประกอบกำรในปี 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีผลกระทบมำจำกปัจจยัทำงกำรเมือง 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า ยอดลกูหนีล้ดลงจำกจ ำนวนเงิน 93.95 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 
3.14 ลำ้นบำทในปี 2562 ลดลงเป็นจ ำนวนเงิน 90.85 ลำ้นบำท  และสินทรพัยอ์ื่นลดลง  เป็นจ ำนวนเงิน  33.99 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
ในปี 2561  

เป็นจ ำนวนเงิน 2.35 ลำ้นบำท และในปี 2562 ลดลงเป็นจ ำนวนเงิน 31.64 ลำ้นบำท มีค ำอธิบำยใน MD&A 
ว่ำมำจำกกำรตัง้ค่ำหนีเ้ผ่ือสงสยัจะสญู ดงันัน้ ขอทรำบขัน้ตอนกำรติดตำมหนีเ้สีย กำรฟ้องรอ้ง และชื่อลกูคำ้รำยดงักล่ำวดว้ย 

 
นายดีพงศ ์ สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ชีแ้จงว่า สำเหตหุลกัของหนีส้งสยัจะสญู

เกิดจำก 1)  ณ สิน้ปี 2561 มีกำรเสนอขำยหนว่ยทรสัต ์SHREIT ส ำหรบักำรเพิม่ทนุครัง้ที่ 1 แต่ไดม้กีำรยกเลิกกำรเสนอขำยดงักล่ำว 
ซึ่งส่งผลใหม้คี่ำใชจ้่ำยเกดิขึน้ ผูข้ำยทรพัยไ์ดเ้สนอเงินสนบัสนนุเป็นจ ำนวน 2.5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั โดยในปีที่ผ่ำนมำ ไดช้ ำระแลว้
ประมำณครึง่หน่ึงของจ ำนวนเงินสนบัสนนุดงักล่ำว ทัง้นี ้ โดยมำตรฐำนทำงบญัชีฉบบัใหม่ซึง่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ตน้ปี 2563 ท ำให้
ตอ้งมกีำรพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตัง้แตว่นัแรกที่เกิดมลูหนี ้  แต่ดว้ยประเภทลกูหนีน้ีม้ีที่มำจำกกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ทำงดำ้นกำรเงิน จึงไม่ไดร้ะบหุลกัเกณฑใ์นกำรช ำระคืนอยำ่งชดัเจนเพียงพอ ที่จะสำมำรถน ำมำสนบัสนนุกำรค ำนวณกำรตัง้ค่ำเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู แบบทยอยใหส้อดคลอ้งกบังวดงบกำรเงินเป็นรำยไตรมำสหรือรำยปีได ้ บรษิทัฯ จึงเลือกที่จะตัง้ส ำรองแบบเต็ม
จ ำนวนก่อนตำมหลกั conservative เพื่อใหก้ระแสเงินสดมีควำมสอดคลอ้งกบัตวัเลขทำงบญัชี ซึ่งหำกภำยหลงัไดร้บักำรช ำระเขำ้มำ 
ก็จะท ำใหก้องทรสัตร์บัรูร้ำยได ้และมีก ำไรเพิ่มขึน้ได ้ ทัง้นี ้ บรษิัทฯ อยู่ในระหวำ่งกำรตดิตำม มลูหนีค้งคำ้ง 1.15 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั
ดงักล่ำว  2) ณ สิน้ปี 2561 มีกำรเสนอขำยหนว่ยทรสัต ์SHREIT ส ำหรบักำรเพิม่ทนุครัง้ที่ 1 จึงตอ้งวำงมดัจ ำล่วงหนำ้ประมำณ 10% 
ส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ในประเทศมำเลเซยี แต่จำกกำรยกเลิกกำรเสนอขำยดงักลำ่ว แมว้ำ่กองทรสัตส์ำมำรถเรียกเงินมดัจ ำ
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ดงักล่ำวคืนมำได ้7% แต่อีก 3% นัน้ เป็นค่ำธรรมเนียมล่วงหนำ้ทำงภำษีอำกรใหก้บัหน่วยงำนของประเทศมำเลเซีย ซึ่งยงัไมม่ีควำม
ชดัเจนในเรื่องของระยะเวลำที่จะไดร้บัเงินดงักล่ำวคืน เนื่องจำก เป็นกำรขอคืนจำกทำงรำชกำรจงึอำจเกิดควำมล่ำชำ้ บรษิัทฯ จงึเห็น
ควรใหม้ีกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูเต็มจ ำนวน เช่นเดียวกบักรณีแรก ตำมหลกั conservative ซึ่งมยีอดคงคำ้งประมำณ 280,000 
เหรียญดอลลำรส์หรฐั หำกภำยหลงักองทรสัตไ์ดร้บัเงินจ ำนวนดงักล่ำวคืน ก็สำมำรถบนัทึกเป็นรำยไดส่้วนเพิม่ และท ำใหม้ีก ำไร
เพิ่มขึน้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า  ผลกระทบของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อภำพคล่องนัน้  บรษิัทฯ คำดกำรณว์่ำ 
