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 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2563  

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
ณ วันที ่25 มิถุนายน 2563 

 
 

 ประชุม ณ หอ้งประชุมคริสตัล บอลลูม (Crystal Ballroom) ชั้น 2 (Lobby) โรงแรมฮอลิเดยอ์ินนสี์ลม กรุงเทพ 
เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีนายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ 
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานที่ประชุม และนางสาวเขมกร อาริยกุล ผูจ้ดัการฝ่ายก ากับตรวจสอบบรหิารและจดัการ
ความเส่ียง เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ (“เลขานุการ”) 

 เปิดประชมุเวลา 10.00 น. 

เลขานกุารกล่าวแนะน าคณะกรรมการของบรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั (“บริษัทฯ” หรือ 
“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจ
โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก   ฮอสพิทอลลิตี ้   (“กองทรัสต”์  หรือ  “กองทรัสต ์SHREIT”)    ผูบ้ริหารของบรษิัทฯ 
ผูแ้ทนทรสัตี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายของกองทรสัต ์ที่มารว่ม
ประชมุในวนันี ้โดยไดแ้นะน าเป็นรายบคุคลดงันี ้

1. กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้หมด 5 คน 

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

นายเจมส ์เทิค เบง ลิม กรรมการบรหิาร ไม่ไดเ้ขา้รว่มการประชมุเนื่องจาก เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2. ผู้บริหารของบริษทัฯ จ านวน 1 คน 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

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

นายไพรชั มิคะเสน  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                ฝ่ายกองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

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

นายสมศกัดิ์ ศิรชิยันฤมิตร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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5. ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร ์ทลิลี่คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะ
ทีป่รึกษาทางการเงนิของกองทรัสต ์จ านวน 1 คน 

นายยรรยง ตนัติวิรมานนท ์ Group Managing Partner 

6. ผู้แทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์จ านวน 1 คน  

นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร 

7. ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต ์
จ านวน 1 คน  

นางสาวดวงกมล อ ่าแกว้ 

เลขานกุารชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การประชมุครัง้นีม้ีการก าหนดวาระการประชมุจ านวนทัง้หมด 6 วาระ คือ 

วาระที ่1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 ของกองทรสัต ์SHREIT 
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุ
ไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้โดยการจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของบริษัท 
Strategic Hospitality Holding Limited และ  บริษั ท  Strategic Hospitality Holding Limited 2 
ให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซื ้อ การด าเนินการตามเงื่อนไขที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ร่วมในการเจรจาและ/หรือเขา้ท าขอ้ตกลง ก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลง
รายละเอียดหรือเงื่อนไขของสัญญา บันทึก และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ลงนามในสัญญา บันทึก และ
เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุของกองทรสัต ์

วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิการเลิกกองทรสัต ์การช าระบญัชี และการแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี 

วาระที ่6  วาระอื่น ๆ (ถา้มี) 

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

 (2) ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่ยกมือและไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะถือว่า ผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านนัน้ลงมติเห็น
ดว้ยในวาระนั้น ๆ โดยขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวส่งคืนบัตรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุม
เสรจ็สิน้ 

 (3) ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุคนจะมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรสัต ์ซึ่งบรษิัทฯ 
จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงมาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชมุ 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยส าหรบัวาระนัน้ ๆ  

 (4) ในกรณีที่ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือไม่มีผูใ้ดงดออกเสียงในวาระใด ๆ  ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉนัท ์

 เลขานุการชีแ้จงต่อไปว่า  วาระการประชมุครัง้นี ้  มีวาระที่ 2-4 ที่ตอ้งพิจารณาผูม้ีส่วนไดเ้สีย   และวาระที่ 2 ถึง
วาระท่ี 5 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิในท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT เป็นเรื่องที่
เก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกนัและกนั   หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระท่ี 2  ถึงวาระท่ี 5 ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุม
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหถื้อว่าวาระที่ไดร้บัการอนมุตัิโดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้นัน้ไดถู้กยกเลิกและจะไม่มีการ
น าเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณา 

 เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  การลงทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ บริษัทฯ ได้
มอบหมายใหบ้รษิัท ควิดแลป จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ และใชร้ะบบ Barcode  

เลขานุการแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเปิดประชมุมีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองจ านวน 
26 ราย นบัจ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้3,659,998 หน่วย และมีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มการประชมุโดยการมอบฉนัทะจ านวน 
111 ราย  นับจ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้ 306,283,203 หน่วย  รวมจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 137 ราย 
นับจ านวนหน่วยทรัสตไ์ด ้309,943,201 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.8432 ของหน่วยทรัสตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของกองทรสัต ์SHREIT ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ ดังนั้น จึงขอเริ่มเปิดการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT 

นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ ไดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ใหด้  าเนินการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรัสต์ SHREIT ในฐานะ “ประธานที่ประชุมและผู้ด  าเนินการ
ประชมุ” เป็นภาษาองักฤษ ซึ่งจะมีผูด้  าเนินการแปลเป็นภาษาไทยตามล าดบัต่อไป  

 
เริ่มประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้ 
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วาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2563 ของ
กองทรัสต ์SHREIT เม่ือวันที ่27 เมษายน 2563 

 
ประธานท่ีประชมุแจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุ

สามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 แลว้เสร็จ และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่ใน
เว็บไซตข์องบรษิัท (www.sh-reit.com)  แลว้  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1   จึงขอสรุปสาระส าคญัของการ
ประชมุดงักล่าวในวาระท่ี 6 ดงันี ้

วาระท่ี 6 พิจารณารบัทราบค าเสนอซือ้จาก LT Rubicon Limited ในการซือ้หุน้รอ้ยละ 100 ของบรษิัท 
Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH2) 

เนื่องจาก บริษัทฯ ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัหนังสือจาก LT Rubicon Limited 
(“LTB” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ฉบบัลงวนัที่ 30 มกราคม 2563 (“ค าเสนอซือ้หุ้น”) เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ 
100 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited (“SHH”) และ
บริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (“SHH2”) อีกทั้ง ผูท้  าค าเสนอซือ้นั้นเป็นบริษัทที่มีนายเจมส ์เทิค เบง 
ลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ หรือ Ultimate Ownership 
ซึ่งจะท าให้ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นของบริษัท SHH และบริษัท SHH2 กับผู้ท  าค าเสนอซือ้ เป็นการท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งมีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ตามที่
กฎหมายก าหนดหากกองทรสัต ์SHREIT จะเขา้ท าธุรกรรมตามค าเสนอซือ้หุน้นี ้

