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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2565 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจิีก ฮอสพทิอลลติี ้

วันที ่ 29  เมษายน  2565 

 
 ประชุมโดยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดเก่ียวกับการจดัประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

นายคริสตอป  วายบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ      ประธานกรรมการ 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

เป็นประธานที่ประชมุ ( “ประธานฯ” ) 

นายดีพงศ ์ สหะชาติศิริ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 

  

 เปิดประชมุเวลา 10.00 น. 

เลขานุการที่ประชมุไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษัท ทรสัตี ผูส้อบบญัชี ที่มาร่วมประชมุในวนันี ้ตลอดจนชีแ้จงใหผู้้
ถือหน่วยทรัสตไ์ดร้บัทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี ้เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ย
ความเรียบรอ้ย 

เลขานกุารท่ีประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
( "บริษัทฯ" )  ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า  สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
( "กองทรัสต"์ หรือ "กองทรัสต ์SHREIT" ) มีกรรมการรวม 3 คน และมารว่มประชมุ 3 คน โดยไดแ้นะน าเป็นรายบคุคลดงันี ้

 กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

(1) นายกฤษณ ์ พนัธร์ตันมาลา             กรรมการอิสระ 

(2) นายครสิตอป    วายบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ      ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

(3)    นายเจมส ์เทิค เบง ลิม   กรรมการบรหิาร 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี  - 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน 

(1)  นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
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ทรัสตี ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน  1  ท่าน จากบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(1) นายไพรชั     มิคะเสน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ   

                                                       ฝ่ายกองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน   

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน  

จากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

(1) คณุยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน  Signing Partner 

(2) คณุสพุตัรา ก่อสกลุวงศ ์ Audit Manager 

เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ การประชมุครัง้นีม้กีารก าหนดวาระการประชมุเป็น 6 วาระ คือ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2 ปี 2563  ของกองทรสัต ์
SHREIT เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์SHREIT ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของกองทรสัต ์SHREIT ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 
2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์
SHREIT ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

 เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระการประชมุที่ 1- 5 เป็นวาระพิจารณารบัทราบเท่านัน้ จึงไมม่ีการลง
มติคะแนนเสียง   ส่วนการลงทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ บรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิัท ดิจิตอลแพลทฟอรม์ 
จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ และใชร้ะบบ DAP E-Shareholders Meeting ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน 

เลขานกุารท่ีประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ณ เวลาเปิดประชมุ มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
เขา้ร่วมประชุม โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาดว้ยตนเอง 1 ราย ถือหน่วยทรสัตร์วม 4,417,200 หน่วยและโดยการมอบฉันทะเขา้รว่ม
ประชุม 36 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวม 211,791,400 หน่วย รวมกันทั้งสิน้จ านวน 37 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันเป็นจ านวน 
216,208,600 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 61.28 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์SHREIT 352,836,700 
หน่วย ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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นายครสิตอป    วายบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ ประธานคณะกรรมการบรษิัท ไดด้  าเนินการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์
SHREIT ประจ าปี 2565 ในฐานะ “ประธานท่ีประชมุและผูด้  าเนินการประชมุ”  เป็นภาษาองักฤษ ซึง่จะมีผูด้  าเนินการแปลเป็น
ภาษาไทยตามล าดบัต่อไป    

 
เริ่มประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้ 

 
วาระที ่1     พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 2 ปี 2563  ของกองทรัสต์ 

SHREIT เม่ือวันที ่2 พฤศจิกายน 2563 
 
 

ประธานฯ รายงานว่า  บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 2 ปี 2563  ของ
กองทรสัต ์SHREIT เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องกองทรสัตแ์ละไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวมาพรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณารบัทราบรายงานการประชมุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ชองหนงัสือเชิญประชมุ 
 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 2 ปี 2563 ของกองทรสัต ์
SHREIT เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ของกองทรสัต ์SHREIT ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562  ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้ง
ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์  เพื่อพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ครัง้ที่ 2 ปี 2563  ของกองทรสัต ์SHREIT เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
 

ทรสัตีเห็นว่า รายงานการประชมุตามที่เสนอในวาระนี ้ตรงตามฉบบัท่ีไดเ้ผยแพรผ่่านระบบ ELCID ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ เมื่อวนัท่ี 2  พฤศจิกายน 2563 
 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
รบัทราบ 