จะสำมำรถเริ่มเปิดด ำเนินกิจกำรโรงแรมที่ประเทศเวียดนำมและอินโดนิเซียไดเ้มื่อใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เศรษฐกิจโลกและภำคอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำรโรงแรมของกองทรสัตอ์ย่ำงมำก ส ำหรบัประเทศเวียดนำม เนื่องจำก
ทำงรฐับำลประเทศเวียดนำมไดม้ีมำตรำกำรปิดประเทศอย่ำงรวดเร็วทนัทีที่มีกำรแพร่ระบำด COVID-19 และขอควำมร่วมมือให้
ประชำชนพ ำนักอยู่กับบำ้น รวมทั้งโรงเรียนและสถำนที่ชุมนุมทำงสำธำรณะ  ก็ตอ้งหยุดตัง้แต่เริ่มตน้กำรแพร่ระบำด ดังนั้นศูนย์
ประชุม Saigon (Saigon Exhibition and Convention Centre: SECC) จึงตอ้งเล่ือนจัดงำนต่ำงๆ ออกไป ซึ่งกลุ่ม Accor ผูบ้ริหำร
โรงแรม IBIS Saigon South ไดแ้จง้ขอหยุดด ำเนินธุรกิจเป็นกำรชั่วครำวจำกผลกระทบดงักล่ำวจนถึงสิน้เดือนพฤษภำคม ขณะที่
โรงแรม Capri by Fraser ยังเปิดด ำเนินกำรอยู่ โดยมีสัญญำเช่ำของลูกคำ้แบบ Long Stay อยู่จ ำนวนหนึ่ง ทั้งนีบ้ริษัท Frasers 
Hospitality Pte Ltd ซึ่งเป็นผูบ้ริหำรโรงแรม Capri by Fraser และกลุ่ม Accor ผูบ้ริหำรงำนโรงแรม IBIS Saigon South ไดบ้ริหำร
จดักำรอย่ำงมืออำชีพ โดยมีมำตรกำรต่ำงๆ อำทิเช่น ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจดักำร โดยกำรลดเงินเดือนและใหพ้นกังำนลำพกั
งำนโดยไม่จ่ำยเงินเดือน ทั้งนี ้โรงแรมทั้งสองแห่งอยู่ระหว่ำงกำรรอกำรเปิดด ำเนินกำรของ SECC ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มเปิดท ำกำร
ประมำณเดือนมิถุนำยน ส่วนโรงแรม Pullman Jakarta Central Park นัน้ ยงัเปิดด ำเนินกิจกำร โดยในช่วงประมำณ 2-3 สปัดำหท์ี่
ผ่ำนมำ กลุ่ม Accor ผูบ้ริหำรโรงแรมไดม้ีมำตรำกำร อำทิเช่น เปิดใชบ้ริกำรพืน้ที่ใชส้อยของโรงแรมเพียงชัน้เดียว ลดกำรใชไ้ฟฟ้ำ
และชิลเลอร ์ปรับลดกำรด ำเนินงำนให้เหลือเฉพำะที่จ ำเป็น รวมถึงแผนก F&B ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพและมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งประธำนฯ ไดก้ล่ำวขอบคณุ ผูบ้รหิำรงำนโรงแรมทัง้ Accor และ Fraser ส ำหรบักำรจดักำรกบัสถำนกำรณด์งักล่ำว
ไดอ้ย่ำงเหมำะสมและทนัท่วงที กองทรสัตห์วงัว่ำ โรงแรมทัง้ 3 แห่ง จะสำมำรถกลบัมำด ำเนินกิจกำรไดอ้ย่ำงเป็นปกติในไม่ชำ้นี ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า กำรหยดุด ำเนินกิจกำรโรงแรมที่ประเทศเวียดนำมและอินโดนิเซียนัน้ ถือเป็น
กรณีที่จะเขำ้เงื่อนไข Insurance Claim ประเภท Business Interruption ไดห้รือไม่ 

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไดต้รวจสอบสัญญำ
ประกันภัยแลว้ ซึ่งประกันชนิดนี ้เนน้ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กับทรพัย์สิน เช่น ภัยพิบัติที่ท  ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่ออำคำร ดังนัน้ 
ผลกระทบจำกโรคระบำดที่เกิดขึน้จึงอำจไม่เขำ้ข่ำย ทัง้นี ้ยงัอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบกับบริษัทประกันภยัแต่ละแห่งถึงเงื่อนไข
อย่ำงละเอียด 

 
 
  
 



                                                                                                                   -ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1- 
 

 11 

วาระที ่4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวนัที ่ 1 ตลุาคม 
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
ประธำนฯ รำยงำนว่ำ กองทรสัต ์SHREIT มีนโยบำยกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ย