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมขอ้มลูครบถว้นแลว้ส าหรบัประกอบการพิจารณาตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต์เพื่อลงมติ
เก่ียวกบัค าเสนอซือ้ดงักล่าว ดงันัน้ การประชมุในครัง้นี ้จึงเป็นการน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณาในล าดบัต่อไป 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

เลขานกุารไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า  

(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นหนงัสือเชิญประชุมระบุ
ช่องใหม้ีผูร้บัมอบฉนัทะไดจ้ านวน 2 คน โดยระบชุื่อกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เป็นหนึ่งในผูร้บัมอบฉันทะ แต่ในตอนทา้ย
ของหนังสือดังกล่าวระบุใหส้ามารถมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลเพียงคนเดียว แบบฟอรม์ดังกล่าว ถือเป็นแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะที่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ และหากมีบคุคลด าเนินการฟ้องรอ้งว่าแบบฟอรม์ดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมายส่งผลให้
การประชมุในครัง้นีต้กเป็นโมฆะ ใครจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้และ  

(2)  ในการประชมุเพื่อลงมติเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินของกองทรสัตใ์นครัง้นีม้ีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่
เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญั ผูถื้อหน่วยทรสัต์ที่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวมีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีห้รือไม่ และมีผูม้ีส่วนไดเ้สียจ านวนเท่าใดที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้
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นางสาวดวงกมล อ ่าแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากัด ในฐานะที่
ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า แบบหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวเป็นแบบฟอรม์ที่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็น
แบบฟอรม์ที่ใชส้  าหรบัการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุครัง้ ในกรณีที่มีบคุคลใดโตแ้ยง้ว่าแบบฟอรม์ดงักล่าวเป็นแบบฟอรม์
ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายส่งผลใหก้ารประชมุในครัง้นีต้กเป็นโมฆะ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการจดัประชมุไม่วา่ผลของการประชมุ
จะเป็นเช่นไรจะตกเป็นความรบัผิดชอบของ LT Rubicon Limited ในฐานะผูท้  าค าเสนอซือ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้
เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาค าเสนอซือ้ของ LT Rubicon Limited โดยเฉพาะ ส าหรบัค่าใชจ้่ายในทางกฎหมายก็จะตอ้ง 
พิจารณาว่าเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบักรณีใด หากมีขอ้เรียกรอ้งที่เป็นค่าใชจ้่ายส่วนที่กองทรสัตต์อ้งรบัผิดชอบ โดยหลกัการก็
จะตอ้งเป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์ แต่กองทรสัตก์็มีสิทธิที่จะพิจารณาว่าผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีส่วนตอ้งรบัผิดชอบดว้ย
หรือไม่ หากผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีส่วนตอ้งรบัผิดชอบดว้ย ก็จะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนีด้ว้ย 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงเก่ียวกบัประเด็น
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียว่า นายเจมส ์ลิม เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นสดัส่วน 239,502 หน่วย และมีฐานะ
เป็นกรรมการบริหารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และยงัเป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุของผูท้  าค าเสนอซือ้ นายเจมส ์ลิม จึงถือเป็นผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระท่ี 2 และ 3 ของการประชมุในครัง้นี ้ตามที่ไดร้ะบุ
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้รวจสอบแลว้พบว่ามีเฉพาะนายเจมส ์ลิม ที่เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนได้
เสียกับธุรกรรมที่จะพิจารณาในครัง้นี ้โดยทางผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้ าการตรวจสอบทัง้ในแง่ของการถือหุน้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์กล่าวต่อไปเก่ียวกับหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตว์่า เป็นผูท้ี่จะตอ้งมีความรบัผิดชอบเยี่ยง
บุคคลผูม้ีวิชาชีพ ซึ่งสูงยิ่งกว่าความรบัผิดชอบเยี่ยงวิญญูชนตามปกติ ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ยายามเนน้ย า้ว่าการน าเสนอ
วาระต่าง ๆ ใหท้ี่ประชุมพิจารณา การน าเสนอเอกสารและความเห็นเชิงวิชาการต่าง ๆ ของผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานของบคุคลผูม้ีวิชาชีพ  

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า  

(1)  ในไตรมาสหนา้กองทรสัตม์ีความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนี ้ใหแ้ก่ธนาคารได ้และผูส้อบบญัชีก็
อาจแสดงความเห็นในงบการเงินแบบมีเงื่อนไขอีกครัง้หน่ึง ซึ่งอาจเป็นเหตใุหถ้กูระงบัการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์ช่หรือไม่  

(2)  หากกองทรสัตไ์ม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ธนาคารมีสิทธิจะด าเนินการกบักองทรสัตอ์ย่างไรไดบ้า้ง และ 

(3) นายเจมส ์ลิม และ/หรือผูท้  าค าเสนอซือ้ มีความสัมพันธ์หรือความเก่ียวขอ้งอย่างไรกับเจา้ของทรพัย์
เดิมหรือไม่ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงเก่ียวกับเรื่อง
ความสามารถในการช าระหนีข้องกองทรสัตแ์ละการท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความคิดเห็นในงบการเงนิส าหรบัไตรมาสแรกวา่ 
เกณฑข์องผูส้อบบญัชีไดอ้ธิบายถึงผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งท าใหร้ายไดค้่าเช่าของ
กองทรสัตล์ดลง ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ซึ่งยงัขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายอย่างที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนในเรื่องผลการพิจารณาผ่อนปรนจากเจา้หนีส้ถาบนัการเงินใน
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กรณีต่าง ๆ หากกองทรสัตผิ์ดนดัช าระหนีด้อกเบีย้ การที่กองทรสัตไ์ม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไวใ้น
สญัญากู ้การท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน ณ สิน้ปี 2562 ของบรษิัทย่อย และความไม่แน่นอนเก่ียวกับผล
การพิจารณาอนมุตัิรายการการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อยทัง้หมดของกองทรสัต ์เหตผุลทัง้หมดเหล่านี ้ท าใหผู้ส้อบบญัชี
เห็นว่า ยงัมีปัจจยัที่มีความไม่แน่นอนสงูอยู่หลายปัจจยั จึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้ 