เลขานกุารท่ีประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้

 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2564 
 
 

ประธานฯ รายงานว่า  เพื่อใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ กองทรสัตจ์ะตอ้งรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฎตาม
รายงานประจ าปี 2564 ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR-CODE (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) ที่ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 
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ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า  รายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์SHREIT ประจ าปี 2564 ปรากฎตาม
รายงานประจ าปีส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดท าขึน้อย่างถูกตอ้ง และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้ลง
วนัที่ 20 ธันวาคม 2560 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต”์) จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565 พิจารณา
รบัทราบ 
 

ทรสัตีเห็นว่า การด าเนินงานของกองทรสัตเ์ป็นไปตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอ ซึง่กองทรสัตย์งั
ด าเนินงานไดต้ามปกติ และไม่มขีอ้สงัเกตใดต่อผลการด าเนินงานดงักล่าว 

 
  ทัง้นี ้ ประธานฯ ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทรสัต  ์SHREIT สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  
ต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วย ดงัต่อไปนี ้
 

ชื่อโรงแรม Pullman Jakarta Central Park Capri by Fraser HCMC IBIS HCMC 

ประเภทการถือครอง กรรมสิทธ์ิท่ีก าหนดอายแุละ
สามารถต่ออายไุด ้ สิทธิการเชา่ 25 ปี สิทธิการเชา่ 25 ปี 

ปีทีเ่ปิดบริการ 2555 2556 2555 

ผู้บริหารโรงแรม ACCOR FRASER ACCOR 

ดาว 5 4 3 

จ านวนห้อง 317 175 140 

วันทีเ่ข้าลงทนุ 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 

ราคาซือ้สินทรัพย ์ $ 94.7 ลา้น $ 21.0 ลา้น $ 15.0 ลา้น 
ราคาประเมิน (USD) 
ณ เดือนธนัวาคม 2563 

$ 93.0 ลา้น  $ 23.2 ลา้น $ 15.1 ลา้น 

ราคาประเมิน (USD) 
ณ เดือนธนัวาคม 2564 

$ 93.2 ลา้น  $ 23.2 ลา้น $ 15.7 ลา้น 

 
ทรพัยสิ์นซึ่งกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุสามารถท าก าไรไดเ้ป็นส่วนใหญ่ แมจ้ะอยู่ภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 โดยมีก าไรต่อเนื่องตัง้แต่
เดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้มา โดยผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2564 มีความแข็งแกร่งจากผลการด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวของ
โรงแรม Pullman ซึ่งใกลเ้คียงกับช่วงก่อน COVID-19 โดยมีอตัราค่าหอ้งพกัอยู่ในเฉล่ียระดบัเกินกว่า IDR 1 ลา้น (ประมาณ USD 
70) ต่อคืน ซึ่งเป็นการกลบัมาสามารถก าหนดอตัราค่าหอ้งพกัในระดบัที่เหมาะสมไดอ้ีกครัง้ (จากเดิมภายใตส้ถานการณ ์COVID-
19 จ าเป็นจะตอ้งเนน้ volume)  
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และ ณ. สิน้ปี 2564 จากการประเมินมลูค่าทรพัยโ์ดย Colliers และ Knight Frank สินทรพัยร์วมมีมลูค่าประมาณ USD 132 ลา้น ซึ่ง
เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีที่ผ่านมา 
โดยการกลับมาเปิดพรมแดนของอินโดนีเซีย และเวียดนาม (รวมถึงประเทศอื่นๆ ใน ASEAN) เมื่อไม่นานมานี ้ตลอดจนการผ่อน
ปรนมาตรการทางสงัคมซึ่งจ ากดัความหนาแน่นของประชากรต่อพืน้ท่ี น่าจะช่วยผลกัดนัความตอ้งการเขา้พกัโรงแรม ส่งผลใหอ้ตัรา
เขา้พกัและอตัราค่าหอ้งพกัสงูขึน้  จึงคาดการณว์่าผลก าไรจากการด าเนินงานน่าจะเพิ่มขึน้ไดใ้นช่วงครึง่ปีหลงั  
 
