รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2561
ทรัสต์ เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
เวลาและสถานที�
ประชุมเมื�อวันพุธที� 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬกิ า ณ ห้ องฉัตรา บอลรูม 1 ชัน� 2 โรงแรมสยามเคมปิ น
สกี � กรุงเทพ ฯ เลขที� 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ท� เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายวรสิทธิ อิสสระ

ประธานกรรมการ

2. นายไทรมัน� ลัญฉน์ดี

กรรมการอิสระ

3. นางวิไล อินทกูล

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

ผู้บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ท� เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสุมนา วรชุน

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

2. นางสาวจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์

3. นางสาววันเพ็ญ สระทองจันทร์

ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและธุรการ

4. นายนรากร บุญบํารุง

ผู้จดั การฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

ผู้แทนจาก บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีท� เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การกลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์
และโครงสร้ างพื �นฐาน

ผู้แทนจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในฐานะผู้สอบบัญชีท� เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผู้แทนจาก บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ในฐานะที�ปรึกษากฎหมายที�เข้ าร่ วมประชุม
1. นายชริ นทร์ สัจจญาณ
2. นางสาวปั ญณรีย์ แสงวงษ์ วาณิชย์
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โดยมีนางสาวจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
รับหน้ าที�เป็ นผู้ดําเนินการประชุม กล่าวเรี ยนเชิญ คุณวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ คุณวิไล อินทกูล กรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัดในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ และ คุณพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การกลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื �นฐาน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์
จํากัด ในฐานะทรัสตี เข้ าสูก่ ารประชุม
นายวรสิทธิ อิสสระ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประจํ าปี 2561 ในนามบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท
แมเนจเมนท์ จํากัด ขอขอบคุณทุกท่านที�มาประชุมและให้ การสนับสนุนเราเป็ นอย่างดี และกล่าวเปิ ดประชุม โดยก่อนเข้ าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนําผู้บริ หารของบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
(“บริ ษัทฯ”) ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้แทนที�ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท ชริ นทร์
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด จากนันผู
� ้ ดําเนินการประชุมแจ้ งต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2561 ว่ามีผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง 59 ราย เป็ นจํานวนหน่วย 3,018,856 หน่วย ผู้ถือหน่วยที�เข้ าประชุมโดยการมอบฉันทะ
24 ราย เป็ นจํานวนหน่วย 156,989,189 หน่วย รวมจํานวนผู้ถือหน่วยและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
�
160,008,045 หน่วย คิด
เป็ นร้ อยละ 57.3374 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
(ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีจํานวนทังหมด
�
1,512 ราย โดย
คิดเป็ นจํานวนหน่วยทังหมด
�
279,064,000 หน่วย) ครบเป็ นองค์ประชุมตามที�ระบุในสัญญาก่อตังกองทรั
�
สต์ ซึง� กําหนดให้
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
และได้ แจ้ งต่อที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์วา่ วาระการ