ทัง้นี ้ปัจจยัที่ผูส้อบบญัชีมีความกังวลมากที่สดุ คือ ความไม่แน่นอนที่เกิดจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เนื่องจาก เป็นเหตใุหก้ระแสเงินสดของกองทรสัตม์ีความตงึตวั และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้ของกองทรสัต ์ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตป์ระเมินว่า  โอกาสที่ธนาคารน่าจะพิจารณาผ่อนปรนการช าระหนีใ้หส้  าหรบัไตรมาสที่ 1 มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งสงู แต่ภายหลงัจากที่ไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีก็พบว่าหากปัจจยัที่มีความไม่แน่นอนต่าง ๆ ยงัคงอยู่
ต่อไป มีความเป็นไปไดท้ี่ผูส้อบบัญชีจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตส์ าหรบัไตรมาสถัด ๆ ไป  ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการพิจารณาผ่อนปรนของธนาคารในอนาคต และอาจเกิดเป็นเหตผิุดนดัช าระหนีไ้ด ้(Event of Default) 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามต่อไปว่า หากกองทรัสตไ์ม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ธนาคารมีสิทธิจะด าเนินการกับ
กองทรสัตอ์ย่างไรไดบ้า้ง 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า เนื่องจาก
สถาบนัการเงินในกรณีนีเ้ป็นสถาบนัการเงินในต่างประเทศ แนวทางการด าเนินการจึงอาจไม่เหมือนกบักรณีของสถาบนั
การเงินภายในประเทศ เนื่องจากอาจจะไม่มีความยืดหยุ่นสงูมากนกัและน่าจะพิจารณาด าเนินการไปตามสญัญา เช่น ยึด
หลกัประกนั อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงมีการพดูคยุกบัสถาบนัการเงินอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามต่อไปว่า นายเจมส ์ลิม มีความสมัพนัธห์รือความเก่ียวขอ้งอย่างไรกับเจา้ของทรพัย์
เดิมหรือไม่ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า นายเจมส ์ลิม 
ไม่มีความเก่ียวข้องใด ๆ กับเจ้าของทรัพย์เดิม ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับเจ้าของทรัพย์เดิมปรากฏในหนังสือชี ้ชวน 
(IPO Prospectus) ซึ่งลว้นแต่ไม่ไดม้ีความเก่ียวขอ้งใด ๆ กบันายเจมส ์ลิม  

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์   สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการสภาพคล่องของกองทรสัตว์่า ผูจ้ดัการ
กองทรสัตต์อ้งหาวิธีการเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวที่ไม่ใช่การขายทรพัยสิ์น ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดม้ีการใชม้าตรการอื่น ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องแลว้หรือไม่ เช่น การเจรจากับธนาคาร หรือการปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
กองทรสัตเ์พื่อขอต่อรองเรื่องการขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้หรือการขอ Refinance เนื่องจากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ชื่อว่า
มลูค่าทรพัยสิ์นที่ใชเ้ป็นหลกัประกันมีมลูค่าสงูกว่าจ านวนหนี ้เหตุใดผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่อง
การขายทรพัยสิ์น 

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ผูจ้ัดการ
กองทรัสตไ์ด้พิจารณาและด าเนินมาตรการทั้งหลายตามที่กล่าวมาจนครบถ้วนแล้ว และการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตก์็เนื่องมาจากปัจจยัที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากปัจจยัดงักล่าวยงัคงอยู่  ผูส้อบบญัชี
ก็คงไม่สามารถแสดงความเห็นได ้เนื่องจากไม่สามารถใหค้วามชดัเจนในเรื่องของการด าเนินงานในอนาคตได ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์กล่าวยกตวัอย่างว่า ในกรณีที่บรษิัทประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง บรษิัทจะตอ้งน าเสนอ
แนวทางป้องกันความเส่ียงต่อผูส้อบบญัชี เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่และหมายเหตุไวใ้นงบการเงิน 
กรณีแสดงใหเ้ห็นว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดแ้สดงใหผู้ส้อบบญัชีเห็นว่ากองทรสัตม์ีมาตรการเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพในการรบัมือ
กบัความเส่ียงดงักล่าวอย่างเพียงพอ  

ประธานฯ แจง้ว่า เนื่องจากค าถามเป็นเรื่องก่ียวกับค าเสนอซือ้ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยซักถามในวาระที่ 2 ไปและ
ขอใหด้ 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 แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมนัน้ คณะกรรมการของผูจ้ดัการ

กองทรัสต์มีความเห็นว่าการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SHREIT จะเป็นประโยชน์ โดย
กองทรัสต ์SHREIT ซึ่งมีมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ 7.3329 บาทต่อหน่วย โดย
กองทรัสตจ์ะไดร้ับเงินจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลัก ซึ่งราคาที่จะจ าหน่ายไปดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าต่อหน่วย
ประมาณ 6.00 – 6.30 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหลังจากการช าระหนีธ้นาคาร และเป็นตัวเลขการประมาณการโดยมูลค่าต่อ
หน่วยดงักล่าวเป็นมลูค่าก่อนการปรบัปรุงรายการต่าง ๆ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน เงินทุนหมนุเวียนสทุธิ หนีสิ้นอื่น ๆ และ
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรม ซึ่งมลูค่าสทุธิต่อหน่วยหลงัจากการช าระหนีธ้นาคารและปรบัปรุงรายการต่าง ๆ 
ดังกล่าวแลว้ จะมีมูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ท  าธุรกรรม ทั้งนี ้
มูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาทที่กล่าวขา้งตน้เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตลาดของหน่วยทรสัต ์SHREIT 
(ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหน่วยทรสัต ์SHREIT 7-14 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการเท่ากับ 4.25 – 4.45 
บาทต่อหน่วย) โดยกองทรัสต์ SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทุนให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตจ์ากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัหลงัจากช าระหนีธ้นาคาร และปรบัปรุงรายการต่าง ๆ และ/
หรือเงินส ารองที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั การเลิกและช าระบญัชีกองทรสัต ์ 

 
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสตแ์ละ

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

ทั้งนี ้ภายหลังจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลักของกองทรัสต ์SHREIT แลว้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรสัตข์อง
กองทรสัต ์SHREIT จะเสนอใหม้ีการเลิกกองทรสัต ์SHREIT รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT 
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกองทรสัต ์SHREIT จะเขา้สู่กระบวนการช าระบญัชีต่อไป 