กว่ำอัตรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยผลประโยชนต์อบแทน หำกมีมลูค่ำที่จ่ำยต ่ำกว่ำหรือ
เท่ำกับ  0.10 บำทต่อหน่วย  ทั้งนี ้เนื่องจำกกองทรสัต ์SHREIT  มีก ำไรสะสมติดลบ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 
ธันวำคม 2562  โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกผลขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจำกกำรประเมินรำคำสินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2562 และเพื่อเป็นกำร
ส ำรองเงินสดไวใ้นสถำนกำรณซ์ึ่งกองทรสัตอ์ำจมีสภำพคล่องจ ำกดั คณะกรรมกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ึงมีมติงดจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุำคม 2562  ถึง  31 ธันวำคม 2562   ซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำก่อตัง้ทรัสต ์  อย่ำงไรก็ตำม  ผูจ้ัดกำรกองทรสัตไ์ดป้ระกำศจ่ำยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
จ ำนวนทัง้หมด 3 ครัง้ ในปี 2562  โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดไดด้งันี ้
 

รอบผลประกอบการ เงนิประโยชนต์อบแทน เงนิคนืจากการลดทนุ รวมเป็นเงนิ วันทีจ่่ายเงนิ 
 (บำทต่อหนว่ย) (บำทต่อหนว่ย) (บำทต่อหนว่ย)  

  1 ม.ค.  2562 - 31 มี.ค. 2562 0.0959 0.0941 0.1900 12-มิ.ย.-62 

  1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1146 0.0754 0.1900 20-ก.ย.-62 

  1 ก.ค.  2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0285 0.0815 0.1100 25-ธ.ค.-62 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 0.2390 0.2510 0.4900  

 
ผูจ้ัดกำรกองทรสัตเ์ห็นว่ำ กำรงดจ่ำยประโยชนต์อบแทนส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์ SHREIT 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต  ์ระหว่ำงวนัท่ี 1 ตุลำคม 2562  ถึง  31 ธันวำคม 2562  และกำรประกำศจ่ำยประโยชนต์อบ
แทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ ำนวนทัง้หมด 3 ครัง้ ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ ำปี 2563 พิจำรณำรบัทรำบ 
 

ทรสัตีเห็นว่ำ      ไม่ขดัขอ้งต่อกำรพิจำรณำของผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรงดจำ่ยประโยชนต์อบแทนตำมขอ้เท็จ 
จรงิและเหตผุลที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตน์ ำเสนอ 
 

ทัง้นี ้เลขำนกุำรแจง้ว่ำ วำระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทรำบ 

เลขำนกุำรไดก้ล่ำวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

 ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้
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วาระที ่5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์
SHREIT ประจ าปี 2563 

 
 
 

ประธำนฯ รำยงำนว่ำ  บรษิัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนมุตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT  
ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2563 ซึง่ผูส้อบบญัชีรำยนีไ้ดเ้ป็นผูส้อบบญัชใีหก้บักองทรสัต ์เป็นจ ำนวนทัง้หมด 2 ปี ซึง่
นบัรวมปี  2563 ดว้ย  โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีส ำหรบักองทรสัต ์  SHREIT  เป็นจ ำนวน 2,100,000 บำท และผูจ้ดักำร
กองทรสัตไ์ดแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีกองและผูส้อบบญัชีบรษิัทย่อยของกองทรสัต ์ ที่สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดยีวกนั โดยแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีในกลุ่มบรษิัท ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ส ำหรบับรษิัทย่อยของกองทรสัต ์SHREIT เป็นจ ำนวน 86,300 ดอลลำรส์หรฐั มีรำยชื่อ
ดงัต่อไปนี ้

 
1) นำงสำวสชุำดำ   ตนัติโอฬำร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  เลขทะเบียน 7138 

และ/ หรือ  
2)  นำงสำวรุง้นภำ  เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบยีน 3516 

และ/ หรือ 
3) นำงสำวรสพร  เดชอำคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต   เลขทะเบียน 5659 

  
ซึ่งขอ้มลูค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่ำนมำ มีดงัต่อไปนี ้
 

ค่าสอบบัญชีของกองทรัสต ์   ประจ าปี 2562 
(บาท) 

ประจ าปี 2563 
(บาท) 

- ค่ำสอบบญัช ี 1,200,000 1,200,000 

- ค่ำสอบทำนไตรมำส 1-3 900,000 900,000 

  - ค่ำบรกิำรอื่นๆ - - 

รวมเป็นเงิน 2,100,000 2,100,000 

 

ค่าสอบบัญชีบริษทัย่อยของกองทรัสต ์ ประจ าปี 2562 
(ดอลลารส์หรัฐ) 

ประจ าปี 2563 
(ดอลลารส์หรัฐ) 

 

รวมเป็นเงิน (หน่วย: ดอลลำรส์หรฐั)              86,100                 86,300  

 
รวมเป็นเงนิทัง้หมดของกลุ่ม SHREIT 4,772,000 บาท 4,779,000 บาท 
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ทั้งนี ้  ผู้จัดกำรกองทรัสต์ก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ำงตน้เป็นผู้ท  ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของกองทรัสตไ์ด ้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได ้  ให้บริษัท  
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของบรษิัท  ส ำนกังำน  อีวำย  จ ำกดั ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็น
ต่องบกำรเงินของกองทรสัตแ์ทน  ทั้งนี ้รำยละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกับประวัติ ประสบกำรณ ์และกำรท ำงำนของผูส้อบบัญชีของ
กองทรสัต ์ประจ ำรอบบญัชีสิน้สดุ วนัท่ื 31 ธันวำคม 2563 ปรำกฎตำมสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 
 

ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ห็นว่ำ  ผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเหมำะสม มี
ควำมรูแ้ละควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของกองทรสัต ์และไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
กับกองทรสัต ์โดยมีควำมอิสระต่อกำรท ำหนำ้ที่ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ซึ่งเป็นผูส้อบ
บญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ส ำหรบัรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีค่ำตอบแทนส ำหรบักองทรสัต ์ SHREIT เป็นจ ำนวน  2,100,000  บำท  และบรษิัทย่อย
ของกองทรสัต ์SHREIT เป็นจ ำนวน 86,300 ดอลลำรส์หรฐั และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ ำปี 2563 
พิจำรณำรบัทรำบ 

ทรสัตีเห็นว่ำ  กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกองทรสัต ์1) ส ำหรบั
ค่ำสอบบญัชีของกองทรสัตย์งัเป็นไปตำมอตัรำเดิม  จึงไม่มีขอ้สงัเกตใด 2) ส่วนค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยมีมลูค่ำสงูขึน้เล็กนอ้ย
เป็นผลจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่เปล่ียนแปลงไป 

 
ทัง้นี ้เลขำนกุำรแจง้ว่ำ วำระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทรำบ 

เลขำนกุำรไดก้ล่ำวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

  ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

 
 
วาระที ่6 พิจารณารับทราบค าเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited  ในการซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท 

Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบ ริษั ท  Strategic Hospitality Holding Limited 2 
(SHH2) 
 
 
 
ประธำนฯ รำยงำนว่ำ  เมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิัท สตรำทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ำกดั 

(“บรษิัทฯ”) ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์บบต่ออำยไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำ
สตรำทีจิก  ฮอสพิทอลลิตี ้ (“กองทรสัต ์SHREIT”)   ไดร้บัหนงัสือจำก LT Rubicon Limited (“LTB หรือ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้”) ฉบบัลง
วนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ.2563 (“ค ำเสนอซือ้หุน้”)   เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ ำนวนรอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้
ทัง้หมดของ Strategic Hospitality Holding Limited  และ บรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 ทัง้นี ้รำยละเอยีดของ
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ค ำเสนอซือ้หุน้ และโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ Strategic Hospitality Holding Limited  และบรษิัท Strategic Hospitality Holding 
Limited 2   โดยกองทรสัต ์SHREIT ปรำกฎตำม สิ่งทีส่่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

 
        เพื่อใหก้ำรพิจำรณำตอบรบัค ำเสนอซือ้หุน้ดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำมระมดัระวงัและสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของ
สญัญำก่อตัง้ทรสัต ์    พระรำชบญัญัติทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  พ.ศ.  2550  พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
พ.ศ.  2535     รวมถึงประกำศอืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์SHREIT และผูถื้อหน่วยทรสัต ์บรษิัทฯ 
จึงไดม้ีหนงัสือฉบบัลงวนัท่ี  24 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2563  ไปยงัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ เพื่อขอใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้พิจำรณำจดัเตรยีมขอ้มลูต่ำงๆ 
ซึ่งใชเ้ป็นฐำนในกำรพิจำรณำจดัท ำค ำเสนอซือ้หุน้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและศกึษำของบรษิทัฯ และบรษิัทฯ  ไดร้บัขอ้มลู
บำงส่วนเพิ่มเติมจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ในรูปของจดหมำยชีแ้จง 

 
 นอกจำกนี ้เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ทำงบริษัทฯ ยังไดร้บัจดหมำยจำก PT Agung Podomoro 
Land Tbk. ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตป์ระมำณรอ้ยละ 28.40 ไดข้อใชสิ้ทธิในฐำนะผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
SHREIT ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ขอใหบ้รษิัทฯ ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์รียกประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต ์SHREIT เพื่อพิจำรณำค ำเสนอซือ้จำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้เพื่อด ำเนินกำรขำยหุน้ และลดทุน รวมถึงลงมติเลิกกองทรสัต์
เพื่อจ่ำยผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรขำยหุน้ตำมค ำเสนอซือ้คืนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
 

ทัง้นี ้ในวนัเดียวกนั คือ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิัทฯ ยงัไดร้บัจดหมำยจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้เพื่อแจง้
ว่ำ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ทรำบว่ำทำง PT Agung Podomoro Land Tbk. ในฐำนะผูถื้อหน่วยของกองทรสัต ์ไดม้ีจดหมำยแจง้ขอใหบ้ริษัท
ฯ ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์รียกประชมุวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT เพื่อพิจำรณำค ำเสนอซือ้จำกผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้เพื่อด ำเนินกำรขำยหุ้น และลดทุน รวมถึงลงมติเลิกกองทรัสตน์ั้น ทำงผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จึงไดแ้จง้ว่ำ เพื่อให้บริษัทฯ ในฐำนะ
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และทรสัตีไดม้ีเวลำเพียงพอในกำรจดัเตรียมขอ้มลู และน ำเสนอขอ้มลูที่ครบถว้นต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ 
ระยะเวลำของค ำเสนอซือ้จะมีผลจนกว่ำจะมีกำรลงนำมในสญัญำจะซือ้จะขำยหุน้ระหว่ำงกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
หรือจนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกค ำเสนอซือ้หุน้โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