ประชุมในครัง� นี �จะเป็ นวาระเพื�อทราบ ไม่มีวาระเพื�อขอมติจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
โดยมีคณ
ุ วิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จดั การบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ทําหน้ าที�เป็ น
ประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) ตามลําดับวาระการประชุมทังหมด
�
6 วาระที�ได้ แจ้ งไว้ ดงั ต่อไปนี �
วาระที� 1: พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที�ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560
โดยมีการนําส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ประจํ า ปี 2560 พร้ อมกับจดหมายเชิ ญ ประชุม ให้ กับ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้ ศึกษารายละเอียด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560 ได้ จัดขึ �นเมื�อวันที� 27 เมษายน
2560 ณ ห้ องฉัตรา บอลรูม ชัน� 2 ณ โรงแรมสยามเคมปิ นสกี � กรุงเทพ ฯ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่ารายงานการประชุมนัน�
มีความถูกต้ องเหมาะสมและมีการบันทึกได้ อย่างถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
� � ประธานฯได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า วาระนี �ไม่มกี ารลงมติ
ที�ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 2
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วาระที� 2: พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ตัง� แต่ วนั ที� 1 มกราคม 2560 ถึงวันที� 31
ธันวาคม 2560
ประธานฯ รายงานผลการดําเนินงานเมื�อปี 2560 โดยนําเสนออัตราการเข้ าพัก (occupancy) และอัตราค่า
ห้ องพัก เฉลีย� (room rate) กองทรัสต์เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อยูส่ องส่วน โดยแบ่งออกเป็ น SPM 1 และ SPM 2
ส่วนแรก SPM 1 คือทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุนครัง� แรกโดยมีการแปลงสภาพมาจาก Property Fund มาเป็ น REIT ซึ�งใน
SPM 1 มีทรัพย์สนิ ที�อยูส่ องประเภท คือ
1.) Pool Villa (PV) โดยมีบ้านพักแบบพูลวิลล่า 38 หลัง occupancy 63 % และ room rate 21,665 บาท
2.) Pool Suite (PS) ห้ องพักแบบ พูลสวีท จํานวน 7 ห้ อง occupancy 79 % และ room rate 12,229 บาท
โดยภาพรวมของ SPM1 occupancy 65% และ room rate 19,907 บาท
ส่วนที�สอง SPM 2 เป็ นการลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 1 ซึง� ใน SPM 2 มีทรัพย์สนิ ที�อยู่ 2 ประเภท คือ
1.) โครงการ Habita ทีป� ระกอบด้ วย Pool Suite (PS) 20 ห้ อง และ Penthouse 10 ห้ อง occupancy 70%
room rate 10,212 บาทและ Penthouse (PH) 10 ห้ อง occupancy 56% room rate 16,212 บาท
2.) บ้ านพักตากอากาศ 5 ห้ องนอน (X29) occupancy 14 % room rate 75,960 บาท
ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ตงแต่
ั � วนั ที� 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุ ปกองทรัสต์มีรายได้
รวม 278 ล้ านบาท มีค่า ใช้ จ่ายรวม 42 ล้ า นบาท มีร ายได้ จากการลงทุนสุทธิ อยู่ที� 236 ล้ านบาท มี อัต ราการเพิ�มใน
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานอยู่ 239 ล้ านบาท โดยกองทรัสต์ได้ มีการประมาณการงบกําไรขาดทุน (Pro-forma) ใน
หนังสือชี �ชวนซึง� มีประมาณการรายได้ รวมอยูท่ ี� 270 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมอยูท่ ี� 62 ล้ านบาท และได้ ประมาณการว่าในปี
2560 ทังปี
� จะมีกําไรอยู่ที� 208 ล้ านบาท ซึ�งหมายความว่าผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ เมื�อเปรี ยบเทียบกับประมาณ
การที� เคยแจ้ งกับ ทางผู้ถือ หน่วยดี กว่าที� ป ระมาณการไว้ ถึง 31 ล้ า นบาท ส่ว นหนึ�ง มาจากค่าใช้ จ่ายรวมที� ลดลง โดย
ค่าใช้ จ่ายหลักมาจากดอกเบี �ยเงินกู้
ผู้จัด การกองทรั สต์ เ ห็ น ว่า ผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั สต์ นัน� มี ค วามถูก ต้ อ งเหมาะสมและเป็ น ไปตาม
ข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
� สต์
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดังต่อไปนี �
คําถามที� 1 :