โดยผลกระทบจาก COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมโรงแรม ฝ่ายบริหารไดด้  าเนินการอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน 2563 เพื่อปรบั
โครงสรา้งตน้ทนุ (ไดแ้ก่การลดจ านวนพนกังานของทัง้สามโรงแรมลง) และมองหากลุ่มลกูคา้ที่จะช่วยผลกัดนัรายได ้ 
รายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละโรงแรมมีดงันี ้
 

Pullman 

• ผูบ้ริหารตัง้เป้าหมายใหม้ีลกูคา้หลกัมาจากการท าสญัญากับหน่วยงานของรฐับาล อาทิเช่น ใหบ้ริการกักตวัลกูเรือ และ
กลุ่มบคุคลากรทางการแพทย ์ในช่วงระยะแรกของสถานการณ ์COVID-19 ซึ่งส่งผลใหโ้รงแรมมีผลประกอบการไม่ขาดทุน 
และสามารถท าก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้มา และโรงแรมมีการฟ้ืนตวัใหเ้ห็นอย่างชดัเจนใน
ไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีปัจจัยบวกจากอัตราการฉีดวัคซีนใกลก้ับรอ้ยละ 100 ในกรุงจาการต์า รวมถึงการผ่อนปรน
มาตรการทางสงัคมซึ่งเอือ้ต่อการจดัการประชมุของหน่วยงานรฐับาลและกลุ่ม MICE 

• ปี 2564 เป็นปีที่มีจ านวนการจดังานแต่งงานมากที่สดุ 

• จ านวน MICE และ งานแต่งงานท่ีวางแผนจะจดัที่โรงแรมในปี 2564 มีส่วนส าคญัในการผลกัดนัรายไดใ้หก้บัโรงแรม 
   

 
IBIS 

• จากการปิดพรมแดนในเดือนกุมภาพนัธปี์ 2563  ผูบ้ริหารไดป้รบักลยุทธ์ิอย่างรวดเร็ว เพ่ือลดตน้ทุน และปิดโรงแรมเป็น
การชั่วคราวในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุายน 2563 โดยหลงัจากนัน้ 

• โรงแรมไดเ้ปิดบริการโดยมุ่งเน้นการเป็นโรงแรมเพื่อการกักตัว โดยเป็นหนึ่งในรายชื่อของโรงแรมที่ไดร้ับอนุญาติให้
ด  าเนินการดงักล่าวไดใ้นกรุงโฮจิมินห ์และ 
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• ส่งผลให ้IBIS สามารถท าก าไรอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นตน้มา (ยกเวน้เพียงสองเดือนที่มี
มาตรการจ ากดัการเดินทางเขา้ประเทศโดยนโยบายของรฐั) ทัง้นี ้

• เนื่องจากมีความตอ้งการโรงแรมเพื่อกกัตวัจ านวนมากในปี 2564 จึงส่งผลใหเ้ป็นหนึ่งในปีที่ IBIS สามารถท าก าไรไดส้งูสดุ 
และ 

• จากการที่ศูนยป์ระชุมแห่งชาติไซ่ง่อน เฟสสอง ไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จ และเปิดท าการในเดือนเมษายน 2565 จะส่งผลให้
จ านวนการจดังานมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งถือเป็นปัจจยับวกส าหรบั IBIS ในช่วงครึง่ปีหลงั  

 

 
 

Capri 
 

• เนื่องจากการปิดพรมแดนในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ผูบ้ริหารจึงไดด้  าเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อปรบักลยุทธโ์ดยมุ่งเนน้การ
รองรบัลกูคา้ซึ่งเขา้พกัในระยะยาว กลุ่มเป้าหมายหลกัคือพนกังานระดบัผูจ้ดัการชาวเกาหลีและชาวญ่ีปุ่ น ซึ่งท างานอยู่ใน
พืน้ท่ีใกลก้บัโรงแรม 

• รวมถึงการปรบัลดตน้ทนุ (ซึ่งท าใหจ้ดุคุม้ทนุลดลงสู่ระดบั occupancy rate รอ้ยละ 13-15) โดย Capri สามารถท าก าไรได้
ถึง 23 เดือน จากการด าเนินงาน 24 เดือนช่วงปี 2563 – 2564 แมว้่าอตัราการเขา้พกัจะอยู่ในระดบัเพียงรอ้ยละ 20 – 30 
ภายใตม้าตรการปิดพรมแดน 

• ผลจากการผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน ์และเปิดพรมแดนในปี 2565 อตัราเขา้พกัเริ่มฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน และมีพฒันาการ
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 2 – 3 สปัดาหท์ี่ผ่านมา 