 
ขณะนี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตก์ ำลงัอยู่ระหว่ำงศกึษำขอ้มลูค ำเสนอซือ้หุน้ดงักล่ำว เพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสม

ของรำคำซือ้ขำย และ Financial Basis  ที่ผูเ้สนอใชใ้นกำรพิจำรณำเสนอรำคำ  ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เนื่องจำก ค ำเสนอ
ซือ้หุน้จำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้นัน้ เป็นกำรท ำค ำเสนอซือ้เพื่อใหไ้ดไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทนุอยู่ กล่ำวคือ โรงแรม PULLMAN 
JAKARTA CENTRAL PARK HOTEL โรงแรม CAPRI BY FRASER และโรงแรม IBIS SAIGON SOUTH ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นว่ำ
จ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำค ำเสนอซือ้หุ้น โดยเปรียบเทียบข้อมูล และพิจำรณำควำมเห็นจำกที่ปรึกษำที่เก่ียวข้องทั้งในเรื่องของ
ค่ำตอบแทน เงื่อนไขของสญัญำ และผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยใหค้รบถว้นเสียก่อนจึงจะเป็นกำรเหมำะสมที่จะน ำเสนอรำยละเอียด 
และควำมเห็นที่เก่ียวขอ้งเพื่อด ำเนินกำรในขัน้ถดัไป  

 
นอกจำกนั้น เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้นั้นเป็นบริษัทที่มีนำยเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมกำรบริหำรของ

บริษัทฯ ท่ีเป็นผูจ้ัดกำรกองทรสัต ์เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สูงสุด Ultimate Ownership ซึ่งจะท ำใหธุ้รกรรมกำรซือ้ขำยหุน้ของ Strategic 
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Hospitality Holding Limited และบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 กับกองทรัสต์ SHREIT เป็นกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต ์ซึ่งจะตอ้งมีกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดหำกกองทรสัต ์SHREIT จะเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอซือ้หุน้นี ้

 
อนึ่ง ในกำรจดัท ำควำมเห็นเก่ียวกบั และกำรน ำเสนอขอ้มลูของค ำเสนอซือ้หุน้ดงักล่ำว บรษิัทฯ จะด ำเนินกำร

แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) ที่เป็นผูเ้ชี่ยวชำญ ตลอดจนที่ปรกึษำทำงกำรเงิน และที่ปรกึษำที่เก่ียวขอ้ง เพื่อท ำหนำ้ที่เป็น
ที่ปรึกษำของบริษัทฯ และกองทรสัต ์SHREIT เก่ียวกับค ำเสนอซือ้หุ้น และร่วมจัดท ำควำมเห็นเก่ียวกับค ำเสนอซือ้หุน้ดังกล่ำว 
รวมถึงบริษัทฯ อำจพิจำรณำแต่งตัง้ผู้ประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อประเมินมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมดของกองทรัสต์ SHREIT และกิจกำรฯ และบริษัทฯ อำจพิจำรณำ
เปรียบเทียบค ำเสนอซือ้หุน้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้รำยอื่นในระหว่ำงนีด้ว้ย (หำกมี) เพื่อเปรียบเทียบรำคำเสนอซือ้หุน้ในขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขเดียวกันและเมื่อบริษัทฯ ได้พิจำรณำค ำเสนอซือ้หุ้นบนพืน้ฐำนของข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงพิจำรณำควำม
สมเหตุสมผล ผลกระทบที่อำจมีต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ จะจัดท ำควำมเห็น
เก่ียวกับค ำเสนอซือ้หุน้ดงักล่ำว เงื่อนไขและขอ้ตกลงที่เก่ียวขอ้งเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจำรณำอนุมตัิต่อไปอีก
ครำวหน่ึง ตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีที่บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้รำบในภำยหลงั 

 
ทรสัตีเห็นว่ำ  เนื่องจำกค ำเสนอซือ้ดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์และอำจน ำไปสู่ผลที่เป็น

กำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นหลกั ซึ่งตำมประกำศภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทนุ และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์  รวมทัง้ขอ้ก ำหนดตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ จ ำเป็นตอ้งมีกำรจดัเตรียมขอ้มลูที่เพียงพอ  ต่อกำรพิจำรณำ
ตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกำรมีมติต่อค ำเสนอซือ้ดงักล่ำว เช่น กำรประเมินมลูคำ่ทรพัยสิ์นหลกั ควำมสมเหตสุมผลและรำคำที่
เป็นธรรม เป็นตน้ ในชัน้นีจ้ึงเป็นกำรน ำขอ้มลูเก่ียวกบักำรยื่นค ำเสนอซือ้มำเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทรำบในเบือ้งตน้ก่อน หำกมี
กำรจดัเตรยีมขอ้มลูครบถว้นแลว้ จะไดน้ ำเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นโอกำสตอ่ไป  
 