คุณสุกฤษณ์ คูรัตน์ชชั วาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่ากรณีที�
บ้ านพักตากอากาศ 5 ห้ องนอน (X29) มี occupancy ประมาณแค่ 14 % ทางกองทรั สต์ ชีแ� จงถึง
สาเหตุได้ หรื อไม่ และขอแนะนําสําหรับการประชุมครัง� ต่อไปควรมีรูปแบบตารางเปรี ยบเทียบกับปี ที�
ผ่านมา เพื�อให้ ผ้ ถู ือหน่วยได้ เห็นภาพทีช� ดั เจนยิ�งขึ �น
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ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชีแ� จงว่า ในส่วน occupancy ของตัว X29 ที�อยู่ที�ระดับ 14% ทางผู้จัดการกองทรัสต์
ได้ รับรายละเอียดข้ อมูลมาจากทางผู้เช่าหลัก เนื�องจาก X29 เป็ นบ้ านพักที�อยูใ่ กล้ กบั บริ เวณบ้ านพักที�
มีการก่อสร้ างในโครงการศรี พนั วา ทางผู้เช่าจึงต้ องพิจารณาในส่วนของการปล่อยห้ องพักนี �ให้ ทาง
ลูกค้ าน้ อยกว่าปกติ เพราะเกรงว่าจะเกิดปั ญหาในการเข้ าพัก แต่อย่างไรก็ตามทางกองทรัสต์ไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากสาเหตุนี � เนื�องจากทางผู้เช่ามีการจ่ายค่าเช่าคงที�ให้ กบั กองทรัสต์ และในปี 2018 การ
ก่อสร้ างบ้ านพักที�ใกล้ กบั X29 ได้ ทําการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ทําให้ ในไตรมาสที� � ของปี 2018
ผลประกอบการของ X29 occupancy ขยับขึ �นมาอยู่ที� 40% ด้ วย room rate ประมาณ 100,000 บาท
และรับทราบคําแนะนําของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทังนี
� � ประธานฯได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า วาระนี �ไม่มกี ารลงมติ
ที�ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถามเพิม� เติม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 3
วาระที� 3: พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สําหรับ
รอบปี บัญชี ตัง� แต่ วันที� 1 มกราคม 2560 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที�ประชุมเพื�อรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปี
สําหรับรอบปี บญ
ั ชี ตังแต่
� วนั ที� 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึง� ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตลงนามโดยคุณสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4498 ได้ ให้ ความเห็นในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับระยะเวลาตังแต่
� วนั ที� 1 มกราคม 2560 ถึงวันที� 31
ธันวาคม 2560 ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรมศรี พันวาโดยถูกต้ องตามที�ควร ในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้ องเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 โดยสรุ ป
รายการที�สาํ คัญดังนี �
ผลการดําเนินงาน
1. สินทรัพย์รวม
2. หนี �สินรวม
3. เงินกู้ระยะยาว
4. สินทรัพย์สทุ ธิ
5. สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
6. รายได้ รวม
7. กําไรสุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2560 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
3,671,122,792
455,413,543
447,077,069
3,215,709,249
11.5232
278,151,038
238,729,412

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �
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Enclosure 1
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดังต่อไปนี �
คําถามที� 1 :

คุณวนิดา ตันติสนุ ทร ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่ามีตวั เลขเปรี ยบเทียบในปี ที�ผ่านมา
ระหว่างปี 2559 กับปี 2560 รายได้ รายจ่าย หรื อคิดเป็ นเงินกู้เท่าไหร่

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชีแ� จงว่า เนื�องจากกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา ได้ จดั
ตังขึ
� �นเมื�อวันที� 6 ธันวาคม 2560 ซึง� มีระยะดําเนินงาน 20 วัน ดังนันเมื
� �อเปรี ยบเทียบจะทําให้ เข้ าใจยาก
เพราะเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่าง 20 วันกับ 1 ปี แต่ในปี ถดั ไป จะนําปี 2560 มาเปรี ยบเทียบทังปี
� กบั
ปี 2561 ตามข้ อเสนอแนะ ซึง� รายละเอียดค่าใช้ จ่ายในปี 2559 มีระบุอยูใ่ นรายงานประจําปี 2560 หน้ า
96 จะมีแนบงบการเงินที�ผ่านการตรวจสอบและมีการเปรี ยบเทียบให้ ดปู ี 2559 ซึ�งคําถามคือถ้ ารายได้
รวมของปี 2559 จะอยูท่ ี� 8.7 ล้ านบาท เป็ นผลการดําเนินงานเพียง 20 วัน หลังจากที�มีการแปลงสภาพ
มาเป็ น REIT ดังนันถ้
� านํามาเปรี ยบเทียบกับ 278 ล้ านบาท ปี ที�แล้ ว 20 วันกําไรอยูท่ ี� 6.9 ล้ านบาท แต่
ปี นี �เต็มปี ก็อยูท่ ี� 239 ล้ านบาท จะเปรี ยบเทียบ 20 วันกับ 1 ปี จึงไม่ได้ นํามาแสดงใน presentation นี �

คําถามที� 2 :

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าสามารถที�จะทํารายได้ แล้ วเพิ�ม
กําไรให้ ได้ มากกว่าที�เป็ นอยูน่ ีห� รื อไม่ และ asset ของกองนี �ดี แต่ทําไมนักลงทุนมองดูเหมือนกับการให้
ความสนใจกับหน่วยทรัสต์ศรี พนั วาไม่มี liquidity เท่าที�ควร ทังนี
� �จะมีโอกาสทําอย่างไรได้ บ้าง เพื�อให้ มี
liquidity ที�ดีกว่านี �

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจงว่า รายได้ ของกองทรัสต์ที�ได้ รับเป็ นค่าเช่าคงที�ตามสัญญาเช่าที�ทําไว้ กบั ผู้เช่า ใน
สัญญาเช่า SPM 1 เช่า 15 ปี 5 ปี แรกอัตราคงที� ปี ที� 6-9 มีการปรับค่าเช่าขึ �นเป็ นไปตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าจะเพิ�มขึ �นและรายได้ ของกองทรั สต์ก็จะเพิ�มมากขึ �น ในเรื� องของ liquidity ในตลาดเนื�องจาก
หน่วยทรัสต์ศรี พนั วาเป็ นหน่วยทรัสต์ที�ผ้ ถู ือหน่วยถือเพื�อรับเงินปั นผล เพราะเห็นว่าเงินปั นผลที�ให้ กบั ผู้
ถือหน่วยเป็ นอัตราที�หาในตลาดค่อนข้ างจะยากมาก ดังนันผู
� ้ ถือหน่วยจะดํารงเก็บตัวหน่วยนี �เอาไว้
ประธานฯ ได้ เรี ยนเชิญคุณพิจิตตรา ในฐานะทรัสตี ตอบเพิ�มเติมในประเด็นนี �
คุณพิจิตตรา ได้ เรี ยนชี �แจ้ งในฐานะทรัสตีว่า กอง REIT ทัว� ไป นักลงทุนส่วนใหญ่ จะถือ Buy & Hold
ไม่ได้ Trade เหมือนหุ้นทัว� ไป ส่วนใหญ่ผ้ ถู ือหน่วยก็จะถือและเก็บรอ Dividend ดูมลู ค่าการซื �อขายของ
REIT ไม่จําเป็ นว่าจะเป็ นกองทรัสต์ศรี พนั วาหรื อไม่ ก็จะไม่คอ่ ยเยอะเมื�อเทียบกับหุ้น และขนาดของ
กองทรัสต์ศรี พนั วา กองทรัสต์ไม่ได้ เล็กไม่ได้ ใหญ่ ยังคงอยู่ขนาดกลาง เพราฉะนันในอนาคตหากทาง
�
กองทรัสต์มีการซื �อของเพิ�มเติมขนาดกองทรัสต์จะใหญ่ขึ �น และจะช่วยให้ มี liquidity เพิ�มขึ �นด้ วยเช่นกัน

คําถามที� 3:

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ สอบถามเพิ�มเติมถึงการขยับขึ �นของ NAV และการสร้ าง Value Added เพิ�ม
ความเชื�อมัน� ให้ กบั นักลงทุน เพราะฉะนันถ้
� าทําให้ ราคาขึ �นได้ ก็เป็ นเสน่ห์อีกอันหนึง� ที� Buy & Hold แล้ ว
ยังได้ เห็นการเติบโตใน Capital Gain ด้ วย
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ข้ อชี �แจง :

