
 

 

 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับ 

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2564 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า 

สตราทจีกิ ฮอสพิทอลลิตี ้(SHREIT) 
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 วนัท่ี 16 เมษายน 2564 

 

เรื่อง นาํส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจกิ ฮอสพิทอลลิตี  ้

(SHREIT) 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  รายงานประจาํปี 2563 รูปแบบ QR-Code 

 2.  ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ ์และการทาํงานของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต์ประจาํรอบบญัชี 
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรน่า  2019 (“COVID-19”) ที่ยังคงแพร่ระบาด 
ในปัจจุบันทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการระบาดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนจาํนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาท 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยทรัสต์  และผู้เ ก่ียวข้องกับการประชุมสามัญประจําปี  2564 ที่ประชุม 
คณะกรรมการ บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั (“บรษิัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก  ฮอสพิทอลลิตี ้(“SHREIT”) จึงมีมติให้ 
ส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี  2564 ซึ่งเป็นไปตาม 
ประกาศสาํนักงานก.ล.ต. ที่ ส.ร.7/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่องการดาํเนินการเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญ 
ประจําปีและการผ่อนผันข้อกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ในปี 2564 
เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ขอ้ 2 “ในการประชุมสามญัประจาํปีที่จัดขึน้ในปี 2564 ของผูถื้อหน่วย 
ทรสัตข์องกองทรสัตใ์ดเป็นการประชมุเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการดว้ยวิธีการอื่นแทนการจดัประชมุประจาํปี เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทราบได”้ 

บริษัทฯ จึงได้จัดทาํเอกสารที่ เกียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี  2564 เพื่อรายงาน 
วาระการประชุมเพื่อทราบแทนการจัดประชุมดังกล่าวและจัดส่งใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ มีรายชื่อจากการกาํหนดสิทธิ  
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ในวันที 16 มีนาคม 2564 รวมถึงจัดให้มีช่องทางส่ือสาร 
เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ัง้แตว่นัที 16 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 
2564 โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะคาํถามและคาํตอบ (FAQ) ผ่านระบบสารสนเทศ 
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซตข์องกองทรสัต์ (www.sh-reit.com) ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 ในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 ของ SHREIT จึงมีวาระการประชมุเพื่อทราบทัง้หมด 
5 วาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  

http://www.sp-investors.com/


 

Strategic Property Investors Co., Ltd. : No 990, Unit 1107, 11th Floor, Abdulahim Place, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Phone: +66 (0)94 310 1810  Website: www.sp-investors.com  
                                                                       ห น้ า  2  ข อ ง  1 0  

 
 
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2563 

  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์  กองทรัสตจ์ะตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีสิน้สุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีที่ผ่านมา ดงัรายละเอียดปรากฎตามรายงาน 
ประจําปี 2563 ในรูปแบบ QR-CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พรอ้มเอกสาร 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุฉบบันี ้ 

  
 ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า รายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจําปี 2563 ปรากฎตาม 
รายงานประจําปีสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2563 จัดทาํขึน้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม 
ข้อกาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม 
และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต”์) จึงเห็นสมควร 
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 พิจารณารบัทราบ โดยสรุปรายละเอียดที่สาํคญัไดด้งันี ้

 

 
  

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park

ผลการด าเนนิงาน ปี 2562 ปี 2563
เพิม่ข ึน้/ลดลง 

(รอ้ยละ)

อัตราเขา้พักเฉลีย่ (Occupancy Rate - %) 75.67% 40.89% -45.96%

อัตราเฉลีย่คา่หอ้งพัก (Average Room Rate - IDR) 1,506,854              859,129               -42.99%

รายไดต้อ่หอ้งพัก (RevPar - IDR) 1,140,263              351,295               -69.19%

ก าไรกอ่นคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั

จ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษีเงนิได ้                

(EBITDA - million IDR)

83,758                   8,466                   -89.89%

โรงแรม Capri by Fraser HCMC

ผลการด าเนนิงาน ปี 2562 ปี 2563
เพิม่ข ึน้/ลดลง 

(รอ้ยละ)