ทัง้นี ้เลขำนกุำรแจง้ว่ำ วำระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทรำบ 
 
เลขำนกุำรไดก้ล่ำวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวำระนี ้

 
ก่อนที่จะเริ่มตอบขอ้ซกัถำมจำกทำงผูถื้อหน่วยทรสัต ์นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงินของผู้จัดการกองทรัสตไ์ด้กล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า     ค ำเสนอซือ้ในครัง้นีเ้ป็นค ำเสนอซือ้หุน้ของบริษัท ที่กองทรสัต์
ถืออยู่ ไดแ้ก่ Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และ Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH 2) ซึ่งเป็นบรษิัท
ที่จดัตัง้ขึน้ใน BVI มิใช่เป็นกำรเสนอซือ้ทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุนผ่ำนทัง้สองบริษัทดงักล่ำว กำรประเมินมลูค่ำกำรเขำ้ท ำธุรกรรม
ของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) จึงกำรประเมินมลูค่ำสทุธิของหุน้ในบรษิัท SHH และ SHH2 เป็นหลกั ไม่ใช่มลูค่ำของโรงแรม 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ สอบถามว่า เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในครัง้นีอ้ำจเขำ้ข่ำยเป็นกำรเขำ้ท ำธุรกรรมที่มี
ลักษณะเป็น “ธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดกำรกองทรสัต์” จึงอยำกทรำบว่ำ กองทรสัตม์ีมำตรกำร
อย่ำงไรในกำรบรหิำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ส ำหรบักำรพิจำรณำค ำเสนอซือ้ดงักล่ำว 
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นางสาวดวงกมล อ ่าแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากัด ในฐานะที่
ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ ชี้แจงว่า เนื่องจำก LT Rubicon Limited ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีนำยเจมส์ ลิม (ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กรรมกำรบริหำรของผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ (Ultimate Shareholders) กำรพิจำรณำรบัค ำเสนอซือ้หุน้ดงักล่ำว
จึงเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งมีกำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำกำรเงนิ
อิสระ (IFA) เพื่อใหค้วำมเห็นต่อกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวดว้ย  

ปัจจุบัน ผู้จัดกำรกองทรัสตไ์ดแ้ต่งตั้ง IFA เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อมูล
ประกอบต่ำง ๆ เพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หุน้ของ LT Rubicon Limited 

ที่ปรึกษำกฎหมำยของกองทรสัต ์ชีแ้จงต่อไปว่ำในส่วนของมำตรกำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) เบือ้งตน้จะตอ้งเป็นไปตำม “คู่มือระบบกำรท ำงำนและระบบควบคุมภำยใน (Operation Manual)” ของ
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์โดยภำยหลงัจำกที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดร้บัทรำบค ำเสนอซือ้หุน้ดงักล่ำว     ผูจ้ดักำรกองทรสัตก์็ไดว้ำงมำตรกำร
ก ำหนดขอ้จ ำกัด นำยเจมส ์ลิม ในกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรใด ๆ ของผูจ้ดักำรกองทรสัตท์ี่เก่ียวขอ้งกับค ำเสนอซือ้หุน้ 
นอกจำกนี ้ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกับเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับค ำเสนอซือ้หุน้ นำยเจมส ์ลิม จะไม่มีส่วนร่วมในกำรให้
ควำมเห็นเก่ียวหรือมีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว โดยที่ผ่ำนมำผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดข้อให ้นำยเจมส ์ลิม ออกจำกที่ประชมุ 
งดออกเสียงลงคะแนน และงดใหค้วำมคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัค ำเสนอซือ้หุน้ทัง้หมด 