คุ ณ พิ จิ ต ตรา ได้ เรี ย นชี แ� จงเพิ� ม เติ ม ว่ า NAV ไม่ ไ ด้ เป็ นตัว เลขที� ท าง REIT Manager หรื อ Fund
Manager คํ า นวณมา ทุก กองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งแต่ ง ตัง� ผู้ป ระเมิ น อิ ส ระเข้ า มาประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ ที� ใ น
กองทรัสต์มี วิธีที�ผ้ ปู ระเมินส่วนใหญ่ใช้ คือ เขาจะทําการพยากรณ์ กระแสเงินสดไปในอนาคตแล้ วใช้
rate ตัวนึงที�เรี ยกว่า Discount rate ทําการ Discount กลับมา จะเห็นได้ ว่า บางกอง REIT นัน� NAV
ขยับขึ �นลง อาจจะเป็ นเพราะว่าแต่ละปี กองทรัสต์ต้องแต่งตังผู
� ้ ประเมินแต่ละรายไปเปลี�ยนกันไปทุกปี
แต่ละรายอาจจะมีสมมติฐานที�ไม่เหมือนกัน เลยทําให้ คา่ NAV มีการปรับขึ �นลง ซึง� ไม่ได้ หมายความว่า
กองที� NAV ดีขึ �น จะดีขึ �นเพราะว่า NAV เป็ นความเห็นของคน ๆ เดียวก็คือผู้ประเมิน มีกองเยอะมาก
หากไปดูเทียบแล้ วราคาตลาดกับราคา NAV ไม่เท่ากัน บางกองราคาตลาดสูงกว่า NAV บางกองราคา
ตลาดก็ตํ�ากว่า NAV เพราะฉะนันมุ
� มมองของผู้ลงทุนทางส่วนตัวมองว่า NAV ไม่ใช่ตวั ที�จะมาดูว่าจะ
เป็ นตัวบ่งบอกราคาในอนาคตแต่อย่างใด แล้ ว ถ้ าเป็ นมุมของทาง REIT Manager ไม่ได้ ต้องการให้
NAV มีการปรับขึ �นลง เพราะจะทําให้ งบกําไรขาดทุนแต่ละปี มีการปรับขึ �นลงสูง สําหรับกองโรงแรม
NAV จะขยับน้ อยมากเมื�อเทียบกับกองอื�น Occupancy Rate กับ Average Room Rate ขึ �นตลอดทุก
ปี ผู้ประเมินเข้ ามาก็เปลีย� น Assumption ให้ ขึ �นไปอีกเลยขึ �นต่อไปได้ แต่วา่ ถ้ าเป็ นกองโรงแรมทัว� ไปอื�น
ๆ ที�ทาง คุณพิจิตตราเห็นมาก็ดูกองโรงแรมหลาย ๆ อันเหมือนกันส่วนใหญ่สญ
ั ญาเช่า คนที�มาเช่า
โรงแรมกลับไปทํากับกองเป็ นสัญญาเช่าระยะยาว อย่างกองทรัสต์ศรี พนั วาส่วนใหญ่ 90 % เป็ น fix
rent เพราะฉะนัน� สิ�งที�ผ้ ูประเมินต่อให้ เปลี�ยนคนมาประเมินก็ จะได้ ประเมินค่าใกล้ ๆ กัน เพราะว่า
สัญญาค่าเช่าที�ทําไว้ เป็ น fix rent ส่วนใหญ่แล้ วค่อย ๆ ขึ �น อย่างเช่น 5 ปี แรก fix อย่างที�คณ
ุ วิไลอธิบาย
แล้ วปี ที� 6 ก็จะค่อยเริ� มขึ �น ๆ ไปจะต่างกับธุรกิจอื�น ธุรกิจอื�นถ้ าคุณ ไปซื �อกองที�เป็ นแบบ retail office
หรื อ Industrial estate ที�แบบสัญญาปรับทีละ � ปี แล้ วเปลี�ยนเรื� อย ๆ อย่างนี �ทุกปี ผ้ ปู ระเมินที�เข้ ามา
เปลี�ยน assumption ได้ ทุกตัวเลยแต่ผิดกันอย่างถ้ าเป็ นกองโรงแรมอย่างนี � ถ้ าเป็ นผู้ประเมินเข้ ามาก็
ต้ องดูสญ
ั ญาก่อน สัญญาระยะยาว �� กว่าปี และเขียนอยู่แล้ วว่าค่าเช่าจะได้ เท่านี �ผู้ประเมินคงไม่ได้
จะประเมิ น ต่า งไปจากสัญ ญาที� ทํ า อยู่แ ล้ ว ก็ เ ลยทํ า ให้ ว่า ทํ า ไม NAV ของกองโรงแรมจะไม่ค่อ ย
เปลีย� นแปลงถ้ าเทียบกับ sector อื�น