ประธานที่ประชุม ไดช้ีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุตามรายละเอียดในสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 มีใจความว่า 
ทรสัตีขอเรียนว่า เรื่องที่ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระที่ 2 นี ้เป็นการท าธุรกรรมที่ไม่ขดัต่อวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้
กองทรสัต ์SHREIT  อย่างไรก็ตาม  การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์    SHREIT   มีขนาดของรายการมากกว่า
รอ้ยละ 30 ของมูลค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT และเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับ
บุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่มีขนาดของรายการมากกว่า 20,000,000 บาท และ/หรือรอ้ยละ 3 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์SHREIT จึงตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหน่วยที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้จัดการกองทรัสตไ์ดจ้ัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน โดยบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการจดัท ารายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT และการเลิกกองทรสัต ์เพื่อใหผู้ล้งทนุใชป้ระกอบการพิจารณา 

 ทรสัตีพิจารณาแลว้   เห็นว่า   การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์  SHREIT   ดงักล่าว   ไม่ขดัต่อสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 อย่างไรก็ดี ทรัสตีขอเน้นย า้ให้ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาลงมติในวาระนี ้ ดว้ยการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนและ
รอบคอบ เนื่องจาก ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า ช่วงเวลาที่บริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นและ/หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใชใ้นการก าหนดสมมติฐานของการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์นและ/หรือมลูค่ายตุิธรรมของหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์SHREIT นัน้ อาจอยู่ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณปั์จจบุนัซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนีท้ั่วโลกไดเ้กิดการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจโรงแรม ดังเช่นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระนั้นไดร้ะบุเงื่อนไขของสถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าวรวมอยู่ในสมมติฐานการ
ประมาณการทางการเงินในคราวนีด้ ้วย     จึงเป็นเหตุให้เชื่อไดว้่า หากสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับการระบาดของโรค 
COVID-19 มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัและ/หรือช่วงเวลาที่ใชใ้นการประมาณการทางการเงินมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ ผลลัพธ์จากการประมาณการทางการเงินอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ/หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงความเห็นถึงความ
สมเหตสุมผลของเงื่อนไขการท ารายการ และความเห็นต่อการเลิกกองทรสัตก์็อาจเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นเดียวกนั 

 ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดป้ระมาณการมูลค่าเงินสดสุทธิที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหากมีมติอนุมตัิในวาระนี ้
โดยค านวณจากราคาที่มีผูท้  าค าเสนอซือ้หักการช าระหนีธ้นาคารแลว้            เหลือเป็นมูลค่าเงินสดต่อหน่วยประมาณ 
6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย      หลังจากนั้น   ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงน ามูลค่าเงินสดดังกล่าวมาหักรายการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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อตัราแลกเปล่ียน  เงินทุนหมนุเวียนสทุธิ  หนีสิ้นอื่น ๆ     และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง  ณ   วนัที่ท  าธุรกรรม ท าใหเ้หลือมลูค่า
เงินสดสทุธิต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท 

ทรสัตีพิจารณาแลว้  เห็นว่า  ประมาณการมลูค่าเงินสดสทุธิที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหากมีมติอนุมตัิในวาระนี้
ซึ่งจัดท าโดยผูจ้ัดการกองทรสัตท์ี่ประมาณ 5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วย นั้นต ่ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประมาณการมลูค่าเงินสดสทุธิที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหากมีมตอินมุตัิในวาระนี ้ตามความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิ
อิสระท่ีประมาณ 6.14 - 6.20 บาทต่อหน่วย และต ่ากว่าอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์น
ครัง้แรก (IPO) ที่ 10 บาทต่อหน่วย   และมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ 7.3329 บาท
ต่อหน่วย ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ส  าคญัที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งน ามาพิจารณาถึง ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเส่ียง
และผลกระทบในระยะยาวจากการพิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ย 

 นอกจากนี ้     ประมาณการเงินสดสทุธิซึ่งจดัท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวขา้งต้นอา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน 
ณ   วนัที่  17  มีนาคม  2563  ซึ่งอาจจะมิใช่อตัราเดียวกนักับอตัราแลกเปล่ียน   ณ   วนัที่ท  าธุรกรรม   จึงเป็นเหตใุหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนประกอบกบัการพิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงเก่ียวกับขัน้ตอนและเงื่อนไขการลงมติต่อที่ประชุมว่า การเขา้ท ารายการตามระเบียบ
วาระนีเ้ป็นการท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ที่มีขนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 30 ของมูลค่า
สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT ดงันัน้ กองทรสัต ์SHREIT จะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี ้การนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องนี ้โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) คือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) เป็นไป
ตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 15 ในการนี ้บรษิัทฯ จึงไดแ้นบสารสนเทศการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ รายการที่เก่ียวโยงกัน และการเลิกกองทรสัตฯ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

เลขานกุารไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี  ้

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า 

(1) มมุมองของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์มื่อเทียบกับการประมาณการหรือสมมติฐานของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) เป็นอย่างไร 

(2) กรุณาชีแ้จงส่วนต่างของมลูค่า 6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย ที่ไดร้บัจากผูท้  าค าเสนอซือ้ กบัมลูค่าสดุทา้ย
ที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บัจ านวน 5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วย  
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(3) เมื่อค านวณผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ท  าประมาณการกับปัจจุบนั มลูค่าสดุทา้ยที่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บัยงัอยู่ที่ราคา 5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วยหรือไม่ 