อัตราเขา้พักเฉลีย่ (Occupancy Rate - %) 66.10% 21.80% -67.02%

อัตราเฉลีย่คา่หอ้งพัก (Average Room Rate - VND) 1,542,084              1,104,454            -28.38%

รายไดต้อ่หอ้งพัก (RevPar - VND) 1,018,752              240,456               -76.40%

ก าไรกอ่นคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั

จ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษีเงนิได ้               

(EBITDA - million VND)

43,916                   6,817                   -84.48%
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และขอรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ทราบเพิ่มเติมถึงการจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สาํคัญและแนวทาง  
การจดัการกองทรสัตใ์นอนาคต ดงัต่อไปนี ้

 
 การยกเลิกสัญญากับผู้เช่าหลักในประเทศเวียดนาม 
ตามที่บริษัทย่อยของกองทรสัตฯ์ ในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ Luxel Apt. Co., Ltd. และ Viet Han Hotel Corp 
ไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าสินทรพัยท์ี่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในกรุงโฮจิมินห ์ประเทศเวียดนามคือ โรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
Capri by Fraser และ Ibis Saigon South กับผู้เช่าหลักในประเทศเวียดนามคือ STRATEGIC HOSPITALITY 
SERVICES CO., LTD. (SHS – “ผู้ เ ช่ า หลัก ” )  เ มื่ อ วันที่  22 ธั นว า คม  2560 โด ย สัญ ญ า มีอ ายุ  3 ปีนั้น 
กองทรสัตไ์ดย้กเลิกสญัญากบัผูเ้ช่าหลกั โดยมีผลเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากไม่สามารถบรหิารจดัการ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ต่อผู้เช่าหลักและกองทรัสตฯ์ 
โดยสัญญาบริหารจัดการโรงแรม ระหว่างผู้เช่าหลัก กับผู้บริหารโรงแรมไดแ้ก่ AAPC Thailand Ltd. ในเครือ 
ACCOR (สําหรับโรงแรม Ibis Saigon South) และ Fraser Hospitality Pte. Ltd. (สําหรับโรงแรม Capri by 
Fraser) ไดถ้่ายโอนมายงับรษิัทย่อยของกองทรสัตฯ์ ทัง้สองแห่ง 
 
ขณะนี้กองทรัสต์ฯ อยู่ ในระหว่างการสรรหาผู้เช่าหลักรายใหม่ เพื่ อทดแทนผู้เช่ารายเดิมดังกล่าว 
ทั้งนี ้การสรรหาผู้เช่าหลักรายใหม่ เป็นไปได้ยากภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่ อ งจากผู้เช่าหลัก 
จะมีภาระผูกพันในการชําระค่าเช่า ขณะที่ผลการดาํเนินงานของโรงแรม  ยัง ไม่มีการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน 
แม้ว่าทางบริษัทฯ จะไดด้าํเนินการติดต่อกับบริษัทบางรายที่น่าจะมีศักยภาพ แต่การจะมีขอ้ตกลงอย่างเป็น  
ทางการได้ น่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคล่ีคลายจนผลการดําเนินงานของ 
โรงแรมใกลเ้ริ่มกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ 
 
ทั้งนี ้ส ํานักงานก.ล.ต. ได้ออกประกาศ ที่ท.จ.  3/2564 เรื่องการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่  18) ซึ่งผ่อนผันให้กองทรัสต์อาจดําเนินการในลักษณะที่ เ ป็น 
การใชก้องทรสัตเ์พื่อประกอบธุรกิจอื่นนอกจากการใหเ้ช่าเป็นการชั่วคราวได ้ในกรณีที่กองทรสัตม์ีความจาํเป็น  
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงผู้เช่าอสังหาริมทรัพย ์หรืออยู่ระหว่างสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  
โดยประกาศดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564   

  

โรงแรม Ibis Saigon South

ผลการด าเนนิงาน ปี 2562 ปี 2563
เพิม่ข ึน้/ลดลง 

(รอ้ยละ)

อัตราเขา้พักเฉลีย่ (Occupancy Rate - %) 57.17% 22.67% -60.35%

อัตราเฉลีย่คา่หอ้งพัก (Average Room Rate - VND) 1,180,006              1,349,981            14.40%