คําถามที� 4:

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ สอบถามเพิ�มเติมว่า กองทรัสต์ศรี พนั วา IPO ด้ วยราคาเท่าไหร่

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจงว่า 10.80 บาท ปั จจุบนั ราคาตลาดอยูท่ ี� 11.50 บาท ณ วันนี �ยังไม่ทราบราคาตลาด

คําถามที� 5:

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ�มเติมว่า เพราะฉะนันแสดงว่
�
า เราอาจจะได้ รายได้ เพิ�มหรื อว่ามี
โอกาสที�จะเห็นการเติบโตก็ต่อเมื�อมีการปรับขึ �นค่าเช่าใช่ไหม ว่าโอกาสที�จะเกิดขึ �นมีได้ เฉพาะตาม
เงื�อนไขของสัญญาว่าจะปรับค่าเช่าขึ �นเมื�อไหร่ ตรงนัน� ถึงจะได้ มีโอกาสมีรายได้ เพิ�มขึ �น นอกจากนัน�
แล้ วการที� 10.80 บาท กลายเป็ น 11.50 บาท ขึ �นจากสาเหตุใด

ข้ อชี �แจง :

คุณพิจิตตรา เรี ยนชี �แจงว่า อย่างที�อธิบายให้ ทราบ ตัวกระแสเงินสดที�ทางผู้ประเมินก็เรื� องหนึง� แต่ละผู้
ประเมินก็มี assumption discount rate (อัตราคิดลด) ที�จะ discount กระแสเงินสดในอนาคตกลับมา
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั แต่ละผู้ประเมินก็จะมี assumption เรี ยกว่าอัตราผลตอบแทนที�คาดหวังต่างกัน
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อย่างเช่น ถ้ าผู้ประเมินสมมติให้ กระแสเงินสดคิดมาเท่ากันเลยผู้ประเมิน รายหนึ�งใช้ อตั ราคิดลดที�ตํ�า
กว่า มูลค่าที�ได้ ก็จะสูงกว่า อันนี �ก็จะทําให้ ทําไม NAV ไม่ถึงกับนิ�งไปเลย ก็จะขยับอยูบ่ ้ าง
คําถามที� 6 :

คุณจิ ณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ�มเติมว่า แสดงว่าฐานขึน� อยู่กับ ผู้ประเมิน และมาตรฐานไม่มี
Standard

ข้ อชี �แจง :

คุณพิจิตตราเรี ยนชี �แจงว่า ทางสมาคมผู้ประเมินก็จะมีมาตรฐานในการใช้ อตั ราคิดลด แต่เป็ นไปไม่ได้
เลยที�วา่ ผู้ประเมินทุกรายจะใช้ อตั ราคิดลดตัวเดียวกัน โอกาสน้ อยมาก โดยส่วนใหญ่จะต่างกันในระดับ
ทศนิยม

คําถามที� 7 :

ผู้ถือหน่วย สอบถามเพิ�มเติมจากที�ผ่านมา เนื�องจากว่ากองทรัสต์มีรายได้ ขึ �นอยูก่ บั สัญญาเช่า หากค่า
เช่าเราก็จะได้ เพิ�มขึ �นเมื�อสัญญาเช่าหมดไปหมายความว่าปี ใหม่นี �ใช่หรื อไม่ ที�จะเริ� มในราคาใหม่ ราคา
ที�ตกลงกันไว้ กบั ผู้เช่า

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจง ตามสัญญาเช่าจะมีการปรับค่าเช่าขึ �นในปี ถดั ไป คือปี 2562

คําถามที� 8 :