(4) หากมีการช าระหนีเ้งินกูใ้หแ้ก่ธนาคารก่อนก าหนด จะมี Prepayment Fee หรือไม่ 

(5)  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกิดขึน้จากการเลิกกองทรัสต์หรือการขายสินทรัพยข์องกองทรัสต์ใครจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ตอบค าถามขอ้ที่ (1) 
ว่า ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่ไดท้  าประมาณการในลักษณะเดียวกันกับรายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(IFA Report) เนื่องจากผูจ้ดัการกองทรสัตม์ุ่งด าเนินงานในลกัษณะของการวางแผนงานเพื่อด าเนินธุรกิจไปตามปกติ ส่วน
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะมุ่งเนน้ไปท่ีการประเมินมลูค่ากิจการซึ่งอาจจะเปรียบเทียบกนัไม่ได ้อย่างไรก็ดี ในแง่ของการ
จัดท าสมมติฐาน ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดส่งขอ้มูลที่ใชใ้นการจัดท าสมมติฐานใหแ้ก่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  และที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระอาจใชดุ้ลพินิจเพื่อพิจารณาว่าขอ้มูลดงักล่าวเหมาะสมที่จะใชส้ าหรับการจดัท าประมาณการ
หรือไม่ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่าขอ้มลูส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิตอบค าถามขอ้ที่ (2) และ (3) ว่า มลูค่า 6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย เป็นมลูค่าที่หกัเฉพาะ
หนีส้ถาบนัการเงินแลว้เท่านัน้ และอตัราแลกเปล่ียนในช่วงที่มีการเผยแพรต่วัเลขดงักล่าวก็ไม่ใช่อตัราแลกเปล่ียนเดียวกัน
กับอตัราแลกเปล่ียนที่ใชส้  าหรบัค านวณมลูค่า 5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วย และมลูค่า 5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วยดงักล่าว 
ก็เป็นมูลค่าภายหลังจากหักรายการอื่น ๆ เรียบรอ้ยแลว้ (Net Working Capital) ท าใหม้ีมูลค่าแตกต่างกัน นอกจากนี ้
ในช่วงที่มีการเผยแพร่มูลค่า 6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย ยังไม่ไดม้ีการจัดประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 
(AGM) ของกองทรสัต ์ขอ้มลูดงักล่าวจึงไม่ใช่ขอ้มลูล่าสดุเนื่องจากเป็นขอ้มลู ณ สิน้ปี 2562 (ค าเสนอซือ้ของผูเ้สนอซือ้ลง
วนัที่ 30 มกราคม 2563) และเป็นตวัเลขที่แสดงเฉพาะมลูค่าภายหลงัจากหกัหนีข้องสถาบนัการเงินเป็นหลกั เฉพาะในแง่
ความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่มีการประกาศราคา 6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย เปรียบเทียบกับอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัที่ 24 มิถุนายน 2563 เพียงอย่างเดียวจะท าใหร้าคาจาก 6.30 บาทต่อหน่วย เหลือเพียงประมาณ 5.90 
บาทต่อหน่วย โดยที่ยงัไม่ไดพ้ิจารณารายการ Adjustment อื่น ๆ นอกจากนี ้มลูค่า 5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วย ยงัไดร้วม
ค านวณรายการ Net Working Capital และการช าระหนีท้ั้งหมดก่อนการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดดว้ย หนีห้ลัก ๆ 
เหล่านี ้ไดแ้ก่ หนีค้่าใชจ้่ายที่ยงัไม่ไดช้ าระส าหรบัการด าเนินงานในระดบัโรงแรม เนื่องจากกองทรสัตจ์ะตอ้งปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขของสัญญาบริหารจดัการโรงแรมใหค้รบถว้นเสียก่อน จึงจะไดร้บัความยินยอมในการขายสินทรพัย ์จาก Hotel 
Operators เช่น การช าระค่าธรรมเนียมและหนีต้่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยค่าใชจ้่ายส่วนนีจ้ะเป็นค่าใชจ้่ายประมาณการอยู่ที่
ประมาณ USD 5 -10 ลา้น ซึ่งราคา 5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วยนี ้เป็นราคาขัน้ต ่าซึ่งไดค้  านวณรวมความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนแลว้ 

ส าหรบัค าถามขอ้ที่ (4) และ (5) นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิชีแ้จงว่า ในกรณีที่มีการช าระหนีเ้งินกูใ้หแ้ก่ธนาคารก่อน
ก าหนด จะมี Prepayment Fee หรือไม่นัน้ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดดงักล่าวไดถ้กูรวมอยู่ในประมาณการค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (ประมาณ USD 5 -10 ลา้น) ซึ่งประมาณการดงักล่าวมีจ านวนค่อนขา้งสงู เนื่องจาก ไดร้วมค่าใชจ้่าย
เพิ่มเติมกรณีที่กองทรสัตค์า้งช าระค่าดอกเบีย้เขา้ไปดว้ย ส่วนค่าใชจ้่ายทั้งหมดในการขายทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ค่า
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ว่าจา้งที่ปรกึษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ผูท้  าค าเสนอซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้หมดไม่ว่าผลการลงมติจากที่ประชมุ
จะเป็นเช่นไรก็ตาม 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการเปรียบเทียบอตัราความเส่ียงเรื่องความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนโดยเทียบกบัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ และคิดเป็นอตัรารอ้ยละเท่าใด อตัราแลกเปล่ียน
ที่ใชเ้ป็นสมมติฐานในการค านวณมลูค่าสดุทา้ยที่ผูถื้อหน่วยคาดว่าจะไดร้บัมทีี่มาอยา่งไร และเป็นผลดีต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์
หรือไม่ ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตช์ีแ้จงดว้ยว่ากองทรสัตใ์ชม้าตรการใดในการรบัมือและบรหิาร
จดัการความเส่ียงเรื่องการขาดสภาพคล่อง มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างไรในการขายทรพัยสิ์นหลกัทัง้หมดของกองทรสัต ์
และการด าเนินการดงักล่าวเป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยแลว้หรือไม่  

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงเก่ียวกบัเหตผุล
ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ว่า เป็นการพิจารณาจากราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดย
เปรียบเทียบกับขอ้มลูปัจจุบันและประมาณการผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นอนาคต ซึ่งเมื่อเทียบกับความเส่ียงที่
กองทรสัตอ์าจตอ้งเผชิญในอนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล 

ผู้ถือหน่วยทรัสต  ์สอบถามเก่ียวกับเหตุผลที่แท้จริงในการพิจารณาขายทรัพย์สินทั้งหมดของกองทรัสต์ 
เนื่องจาก การตดัสินใจครัง้นีข้องผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเพียงการตดัสินใจซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของสมมติฐานท่ียงัไม่เกิดขึน้
จริง ราคาเสนอซือ้สมเหตุสมผลหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่าของอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์นน้
ย า้ถึงความส าคญัในการคิดหาวิธีบรหิารจดัการความเส่ียงแทนที่จะขายทรพัยสิ์นของกองทรสัตอ์อกไป 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงผลประกอบการ
ล่าสุดของโรงแรมแต่ละแห่งและอัตราเขา้พักของแต่ละโรงแรมเฉพาะไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีที่ผ่านมา     เพื่อชีใ้หเ้ห็นว่า     สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ   COVID-19  ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

โรงแรม 

อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) 