ในส่วนของกำรบริหำรจดักำรขอ้มลู เนื่องจำก นำยเจมส ์ลิม อำจสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรบรหิำรจดักำรโรงแรมที่กองทรสัตล์งทุนผ่ำนบรษิัท  SHH  และ SHH2  ทำงคณะกรรมกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ึงไดม้ีกำรเนน้
ย ำ้ไปยัง นำยเจมส ์ลิม นับแต่วันที่ผู้จัดกำรกองทรัสตไ์ดร้ับทรำบค ำเสนอซือ้หุ้นว่ำ นำยเจมส ์ลิม ไม่สำมำรถน ำข้อมูลใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักองทรสัตไ์ปใชเ้พื่อผลประโยชนส่์วนตนได ้และขอ้มลูทัง้หมดที่เปิดเผยใหแ้ก่ นำยเจมส ์ลิม รบัทรำบจะเป็นขอ้มลูเฉพำะ
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสตโ์ดยทั่วไป     ซึ่งจะตอ้งมีกำรเปิดเผยให้ประชำชนรับทรำบอยู่แลว้ตำมปกติ   
นอกจำกนี ้นำยเจมส ์ลิม ยงัมีหนำ้ที่ในฐำนะบุคคลที่ไดร้บัควำมไวว้ำงใจอย่ำงยิ่ง (Fiduciary Duty) ต่อผูจ้ดักำรกองทรสัตภ์ำยใต้
กฎหมำยที่เก่ียวข้องในฐำนะที่เป็นกรรมกำรของผู้จัดกำรกองทรัสต ์หำก นำยเจมส ์ลิม น ำข้อมูลที่ไดร้ับไปใช้ในทำงที่เอือ้ต่อ
ประโยชนส่์วนตน นำยเจมส ์ลิม ก็จะเขำ้ข่ำยมีควำมรบัผิดภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะมีหนำ้ที่คอยควบคมุ
ก ำกบัดแูลไม่ใหม้ีเหตกุำรณด์งักล่ำวเกิดขึน้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า    ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ  (IFA)  และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเรื่องที่เก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หุน้ กองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบหรือไม่ 

นางสาวดวงกมล อ ่าแก้ว ทีป่รึกษากฎหมายของกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ ทำง
ผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละทรสัตีไดม้ีกำรหำรือร่วมกนัและเห็นตรงกนัว่ำ  ค่ำใชจ้่ำยส่วนนีย้่อมไม่ควรเกิดขึน้หำกไม่มีกำรท ำค ำเสนอซือ้
หุน้จำก LT Rubicon Limited นอกจำกนี ้ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) หรือที่ปรึกษำใดแลว้ และหำก
สดุทำ้ยไม่มีกำรเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอซือ้หุน้ กรณีดงักล่ำวย่อมก่อใหเ้กิดค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมแก่กองทรสัตโ์ดยไม่มีควำมจ ำเป็น  

ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ึงไดม้ีหนงัสือแจง้ไปยงั LT Rubicon Limited เพื่อใหช้ีแ้จงประเด็นเรื่องค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 
และ LT Rubicon Limited ได้มีจดหมำยตอบกลับมำยังผู้จัดกำรกองทรัสต์ว่ำ LT Rubicon Limited ยินดีรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
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ทั้งหมดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อพิจำรณำค ำเสนอซือ้หุน้ดังกล่ำวตำมสมควร ซึ่งรวมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ (IFA) ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย ผูป้ระเมินมูลค่ำทรพัยสิ์น และค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตส์ ำหรบัพิจำรณำอนุมตัิค  ำเสนอซือ้หุน้หรือกำรเขำ้ท ำธุรกรรม โดยมีเงื่อนไขว่ำจะตอ้งมีตกลงกันในเรื่องสญัญำจะซือ้จะ
ขำยหุน้ และมีกำรเสนอเรื่องดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรกบั LT Rubicon Limited โดยไม่
ค ำนึงว่ำที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะลงมติพิจำรณำอนมุตัิหรือไม่ 

นอกจำกนี ้หำกในกรณีที่มีนักลงทุนรำยอื่นท ำค ำเสนอซือ้หุ้นในท ำนองเดียวกันมำยังผู้จัดกำรกองทรสัต์
เพื่อใหพ้ิจำรณำเพิ่มเติม ทำงผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะก ำหนดเงื่อนไขเรื่องกำรรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ว่ำผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้ง
เป็นผูร้บัผิดชอบเช่นกนั 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์(Criteria) ในกำรพิจำรณำรบัค ำเสนอซือ้หุน้ 

นางสาวดวงกมล อ ่าแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต ์ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีเพียง LT Rubicon 
Limited เพียงรำยเดียวที่ยื่นค ำเสนอซือ้หุน้เขำ้มำในช่วงปลำยเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 ทำงผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ที่ปรกึษำที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงทรสัตี  ไดห้ำรือรว่มกนัและมีควำมเห็นว่ำ   ธุรกรรมดงักล่ำวเป็นธุรกรรมที่มีควำมส ำคญั และอำจส่งผลใหม้ีกำรจ ำหน่ำยไปซึง่
ทรพัยสิ์นหลกัทัง้หมดของกองทรสัต ์จึงตอ้งใชร้ะยะเวลำตำมสมควรในกำรพิจำรณำค ำเสนอซือ้หุน้ดงักล่ำว และเห็นสมควรแจง้ใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตท์รำบเบือ้งตน้ในครัง้นีว้่ำ  ผูจ้ดักำรกองทรสัตก์ ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค ำเสนอซือ้หุน้  