ผู้ถือหน่วย สอบถามเพิ�มเติม เพราะฉะนันคงคาดหวั
�
งได้ ว่าในปี 2562 จะได้ ปันผลเพิ�มขึ �นอย่างนันใช่
�
หรื อไม่

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจง ก็ต้องดูผลประกอบการของปี นนั � โดยมีแนวโน้ มเพิ�มขึ �นเพราะเนื�องจากรายได้ รวม
ของกองทรัสต์จะเพิ�มจากสัญญาเช่าที�เพิ�มขึ �น

ข้ อชี �แจง :

คุณพิจิตตรา เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติม ปี 2562 รายได้ รวมน่าจะสูงขึ �นเพราะค่าเช่าสูงขึ �น แต่วา่ สุดท้ ายจะปั น
ผลได้ เยอะขึ �นหรื อเปล่าต้ องดูในเรื� องค่าใช้ จ่าย เช่น กองทรัสต์มีเงินกู้อยู่ เพราะฉะนันถ้
� าอัตราดอกเบี �ย
เงินกู้ในปี นนสู
ั � งขึ �นมา ก็อาจจะทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ�ม ขึ �นเหมือนกัน เพราะฉะนันทางผู
�
้ จดั การกองทรัสต์
ก็อาจจะไม่สามารถ promise ได้ ว่าปี 2562 กําไรจะขึ �นเพราะยังมีส่วนค่าใช้ จ่ายอยู่เหมือนกันที�ว่ามี
โอกาสสูงขึ �น ก็คืออัตราดอกเบี �ย

คําถามที� 9 :

ผู้ถือหน่วย สอบถามเพิ�มเติม หมายความว่าต้ องรอรายได้ สทุ ธิใช่หรื อไม่ เพื�อที�จะได้ นํามาคํานวณอีก
ครัง� นึง แล้ วก็การการันตีในเรื� องของปั นผล จําได้ วา่ เหมือนจะการันตีแค่ปี 2561 ใช่หรื อไม่

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ย นชี แ� จง กองทรั ส ต์ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารการั น ตี เ งิ น ปั น ผล แต่ ว่ า ตามสัญ ญาเช่ า ทางกลุ่ม
ชาญอิสสระ ได้ เข้ าทําสัญญาตกลงกระทําการว่าใน 5 ปี แรกตังแต่
� ตงกองสํ
ั�
าหรับ SPM 1 ทรัพย์สนิ เดิม
ทางกลุม่ ชาญอิสสระ จะเป็ นผู้คํ �าประกันการจ่ายค่าเช่าของ บริ ษัท ศรี พนั วา แมเนจเมนท์ จํากัด (ผู้เช่า)
พอปี ที� 5 ไป ซึ�งจะหมด 31 กรกฎาคม 2561 นี � ถ้ ามีการตรวจสอบ Performance แล้ ว หากทําได้ ถึง
ตามสัญญาเช่า กลุ่มชาญอิสสระก็ จะไม่ต้องเข้ าสู่การประกันช่วงที�สอง ดังนัน� หมายความว่า กลุ่ม
ชาญอิสสระ ก็จะไม่ต้องการันตีการจ่ายค่าเช่าของ บริ ษัท ศรี พนั วา แมเนจเมนท์ จํากัด (ผู้เช่า) ต่อ
กองทรัสต์ แต่ไม่ใช่เป็ นการประกันเงินปั นผล
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คําถามที� 10 :