• จากการที่ศูนยป์ระชุมแห่งชาติไซ่ง่อน เฟสสอง ไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จ และเปิดท าการในเดือนเมษายน 2565 จะส่งผลให้
จ านวนการจดังานมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งถือเป็นปัจจยับวกส าหรบั Capri ในช่วงครึง่ปีหลงั  
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ทัง้นี ้เลขานุการที่ประชุมแจง้ว่า วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์

รบัทราบ 

เลขานกุารท่ีประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้

 
วาระที ่3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 
 

ประธานฯ รายงานว่า  งบแสด (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต์ SHREIT ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดจ้ดัท าตามมาตราฐานการบญัชี 

ที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดส าหรบัการท าธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ และไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดย
นายยุทธพงศ ์เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน 9445   สงักัดบริษัท ANS Audit  จ ากัด โดยรายละเอียดงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุของกองทรสัต ์SHREIT ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งสามารถ download ไดโ้ดย QR 
CODE (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 
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ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต์ SHREIT ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจ้ดัท าอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 
และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้   ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดอ้นมุตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนดงักล่าว  เมื่อวนัที่  28   กุมภาพนัธ ์  2565    และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
ประจ าปี 2565 พิจารณารบัทราบ 

ความเห็นทรสัตี มีความเห็นว่า งบการเงินที่ผูจ้ัดการกองทรัสตเ์สนอผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี ที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยรายงานของผูส้อบบญัชีแสดงการตรวจสอบงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ
รวมและทรสัต ์ที่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ทัง้นี ้  นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ ไดร้ายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน 
(งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุของกองทรสัต ์ SHREIT ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้
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งบดลุของกองทรสัต์และบริษทัย่อย 
  ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่

31 ธนัวำคม 2564 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2563 

 
รายการสินทรพัย ์ หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 
สินทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสงัหำรมิทรพัย์ 
   ตำมมลูค่ำยุตธิรรม (รำคำทุน: 4,426 ลำ้นบำท  
      (31 ธนัวำคม 2563: 3,987 ล้ำนบำท) 
เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร 
ลูกหนี้ 
   จำกกำรใหเ้ช่ำ 
   อื่น 
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอเรยีกคนื  
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ี
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยอ์ื่น 

 
4,160,306,931 

 
 

12,431,521  
 

 24,115,412  
 2,925,311  

254,994,150  
 28,644,466  
 95,842,253  

-  
 4,358,923 

 
90.77 

 
 

0.27 
 

0.53 
0.06 
5.56 
0.62 
2.09 

- 
0.10 

 
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 

รวมสินทรพัย ์ 4,583,618,967 100.00 4,033,829,911 100.00 
หน้ีสิน 
เจำ้หนี้และค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
หนี้สนิอื่น 

 
72,739,144 

2,034,157,741  
 13,238,440  
 2,617,221 

 
1.59 

44.38 
0.29 
0.05 

 
64,792,463  

 1,648,026,016  
 14,709,341  
 1,694,541 

 
1.61 

40.86 
0.36 
0.04 

รวมหน้ีสิน 2,122,752,546 46.31 1,729,222,361 42.87 
สินทรพัยส์ุทธิ 2,460,866,421 53.69 2,304,607,550 57.13 
ทุนจดทะเบยีน 
   หน่วยทรสัต ์352,836,700 หน่วย มลูค่ำหน่วยละ 9.6781 บำท 
  (31 ธนัวำคม 2563: 352,836,700 หน่วย มลูค่ำหน่วยละ9.6781บำท) 
ทุนทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

 
 

3,414,798,033  
 3,414,798,033  
 (757,919,095)  

 
 

74.50 
74.50 

(16.54) 

 
 

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

 
 

84.65 
84.65 

(16.42) 
สินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (บาท)  6.9745  6.5316  
จ ำนวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นปี/งวด (หน่วย) 352,836,700  352,836,700  
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งบก าไรขาดทุนของกองทรสัต์และบริษทัย่อย 
 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่

31 ธนัวำคม 2564 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2563 

หน่วย: บาท % หน่วย: บาท % 
รายได้จากเงินลงทุน 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
รำยไดด้อกเบีย้ 
รำยไดอ้ื่น 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
15,667,084 