ในขัน้ตอนถดัไปภำยหลงัจำกที่มีกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู
ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งรวมถึงควำมเห็นเบือ้งตน้ของที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระ (IFA)  รำคำซือ้ขำย  และผูจ้ดักำรกองทรสัตอ์ำจพิจำรณำ
แจง้ใหน้ักลงทุน (Investor) รำยอื่นที่มีควำมสนใจรบัทรำบเก่ียวกับค ำเสนอซือ้หุน้ดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำจัดท ำค ำเสนอซือ้หุน้ใน
ท ำนองเดียวกัน   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดม้ีโอกำสเปรียบเทียบค ำเสนอซือ้หุน้จำกบุคคลอื่น กับค ำเสนอซือ้หุน้
ของ LT Rubicon Limited เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยเหตุนี ้กำรพิจำรณำหลกัเกณฑว์่ำกองทรสัตจ์ะรบัค ำเสนอ
ซือ้หุน้หรือไม่จึงตอ้งพิจำรณำบนเงื่อนไขที่ใกลเ้คียงกนั อำทิ เป็นกำรซือ้หุน้ของ SHH และ SHH2 ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 รำคำเสนอ
ซือ้หุน้ สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำค ำเสนอซือ้หุน้ ระยะเวลำที่ท  ำค ำเสนอ และประเภททรพัยสิ์นท่ีจะท ำกำรซือ้ขำย ฯลฯ  

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า มูลค่ำสุทธิต่อหน่วย (ประมำณกำร) ในส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4 ของหนังสือเชิญ
ประชมุ ที่ระบวุ่ำปัจจบุนัอยู่ที่รำคำ 6.00 - 6.30 บำทต่อหน่วยนัน้ เป็นมลูค่ำตำมมลูค่ำทรพัยสิ์นรวมสทุธิ (NAV) หรือมลูค่ำที่ซือ้ขำย
อยู่ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปัจจบุนั 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า  มลูค่ำ
ดงักล่ำวประมำณกำรจำกมลูค่ำที่ระบใุนค ำเสนอซือ้หุน้ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัอื่นๆ ประกอบ เป็นกำรประมำณกำรมลูค่ำสทุธิที่จะ
ไดร้บัต่อหน่วยลงทุน โดยปัจจัยต่ำงๆ ที่ตอ้งน ำมำค ำนวณไดแ้ก่ มูลหนีค้งเหลือกับสถำบันกำรเงิน อัตรำแลกเปล่ียน ค่ำใชจ้่ำยที่
เก่ียวขอ้งจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัย ์และเงินสดคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำน ณ วนัที่ท  ำธุรกรรม ฯลฯ โดยรำคำเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดอยู่ที่ 
118 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
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ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า ในกรณีที่กองทรัสตม์ีก ำไรสะสมติดลบ เหตุใดผู้จัดกำรกองทรัสตจ์ึงไม่
พิจำรณำลดทนุแทนกำรจ่ำยเงินปันผล 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ภำยหลงั
ที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได ้  เพรำะมีผลขำดทุนที่เกิดจำก Non-cash item ผู้จัดกำร
กองทรสัตจ์ึงไดม้ีกำรพิจำรณำถึงประเด็นควำมเป็นไปไดใ้นกำรประกำศลดทุน แต่เนื่องจำก ในช่วงระยะเวลำนัน้ COVID-19 เริ่ม
ระบำดอย่ำงชดัเจนแลว้ จึงเห็นสมควรยงัไม่ประกำศลดทุน เพื่อส ำรองกระแสเงินสดของกองทรสัตไ์วใ้ชใ้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็น ใน
กำรบรหิำรจดักำรกองทรสัตภ์ำยใตส้ถำนกำรณท์ี่อำจขำดสภำพคล่องได ้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า กำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์(EGM) จะจดัขึน้เมื่อใด 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ปัจจุบนั
ยังไม่ไดม้ีกำรก ำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์(EGM) ครัง้ถัดไป ซึ่งจะตอ้งรอผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรของผูจ้ัดกำร
กองทรสัต ์ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบต่อไป 

 
วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
 

 ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ำ ถำ้ท่ำนผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้สงสยัที่จะซกัถำมหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยินดีตอบค ำถำมและรบัฟังขอ้เสนอแนะของท่ำนผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 
 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ำ่นใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อกี ประธำนฯ กล่ำวเมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่ำนใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก      จึง
ขอขอบคณุผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุทำ่นท่ีไดส้ละเวลำมำรว่มประชมุในวนันี ้ และในนำมของคณะกรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำรและพนกังำน
กองทรสัตข์อขอบคณุทำ่นผูถื้อหน่วยทรสัต ์  ที่ไดใ้หค้วำมเชื่อและไวว้ำงใจในวิสยัทศัน์ของบรษิัทฯ ส ำหรบักำรด ำเนินงำนและบรหิำร
จดักำรกองทรสัต ์SHREIT ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ใหค้  ำมั่นวำ่ จะบรหิำรจดักำรกองทรสัต ์SHREIT ดว้ยควำมโปรง่ใส ภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล 
โดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยเป็นส ำคญั และยงัคงมุ่งมั่นรกัษำมำตรำฐำนสงูสดุในกำรบรหิำรจัดกำรกองทรสัต ์
SHREIT แลว้กล่ำวปิดประชมุ     
 

ปิดประชมุเวลำ   11.20  น. 

  
                   (นำยครสิตอป    วำยบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ) 

                                                   ประธำนท่ีประชมุ/ กรรมกำร  