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
1/2562 

เมษายน 
2563 

พฤษภาคม 
2563 

Pullman Jakarta Central Park 58.67% 75.94% 1.79% 17.89% 

Ibis Saigon South 18.15% 48.52% 0.02% 0.00% 

Capri by Fraser HCMC 30.00% 63.70% 13.00% 13.00% 
 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ชีแ้จงต่อไปเก่ียวกับสถานการณผ์ูต้ิดเชือ้ COVID-19 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผูต้ิด
เชือ้ใหม่เฉล่ียประมาณวนัละ 1,000 ราย และมีผูเ้สียชีวิตเฉล่ียวนัละประมาณ 30 กว่าราย ซึ่งโรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park ของกองทรัสต์ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีผู้ติดเชือ้สูง (จาการต์า ตะวันตก) รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียจึง
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ค่อนขา้งระมดัระวงัในการพิจารณาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศค่อนขา้งมาก และยงัไดม้ีการประกาศขยายการบงัคบัใช้
มาตรการจดัระเบียบทางสังคมในวงกวา้ง (Large Scale Social Restrictions) ออกไปจนถึงสิน้เดือนมิถุนายน 2563 ซึ่ง
รวมถึงการหา้มมิใหม้ีการจดัประชมุ กรณีดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์เนื่องจากลกูคา้
หลกัของโรงแรมเป็นลกูคา้กลุ่มที่มาเขา้รว่มการประชมุสมัมนา 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ีกครัง้หนึ่งเก่ียวกบัวิธีบริหารจดัการความเส่ียงของกองทรสัตใ์น
สถานการณเ์ช่นนี ้และผูจ้ัดการกองทรสัตค์าดการณว์่าสถานการณด์ังกล่าวจะคงอยู่ไปอีกนานเท่าไร รวมถึงเหตุผลที่
แทจ้รงิในการพิจารณาขายทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทรสัต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ีกรายหน่ึง ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาขมวดปมและพิจารณาลงมติก่อนที่จะสิน้สดุระยะเวลา
การประชมุ ณ เวลา 12.00 น.  โดยไม่ไดพ้ิจารณาวาระอื่น ๆ   ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวตัง้ขอ้สงัเกตว่ามลูค่าสดุทา้ยที่
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั (5.01 – 5.65 บาทต่อหน่วย) เป็นราคาที่ค่อนขา้งต ่าไปเล็กนอ้ย แต่เมื่อพิจารณาจาก
สถานการณ ์COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม กรณีนีจ้ึงไม่น่าจะเป็นไปไดท้ี่จะขอใหม้ีการเปล่ียนแปลง
ราคาในตอนนี ้

ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ลกเปลี่ยนความคิดเหน็กันในประเด็นดังกล่าว เลขานุการทีป่ระชุมแจ้งเวลาปัจจุบัน
และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ุกท่านร่วมกันอภปิรายความคิดเหน็อื่น ๆ ภายหลังจากจบการประชุม 
โดยขอให้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ  

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ตัง้ขอ้สังเกตว่า สมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค่อนขา้งอา้งอิงกับสถานการณท์ี่
เลวรา้ยที่สดุ (Worst Case) และไม่มีการตัง้สมมติฐานแบบ Best Case/ Base Case ใหพ้ิจารณาประกอบ นอกจากนี ้ใน
สมมติฐานยงัไม่ไดร้วมค านวณเงินสนบัสนุนรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธิของ Sponsor ซึ่งไม่สมเหตุสมผล และเมื่อยิ่ง
เปรียบเทียบกับราคาตลาดแลว้ยิ่งไม่เหมาะสม ควรยึดตามมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ที่ 7.3329 บาทต่อหน่วย 
เป็นตวัเปรียบเทียบมากกว่า  

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์ ชีแ้จงว่า มูลค่า
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) เป็นมลูค่าทางบญัชี ซึ่งค านวณจากมลูค่าการลงทนุ ปรบัดว้ยการประเมินมลูค่าทกุ ๆ สิน้ปี 
ซึ่งล่าสุด ณ สิน้ปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 7.3329 บาทต่อหน่วย ซึ่ง ณ ขณะนั้นยังไม่เกิดสถานการณแ์พร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ในขณะที่การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเป็นการประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มลูปัจจุบนัและ
เป็นการประมาณการไปขา้งหนา้ จึงไม่สามารถน ามลูค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (NAV) มาเปรียบเทียบกับสถานการณ์
ปัจจบุนัได ้ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิขอใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระชีแ้จงเพิ่มเติม 

ผู้แทนจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท ์จ ากัด ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินอิสระของกองทรัสต ์
ชีแ้จงว่า ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ัดท าประมาณการทั้ง 3 รูปแบบ กล่าวคือ Worst Case / Best Case และ Base 
Case โดยมลูค่าประมาณการของ Base Case อยู่ที่ประมาณ USD 88 ลา้น ส่วน Worst Case / Best Case ใชว้ิธีบวกลบ



                                                                                                                   

-ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1- 
 

 

 หนา้ 13/ 16 

รอ้ยละ 10 ของมลูค่า Average True Range (ATR) โดยมลูค่าระหว่าง Worst Case ไปยงั Best Case จะอยู่ที่ประมาณ 
USD 76-99 ลา้น  

ส่วนสาเหตทุี่มลูค่าของปี 2563 ค่อนขา้งต ่า เนื่องจากเป็นการประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มลูล่าสดุที่เป็นปัจจบุนั
เท่าที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้บัจากแต่ละโรงแรมประกอบกบัความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ โดยที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระไดใ้ชดุ้ลพินิจและพิจารณาใชข้อ้มลูดิบเฉพาะส่วนที่เป็นไปไดแ้ละสมเหตสุมผล ทัง้ในแง่ของ Occupancy Rate 
(OR) และ Average Daily Rate (ADR) เพื่อจดัท าสมมติฐานส าหรบั Revenue Per Available Room จึงอาจสรุปไดว้่า ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไดใ้ชดุ้ลพินิจมองทัง้ในแง่ความสมเหตุสมผลของตวัเลขสมมติฐานทุกตวั ซึ่งมีทัง้ขอ้มลูจริงและ
ขอ้มลูประมาณการ 