รายไดต้อ่หอ้งพัก (RevPar - VND) 674,609                 306,064               -54.63%

ก าไรกอ่นคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั

จ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษีเงนิได ้               

(EBITDA - million VND)

19,568                   4,809                   -75.42%

*ปิดด ำเนนิกำรชัว่ครำวระหวำ่งวันที ่3 เมษำยน - 21 มถิุนำยน 2563
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ความเหน็ของทรัสตี 
การดาํเนินงานของกองทรสัตเ์ป็นไปตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์าํเสนอ  
 

วาระที ่2   รับทราบงบการเงนิกองทรัสตส์ าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์SHREIT สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
วันที่  31 ธั นว า ค ม  2563 ได้จัด ทํา ต า ม ม า ต รา ฐ า นก า รบัญ ชี ที่ สภา วิ ช า ชี พ บัญ ชี กํา หนด สํา ห รับ 
การทําธุรกรรมในแต่ละลักษณะ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวสุชาดา  ตันติโอฬาร   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 7138   สังกัดบริษัท  สาํนักงาน อีวาย จาํกัด  โดยรายละเอียดงบแสดง 
ฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT ปรากฎตามรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ  
QR-CODE (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์
ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทําอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 
ตามหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่ วไป และผ่านการตรวจสอบแล ะรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผู้จัดการกองทรัสตจ์ึงไดอ้นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไร  ขาดทุนดังกล่าว  
เมื่อวันที่   1  มีนาคม    2564  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 
พิจารณารบัทราบโดยสรุปรายละเอียดที่สาํคญัไดด้งันี ้ 
 
กองทรสัตแ์ละบริษัทย่อย รายงานการลดลงในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (ขาดทุน) 466.19 ลา้นบาท 
ห รื อ คิ ด เ ป็ นข า ด ทุ น เ พิ่ ม ขึ ้น  334.56 ล้า น บ า ท  ห รื อ เ พิ่ ม ขึ ้น ร้อ ย ล ะ  254.17 เ มื่ อ เ ที ย บ กับ ปี  2562 
ซึ่งมีการลดลงในสินทรัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (ขาดทุน) 131.63 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ รายการ 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ เกิดขึ ้น  จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลง ทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และสังหาริมทรพัย ์210.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขาดทุนจากการประเมินมลูค่าสินทรพัยล์ดลง 8.16 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 3.73 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 218.57 ล้านบาท 
เนื่องจากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมใหม่ของสินทรพัยโ์รงแรมในต่างประเทศ ณ สิน้ปี 2563 
 
ทั้งนี ้หากพิจารณาผลการดําเนินงานรายปี  2563 โดยตัดรายการรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ เกิดขึ ้น 
จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์  จะพบว่า 
มีผลขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ 255.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขาดทนุเพิ่มขึน้ 342.72 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
394.20 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งมีกาํไรจากการลงทนุสทุธิ 86.94 ลา้นบาท 
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งบดุล สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 

รายการสินทรัพย ์ หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 
สินทรัพย ์
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์
   ตามมลูค่ายตุิธรรม (ราคาทุน: 3,987 ลา้นบาท  
      (31 ธันวาคม 2562: 4,044 ลา้นบาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ลกูหนี ้
   จากการใหเ้ช่า 
   อื่น 
ภาษีมลูค่าเพิ่มรอเรียกคืน  
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรพัยส์ิน  
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธท์างการเงิน 
สินทรพัยอ์ื่น 

 
3,684,173,403 

 
 

12,166,009  
 

 26,482,756  
 2,759,639  

233,146,945  
 52,365,268  

 -  
 -  

20,405,687  
 2,330,204 

 
91.33 

 
 

0.30 
 

0.66 
0.07 
5.78 
1.30 

- 
- 

0.51 
0.05 

 
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 

รวมสินทรัพย ์ 4,033,829,911 100.00 4,353,016,274 100.00 
หนีส้ิน 
เจา้หนีแ้ละค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
เงินประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์ิน  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธท์างการเงิน 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หนีส้ินอื่น 