 -  
 15,065  

 109,768,557  
 64,543,613 

 
8.25 

- 
0.01 

57.77 
33.97 

 
54,844,456 

 -  
 45,993  

 44,896,385  
 - 

 
54.96 

- 
0.05 

44.99 
- 

รวมรายได้ 189,994,319 100.00 99,786,834 100.00 
ค่าใช้จ่าย 
ค่ำธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรสัต์ 
ค่ำธรรมเนียมทรสัต ี
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชพี 
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชตีดัจ ำหน่ำย 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ภำษเีงนิได ้

 
12,685,678 
13,559,975  
 1,902,125  
 7,149,437  

 28,349,360  
 91,501,197  

 -  
 194,095,367  

 (559,742) 

 
6.68 
7.14 
1.00 
3.76 

14.92 
48.16 

- 
102.16 
(0.30) 

 
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) 

รวมค่าใช้จ่าย 348,683,397 183.52 355,564,347 356.31 
ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (158,689,078)  (255,777,513)  
รำยกำรก ำไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทุน 
   ในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสงัหำรมิทรพัย์ 

(62,945,358)  (210,414,019)  

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน  (95,743,720)    (466,191,532)   

 
ซึ่งนายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ชีแ้จงผลการด าเนินงานรายปี 2564 โดย

กองทรสัตแ์ละบริษัทย่อย รายงานผลขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ 95.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขาดทุนลดลง 370.45 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 79.46 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึ่งมีการขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ 466.19 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัคือ 

 
รายการก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้ จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงในอสังหาริมทรพัยแ์ละ

สงัหารมิทรพัย ์62.95 ลา้นบาทหรือคิดเป็นก าไรจากการประเมินมลูค่าสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ 273.36 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 129.92 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 210.41 ลา้นบาท เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรม
จากการประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์รงแรมในต่างประเทศ ณ สิน้ปี 2564 
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หากพิจารณาผลการด าเนินงานรายปี 2564 โดยตดัรายการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงใน
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์จะพบว่ามีผลขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ 158.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขาดทนุลดลง 
97.09 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 37.96 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ 255.78 ลา้นบาท 

 
ทัง้นี ้เลขานุการที่ประชุมแจง้ว่า วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์

รบัทราบ 

เลขานกุารท่ีประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า อัตราค่าธรรมเนียมทรสัตี และค่าสอบบัญชี ไดม้ีการปรบัลดลง จากสถานการณป์กติ 

เช่นเดียวกบักองทรสัตอ์ื่นหรือไม่ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2564 ไดป้รบัลดลงจากปี 
2563 แล้วไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30  ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ และบริษัทลูกในต่างประเทศ ขณะที่
ค่าธรรมเนียมทรสัตี รวมถึงค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการกองทรสัต ์ณ. ปัจจบุนัเป็นค่าธรรมเนียมที่มีส่วนลดจากค่าธรรมเนียมปกติอยู่
แลว้ ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส าหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัต ์จากการเขา้ซือ้ทรพัยใ์นครัง้แรก เพื่อก่อตัง้กองทรสัต์ 

 
วาระที ่4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวนัที ่ 1 ตลุาคม  

ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 
 
ประธานฯ รายงานว่า กองทรสัต ์SHREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ย

กว่าอัตรารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายผลประโยชนต์อบแทน หากมีมลูค่าที่จ่ายต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ  0.10 บาทต่อหน่วย  ทั้งนี ้เนื่องจากกองทรสัต ์SHREIT  มีก าไรสะสมติดลบ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2564  ผู้จัดการกองทรัสตจ์ึงมีมติงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานของกองทรัสต  ์ระหว่างวนัท่ี 1 
ตลุาคม ถึง  31 ธันวาคม 2564   ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า การงดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรสัต์  SHREIT 
ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565 พิจารณารบัทราบ 

ทรสัตีเห็นว่า  ไม่ขดัขอ้งต่อการพิจารณาของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการงดจา่ยประโยชนต์อบแทนตามขอ้เท็จ 
จรงิและเหตผุลที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอ 
 

ทัง้นี ้เลขานุการที่ประชุมแจง้ว่า วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์
รบัทราบ 

เลขานกุารท่ีประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 

 ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
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วาระที ่5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์
SHREIT ประจ าปี 2565 