ส าหรบัปี 2564 และ 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดร้ะบุไวใ้นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระแลว้ว่า  สถานการณแ์พร่ระบาดของโรค  COVID-19 น่าจะยังมีผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่ง (ประมาณ 3 ปี คือ 
2563 - 2565) จนกว่าสถานการณจ์ะกลบัมาเป็นปกติ และส าหรบัประมาณการในปีถดั ๆ ไป ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได้
น าค่าใชจ้่ายส าหรบัการปรบัปรุงโรงแรม (Renovation) มารวมค านวณดว้ย 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเชื่อว่า สมมติฐานต่าง ๆ ค่อนขา้งสมเหตสุมผล และขอ้มลูอื่น ๆ ทัง้ในแง่ของโครงสรา้ง
ตน้ทุนและโครงสรา้งค่าใชจ้่ายก็ลว้นอา้งอิงจากสัญญาทุกฉบับที่กองทรัสตเ์ป็นคู่สัญญา และการประมาณการของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้วมค านวณเงินสนบัสนนุรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธิของ Sponsor แลว้ดว้ย 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ตัง้ขอ้สังเกตว่า การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชว้ิธีประเมินโดยคิดจาก
รายได ้(Income Approach) เป็นหลกั ซึ่งหากอา้งอิงตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องมาตรฐานการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม (IFRS 13) จะต้องใช้ทั้ง 3 วิธี คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) วิธีต้นทุน (Cost 
Approach) และวิธีรายได ้(Income Approach) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงว่า รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการอา้งอิงถึงราคา
ตลาดและรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินอิสระในฐานะที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระยงัไดม้ีการจดัท า Working Paper ส าหรบัการค านวณมลูค่ายุติธรรมในกรณีที่ไม่มีสถานการณแ์พร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ซึ่งมลูค่าจะอยู่ที่ประมาณ USD 99.59 ลา้น เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซือ้ที่ USD 118 ลา้น กย็งัถือว่า
ต ่ากว่า 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า ขณะนีผู้ถื้อหน่วยทรสัตย์งัไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดจะเป็น
อย่างไรหากไม่มีการขายทรพัยสิ์นของกองทรสัตอ์อกไปตอนนี ้

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงโดยพยายาม
ชีใ้หเ้ห็นถึงสถานการณธ์ุรกิจโรงแรมในประเทศเวียดนามว่า แมส้ถานการณโ์รคระบาด COVID-19 จะดีกว่าประเทศอื่น
มาก แต่มาตรการ Lockdown ที่ส่งผลใหม้ีการปิดพรมแดนและหา้มมิใหน้กัท่องเที่ยวต่างประเทศ (ยกเวน้นกัท่องเที่ยวบาง
ประเภท) เดินทางเข้ามาในประเทศ ก็ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเขา้มาใช้บริการได ้เนื่องจากลูกคา้
ส่วนมากของโรงแรมทั้งสองแห่ง (โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South) คือ ลูกคา้ที่มาร่วมศูนย์
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ประชุม Saigon Exhibition and Convention Centre (SECC) ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นถึงผลกระทบและความเส่ียงตรงนี ้
ท าใหค้าดการณว์่ากระแสเงินสดของกองทรสัตจ์ะมีความตงึตวั เมื่อมีค  าเสนอซือ้เขา้มา ผูจ้ดัการกองทรสัตก์็ไดพ้ิจารณา
โดยเปรียบเทียบกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและความเส่ียงในการประกอบธุรกิจในอนาคต 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีความเห็นว่า  หากสามารถขายทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ดใ้นราคาตามที่ระบุในค าเสนอซือ้ก็น่าจะ
เป็นผลดีกับผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่า หากไม่มีการขายทรพัยสิ์นออกไปตอนนี ้แนวโนม้ที่ราคาหน่วยทรสัตจ์ะลดลงก็สูง
มากขึน้และโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลก็เกิดขึน้ไดย้ากเมื่อประเมินความเส่ียงในแง่มมุต่าง ๆ ทัง้นี ้ในการจดัท าความเห็น
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาราคาเสนอซือ้เทียบกบัราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เงินที่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัในตอนทา้ย และความเส่ียงในการประกอบธุรกิจในอนาคต 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามและใหค้วามเห็นเก่ียวกับการจัดท าประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
อีกทัง้ ยงัใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการลงทุนในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียว่า ยงัคงเป็นประเทศที่น่าสนใจต่อนกัลงทนุ 
รวมถึงภาพรวมสถานการณท์างเศรษฐกิจที่ก าลงัดีขึน้ในอนาคตอนัใกล ้

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงว่า เห็นดว้ยกับที่ผูถื้อหน่วยทรัสตก์ล่าวว่าประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียยงัคงเป็น
ประเทศที่น่าสนใจต่อนกัลงทนุ ประธานชีแ้จงว่า กองทรสัตไ์ดพ้ยายามด าเนินการทกุวิถีทางที่จะสามารถท าใหส้ถานการณ์
ดีขึน้ แต่ยงัไม่เห็นหนทางที่สถานการณจ์ะพลิกฟ้ืนกลบัมาดีขึน้โดยเรว็แต่อย่างใด  

ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ  ชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัท ารายงานความคิดเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ   โดย
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี ้ได้จากเอกสารแนบท้ายของรายงาน  รวมถึง Investment และ
ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง (Renovation Cost) 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า ทรสัตีไดท้  าการตรวจสอบแลว้หรือไม่ว่า ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียว
โยงกันกับผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดรายหนึ่งนอกจากนายเจมส ์ลิม และผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอื่นทุกรายนอกจากนายเจมส ์
ลิม เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 2  

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ไดท้ าการ
ตรวจสอบและแจง้ใหท้รสัตีทราบแลว้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า   ค าเสนอซือ้ฉบบัปัจจุบนัมีผลผูกพนัตามกฎหมาย (Binding) แลว้หรือไม่ ผูท้  า
ค าเสนอซือ้มีสิทธิยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงราคาภายหลังจากที่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเ้ขา้ท ารายการตามค าเสนอซือ้
หรือไม่ 