 
64,792,463  

 -  
 1,648,026,016  

-  
 14,709,341  
 1,694,541 

 
1.61 

- 
40.86 

- 
0.36 
0.04 

 
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 

รวมหนีส้ิน 1,729,222,361 42.87 1,540,243,843 35.38 
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,304,607,550 57.13 2,812,772,431 64.62 
ทนุจดทะเบียน 
   หน่วยทรสัต ์352,836,700 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 9.6781 บาท 
  (31 ธันวาคม 2562: 352,836,700 หน่วย มลูค่าหน่วยละ9.6781บาท) 
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

 
 

3,414,798,033  
 3,414,798,033  
 (662,175,374)  

 
 

84.65 
84.65 

(16.42) 

 
 

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

 
 

78.45 
78.45 
(4.50) 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)  6.5316  7.9718  
จาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี/งวด (หน่วย) 352,836,700  352,836,700  
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งบก าไรขาดทุน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 

หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 
รายได้จากเงินลงทุน 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
รายไดด้อกเบีย้ 
รายไดอ้ื่น 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 
54,844,456 

 -  
 45,993  

 44,896,385  
 - 

 
54.96 

- 
0.05 

44.99 
- 

 
252,237,545  

 -  
 108,833  

 82,767,878  
 21,969,233 

 
70.64 

- 
0.03 

23.18 
6.15 

รวมรายได้ 99,786,834 100.00 357,083,489 100.00 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 
ค่าใชจ้่ายอื่น 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ตน้ทุนทางการเงิน 
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินได ้

 
13,092,173  
13,619,745  
 2,238,812  

 26,746,844  
 27,732,274  
 38,750,188  

 146,041,844  
 89,636,275  
 (2,293,808) 

 
13.12 
13.65 

2.24 
26.80 
27.79 
38.83 

146.35 
89.83 
(2.30) 

 
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 

รวมค่าใช้จ่าย 355,564,347 356.31 270,142,500 75.65 
ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (255,777,513)  86,940,989  
รายการกาํไรสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 
ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์

(210,414,019)  (218,571,198)  

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (466,191,532)   (131,630,209)  
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ความเหน็ทรัสตี 
งบการเงินที่ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
โดยผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 
 

วาระที ่3  รับทราบการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการด าเนินงานปี 2563 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
กองทรัสต ์SHREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่าอัตรารอ้ยละ 90 
ของกาํไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายผลประโยชนต์อบแทน หากมีมูลค่าที่จ่ายตํ่ากว่าหรือ 
เท่า กับ   0.10 บาทต่อหน่วย  ทั้งนี ้เนื่องจากกองทรสัต ์SHREIT  มีกาํไรสะสมติดลบ สาํหรบัรอบระยะเวลา 
บัญชี สิ ้นสุด  วันที่  31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนที่ ยัง ไม่ เกิดขึ ้นจริงจาก 
การประเมินราคาสินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2563 รวมทัง้การที่กองทรสัตไ์ม่สามารถรบัรูร้ายได ้ค่าเช่าตัง้แต่ไตรมาส 2 
ปี  2563 เ ป็นต้นมา  อันเนื่ องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที่ ส่ งผลกระทบ 
โดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของโรงแรม ทัง้นี ้คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จึงมีมติงดจ่ายประโยชน ์
ตอบแทนสําหรับผลการดํา เนินงานของกองทรัสต์  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม ถึง   31 ธันวาคม 2563   
ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์
 
ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า การงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรับผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT 
ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม ถึง  31 ธันวาคม 2563 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 พิจารณารบัทราบ 
 
ความเหน็ของทรัสตี 
 
ทรสัตีไม่ขดัขอ้งต่อการพิจารณาของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนตามเหตผุลที่ผูจ้ดัการก
องทรสัตน์าํเสนอ 
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วาระที ่4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก ANS Audit Co., Ltd. เป็นผูส้อบบญัชีของ 
กองทรสัต ์SHREIT  สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผูส้อบบญัชีรายนีจ้ะเป็นผูส้อบบญัชี 
ให้กับกองทรัสต์เป็นปีแรก โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํหรับกองทรัสต์  SHREIT  เป็นจํานวน  
1,800,000 บาท และผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย 
ของกองทรสัต ์ที่เป็นเครือข่ายของสาํนักงานสอบบญัชีเดียวกัน ไดแ้ก่ Crowe Global โดยแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
ในเครือข่ายของ Crowe Global สาํหรบับริษัทย่อยของกองทรสัต ์SHREIT โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 
50,000 ดอลลารส์หรฐั มีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้
 

1) นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3495 และ/ หรือ  
2) นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 9445 และ/ หรือ 
3) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 9575  

 
ซึ่งขอ้มลูค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา มีดงัต่อไปนี ้

ค่าสอบบญัชีของกองทรสัต์    ประจ าปี 2563 (บาท) ประจ าปี 2564 (บาท) 
- ค่าสอบบญัช ี 1,100,000 900,000 

- ค่าสอบทานไตรมาส 1-3 900,000 900,000 

  - ค่าบรกิารอื่นๆ - - 
รวมเป็นเงนิ 2,000,000 1,800,000 

 
 

ค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยของกองทรสัต์ ประจ าปี 2563 
(ดอลลารส์หรฐั) 

ประจ าปี 2564 
(ดอลลารส์หรฐั) 

 

รวมเป็นเงนิ (หน่วย: ดอลลารส์หรฐั)              86,000                 50,000  
 

รวมเป็นเงินทัง้หมดของกลุ่มกองทรสัต์ 4,613,000 บาท 3,320,000 บาท 
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ทั้งนี ้  ผู้จัดการกองทรัสต์กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท ําการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าว 
ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ ให ้ANS Audit Co., Ltd. จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของ ANS Audit 
Co., Ltd.  ทําหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน   ทั้งนี ้ 
รายละเอียดของขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ ์และการทาํงานของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์
ประจาํรอบบญัชีสิน้สดุ วนัท่ื 31 ธันวาคม 2564 ปรากฎตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่าจากที่บริษัทผู้สอบบัญชีเดิมได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีของ 
กลุ่มกองทรัสต ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีแลว้ ซึ่งครบกาํหนดตามเกณฑ์ที่จะตอ้งเปล่ียน 
ผู้ ส อ บ บั ญ ชี  เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ โ ด ย ที่  ANS Audit Co., Ltd. เ ป็ น 
สาํนักงานสอบบัญชีที่มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีซึ่งไดร้บัการยอมรบัใน 
ระดับสากลและมี เครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่  Crowe Global โดยเฉพาะในประเทศ 
ที่มีสินทรัพย์ซึ่งกองทรัสต์เข้าลงทุนตั้งอยู่  ซึ่งจะเอื ้ออํานวยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปได้ 
อย่างถกูตอ้ง สะดวกรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ   
 
ทัง้นีบ้ริษัทผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทรสัต ์จึงมีความเป็นอิสระ 
ในการทําหน้าที่  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก ANS Audit Co., Ltd. เป็นผู้สอบบัญชี  
ของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าตอบแทน 
สาํหรบักองทรสัต ์ SHREIT เป็นจาํนวน  1,800,000  บาท  และบริษัทย่อยของ กองทรสัต ์SHREIT 
เป็นจํานวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ประจาํปี 2564 พิจารณารบัทราบ 

 
ความเห็นของทรสัตี 
 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เ ก่ียวข้องกับกองทรัสต์  สําหรับ 
ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 กองทรัสตไ์ดแ้ต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ซึ่งอยู่ในรายชื่อ 
ผู้สอบบัญชีผู้ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลัก  
ทรพัย ์ก.ล.ต. 
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ทั้งนี ้ขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสตส่์งคาํถามหรือประเด็นข้อสงสัยตามที่จะแจ้งไว้ในเอกสารที่เก่ียวข้องกับ  

การประชุมสามัญประจาํปี 2564 ทาง email : jirawan.s@sp-investors.com ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 
2564 และโดยขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ะบุชื่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได ้เพื่อผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้วบรวมและจดัทาํสรุปประเด็น  
คาํถาม-คาํตอบ (FAQ) เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( www.set.or.th) และ 
เว็บไซตข์องกองทรสัต ์(www.sh-reit.com) ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้
เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
โดย บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จาํกดั 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

 
 (นายชนิตร  ชาญชยัณรงค)์ 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
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