 
ประธานฯ รายงานว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ANS Audit 

จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์
SHREIT ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผูส้อบบญัชีรายนีไ้ดเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทรสัตม์าแลว้ 1 ปี 

โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีส าหรบักองทรสัต์  SHREIT  เป็นจ านวน 1,800,000 บาท และผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์ไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีบริษัทย่อยของกองทรสัต์ ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ไดแ้ก่ Crowe Global โดยแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีในเครือข่ายของ Crowe Global ส าหรบับริษัทย่อยของกองทรสัต ์SHREIT โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 48,500 
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 ้
ค่าสอบบญัชีของกองทรสัต ์  

 
 

 

 
ทั้งนี ้  ผู้จัดการกองทรัสต์ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ใหบ้ริษัท ANS Audit จ ากัด 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ANS Audit จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต์

ค่าสอบบัญชีของกองทรัสต ์   ประจ าปี 2564 
(บาท) 

ประจ าปี 2565 
(บาท) 

- ค่าสอบบญัช ี 900,000 900,000 

- ค่าสอบทานไตรมาส 1-3 900,000 900,000 

  - ค่าบรกิารอื่นๆ - - 

รวมเป็นเงิน 1,800,000 1,800,000 

ค่าสอบบัญชีบริษทัย่อยของกองทรัสต ์ ประจ าปี 2564 
(ดอลลารส์หรัฐ) 

ประจ าปี 2565 
(ดอลลารส์หรัฐ) 

 

รวมเป็นเงิน (หน่วย: ดอลลารส์หรฐั)              50,000                 48,500  

รวมเป็นเงนิทัง้หมดของกลุ่ม SHREIT 3,410,500 บาท 3,368,250 บาท 
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แทน  ทั้งนี ้รายละเอียดของขอ้มลูเก่ียวกับประวัติ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบัญชีของกองทรสัต์ ประจ ารอบบญัชี
สิน้สดุ วนัท่ื 31 ธันวาคม 2565 ปรากฎตาม (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า  ANS Audit Co., Ltd. เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบบญัชซีึ่งไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล และมเีครือขา่ยในตา่งประเทศไดแ้ก่ Crowe Global โดยเฉพาะในประเทศที่มี
สินทรพัยซ์ึ่งกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุตัง้อยู่ ซึง่จะเอือ้อ านวยใหก้ารตรวจสอบบญัชเีป็นไปไดอ้ย่างถกูตอ้ง สะดวกรวดเรว็ และมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นีบ้รษิัทผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทรสัต ์จงึมคีวามเป็นอิสระในการท าหนา้ที่ จึง
เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก ANS Audit Co., Ltd. เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ต่ออีกหนึ่งปี ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565 พิจารณารบัทราบ 

 

ความเห็นของทรสัตี การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์ 1) 
ส าหรบัค่าสอบบญัชีของกองทรสัตย์งัเป็นไปตามอตัราเดิม  2) ส่วนค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยลดลงเล็กนอ้ย จงึไม่มีขอ้สงัเกตใดๆ 

 

ทัง้นี ้เลขานุการที่ประชุมแจง้ว่า วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์
รบัทราบ 

เลขานกุารท่ีประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 

  ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ถา้ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ยินดีตอบค าถามและรบัฟังขอ้เสนอแนะของท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดเสนอเรื่องอื่น  ๆ  อีก ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ 
อีก      จึงขอขอบคณุผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุท่านท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้และในนามของคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและ
พนกังานกองทรสัตข์อขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ที่ไดใ้หค้วามเชื่อและไวว้างใจในวิสยัทศันข์องบริษัทฯ ส าหรบัการด าเนินงาน
และบรหิารจดัการกองทรสัต ์SHREIT ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ใหค้  ามั่นว่า จะบรหิารจดัการกองทรสัต ์SHREIT ดว้ยความโปรง่ใส ภายใตห้ลกั
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั และยังคงมุ่งมั่นรกัษามาตราฐานสูงสุดในการบริหารจดัการ
กองทรสัต ์SHREIT แลว้กล่าวปิดประชมุ     
 

ปิดประชมุเวลา   11.20  น. 
 

 
 
 

                   (นายครสิตอป    วายบี แองเจโล่  ฟอซิเนสติ) 
   ประธานท่ีประชมุ/ กรรมการผูจ้ดัการ  