นางสาวดวงกมล อ ่าแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากัด ในฐานะที่
ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ ชีแ้จงว่า ค าเสนอซือ้ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีการลงนามใน
สญัญาที่เก่ียวขอ้งและยงัตอ้งรอมติที่ประชมุในวนันี ้อย่างไรก็ตาม ราคาตามที่ระบุในค าเสนอซือ้จะไม่มีการเปล่ียนแปลง
ใด ๆ แต่ค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้และเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุในครัง้นี ้LT Rubicon Limited ในฐานะผูท้  าค าเสนอซือ้
จะเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้หมด ไม่ว่ามติของที่ประชมุจะออกมาเป็นประการใด ซึ่งในส่วนนีท้างผูท้  าค าเสนอซือ้ไดม้ีหนงัสือแจง้
มาโดยเฉพาะ จึงมีผลผกูพนัผูท้  าค าเสนอซือ้ในเรื่องของค่าใชจ้่าย 
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ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ สอบถามว่า    งบการเงิน  ณ  วนัที่  31  มีนาคม  2563    ระบุรายการลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่า 
(ผู้เช่าช่วง) จ านวนประมาณ 46 ลา้นบาท หนีต้รงนีย้ังคงมีผลผูกพันหรือไม่ และผู้ขายทรัพยสิ์นยังมีหน้าที่ตอ้งส่งเงิน
ประกนัรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตอ์ยู่หรือไม่ หากไม่ส่งมอบจะถือว่าเป็นการผิดขอ้สญัญาที่ใหไ้วก้บักองทรสัตห์รือไม่  

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า หนีจ้ากการ
ใหเ้ช่า (ผูเ้ช่าช่วง) จ านวนประมาณ 46 ลา้นบาทยงัคงมีผลผูกพนัอยู่ และผูข้ายทรพัยสิ์นยงัคงมีหนา้ที่ตอ้งส่งเงินประกัน
รายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์เนื่องจากยังไม่พน้ระยะเวลาตามเงื่อนไขของสัญญา ทั้งนี ้โดยไม่ค านึงว่ามติที่ประชุมในวนันีจ้ะ
ออกมาเป็นประการใด 

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 2 โดยมีผูแ้ทนของทรสัตีเขา้รว่มในการตรวจสอบนบัคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม: เลขานุการแจง้ต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีม้ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุม

เพิ่มเติมจ านวน 25 ราย ภายหลงัจากที่ไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาเขา้ร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมแลว้ 
คิดเป็นจ านวนหน่วยทรสัต ์16,761,717 หน่วย รวมเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 162 ราย นบัจ านวนหน่วยทรสัตไ์ดท้ัง้หมด 
326,704,918 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 92.5938 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์SHREIT 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดล้งคะแนนเสียงดงันี ้   (1 หน่วยทรสัต ์= 1 เสียง) 
(ไม่นบัรวมคะแนนเสียงของนายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระนี ้จ านวน 239,502 
หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด) 

เหน็ดว้ย 
(เสียง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสียง) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

บัตรเสีย 
(เสียง) 

รวมผู้เข้าประชุม 
(ราย) 

เสียงทัง้หมด 
(เสียง) 

237,973,328 87,666,090 1,065,500 0 162 326,704,918 
72.8404% 26.8334% 0.3261% - - 100.00% 

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

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่เก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกันและกนั เมื่อวาระที่ 2 ไม่ไดร้บัการ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต  ์  จึงไม่ไดม้ีการน าเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาต่อไป 

วาระที ่6 วาระอื่น ๆ (ถ้าม)ี  
 
ผู้ถือหน่วยทรัสต  ์  ขอให้ผู้จัดการกองทรัสตช์่วยชีแ้จงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึน้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

นบัตัง้แต่มีการจดัตัง้กองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ขา้มาบรหิาร เป็นเหตใุหม้ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ลดลง
อย่างมีนยัส าคญั 
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นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า เหตผุลหลกัที่
ท  าใหม้ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ลดลง  เนื่องมาจาก การลดทนุและคืนทุนในช่วงที่ผ่านมา  และมลูค่าทางบญัชี
ที่ลดลงตามมลูค่าทรพัยสิ์นที่ลดลงทกุ ๆ สิน้ปี 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์สอบถามว่า เมื่อไม่มีการขายทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามที่เสนอในวาระที่ 2 แลว้ ในอนาคต
ทางกองทรสัตม์ีแนวทางอย่างไรในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์  ชีแ้จงว่า ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะยังคงบริหารทรพัยสิ์นของกองทรสัตอ์ย่างสุดความสามารถ หนึ่งในมาตรการที่ส  าคญั  คือ การหาทรพัยสิ์น
ใหม่เพื่อมาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใหข้นาดของกองทรสัตม์ีความใหญ่พอ เพื่อไม่ใหเ้กิดความผนัผวนมากเกินไป แต่อาจจะท า
ไดย้าก  

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์   โดยบางส่วนเสนอว่า 
ควรจะตอ้งมีการวางแผนเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยสิ์นและการด าเนินการของกองทรสัตส์อดคลอ้งกบัแบบชีวติวถีิใหม ่
(New Normal) และควรมีแผนการจัดการสภาพคล่องทางดา้นการเงินเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายย่อยมีความสบายใจ 
ในขณะท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตบ์างส่วนอยากใหผู้จ้ดัการกองทรสัตช์่วยพิจารณาแนวทางในการลดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

นายดีพงศ ์สหะชาติศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของผู้จัดการกองทรัสต ์รบัทราบขอ้เสนอแนะ
ของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่าน และชีแ้จงว่า กองทรสัตป์ระสบปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ เนื่องจากรายจ่ายเพียง
ไตรมาสเดียว แต่หลังจากนั้น กองทรสัตไ์ม่ไดป้ระสบปัญหาทางดา้นรายจ่าย ผูจ้ัดการกองทรสัตม์องว่า ค่าใชจ้่ายของ
กองทรสัตต์ามที่บนัทึกบญัชีไม่ไดม้ี ที่สงูและค่อนขา้งคงที่    ปัจจยัหลกัที่ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายของกองทรสัตม์ีความผนัผวนมี
เพียงเรื่องอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate)  ในระยะยาว กองทรสัตจ์ะตอ้งหาแนวทางการบริหารความเส่ียงรายจ่ายที่
มีความผนัผวนส่วนนี ้เพื่อใหเ้กิดก าไรมากขึน้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ตัง้ขอ้สงัเกตว่า มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทรสัต ์มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง 
การจะเพิ่มมูลค่าดังกล่าว    อาจจะต้องพึ่งกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการท า   Mergers & Acquisitions ที่มี
ประสิทธิภาพดว้ย  

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดเสนอเรื่องอื่นใหท้ี่ประชมุพิจารณา ประธานจึงไดก้ล่าวปิดการประชมุ 

 
ปิดการประชุมเวลา 12.30 น. 

  
 (นายครสิตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ) 
 ประธานท่ีประชมุ / กรรมการ 