ผู้ถือหน่วย สอบถามเพิ�มเติม แล้ วถ้ าอย่างนัน� พอจะแจ้ งได้ หรื อไม่ว่าในอนาคตจะเป็ นอย่างไรเพราะ
เท่าที�ทราบ ภูเก็ตมีนกั ท่องเที�ยวเยอะแล้ วก็มี Airbnb เข้ ามาเกี�ยวข้ องด้ วยตอนนี �มีบ้านให้ เช่าเยอะแยะ
เต็มไปหมด ซึ�งเป็ นในกลุม่ ของเขาติดต่อโดยตรง คนที�ท่องเที�ยวสามารถจะจองผ่าน Airbnb ตรงนัน�
เป็ นคูแ่ ข่งใหญ่ของศรี พนั วาหรื อไม่ เพราะว่าเขาจะสามารถติดต่อได้ โดยตรงแล้ วเขาพักเป็ นเดือน กรณี
แบบนี �จะมีผลกระทบต่อรายได้ ของเราหรื อเปล่าแล้ วก้ ขอสอบด้ วยว่าสถานการณ์ เรื� องเที�ยวของภูเก็ต
ตอนนีเ� ป็ นอย่างไรบ้ าง เพราะคราวที�แล้ วบอกไว้ ว่าของศรี พันวาเรามีปัญหานิดนึงในเรื� องของการ
เดิ น ทางไป และก็ มี ก ารก่ อ สร้ างในภูเ ก็ ต มากมายทํ า ให้ ร ถติ ด อะไรอย่ า งนี ต� อนนี เ� ป็ นยัง ไงบ้ าง
เนื�องจากว่าไม่ได้ ไปภูเก็ตเลย

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจง เมื�อหมดการันตีการจ่ายค่าเช่าจากกลุม่ ชาญอิสสระ ผู้เช่าต้ องปฏิบตั ิตามสัญญา
เช่ า และทางผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ข้ อมูลเพื�อ ที� จ ะให้ ผ้ ูถือ หน่วยได้ เห็ น ศักยภาพของภูเ ก็ ต จํ า นวน
นักท่องเที�ยว ตลาดโรงแรม การท่องเที�ยวด้ านโรงแรมที�ภเู ก็ต เป็ นอย่างไร เพื�อให้ ยงั มัน� ใจว่าภาวะทาง
โรงแรมของผลประกอบการทางด้ านโรงแรมจะสามารถจะดําเนินการไปได้

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจงว่า ข้ อมูลลูกค้ าระหว่าง ลูกค้ า Airbnb กับ ลูกค้ าของศรี พนั วาเป็ นคนละกลุม่ กัน
ลูกค้ า Airbnb เช่าคืนละ 3,000 - 4,000 บาท ซึง� เป็ นลูกค้ าคนละเป้ากับที�เล็งไว้ ลูกค้ าศรี พนั วาต้ องการ
Full Service แต่ ลูก ค้ า Airbnb ต้ องการ Semi-Service เช่ น มี แ ม่ บ้ านเข้ ามาวัน ละครั ง� ไม่ ต้ อ งมี
ร้ านอาหาร แต่ลกู ค้ าที�เข้ ามาที�ศรี พนั วาต้ องการ Full Service ไม่ต้องออกไปไหน เขาต้ องการคนดูแล
เขาเต็มที�แล้ ว Rate ก็จะเป็ นอีกแบบ

คําถามที� 11 :

ผู้ถือหน่วย สอบถามว่าไม่ทราบว่ามี Rate of return ซักแค่ไหนในกรณีที�ลกู ค้ าเราระดับสูงเขากลับมา
พักกับเราซักกี�เปอร์ เซ็นต์เคยมีการคิดตัวเลขตรงนันหรื
� อไม่

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจงว่า มีการทํา Rate of return แต่จะขอชี �แจงในลําดับถัดไป

คําถามที� 12 :

ผู้ถือหน่วยสอบถามเพิม� เติมว่ามี Option อื�น ๆ ในการที�เราจะขยายกิจการ นอกจากเราจะไปขึ �นอยูก่ บั
เรื� องค่าเช่า

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจงว่า ในประเด็นคําถามที�สอบถาม จะมีการชี �แจงในลําดับถัดไป

ทังนี
� � ประธานฯได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า วาระนี �ไม่มกี ารลงมติ
ที�ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถามเพิม� เติม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 4
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วาระที� 4: พิจารณาและรับทราบเรื�องการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนประจําปี 2560 สําหรับงวดผลการดําเนินงาน
วันที� 1 มกราคม 2560 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที�ประชุมเพื�อรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจําปี 2560 จากผลประกอบการ
ของปี 2560 มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยในครัง� แรกคือวันที� 16 มิถนุ ายน 2560 ในอัตราประโยชน์ตอบ
แทนหน่วยละ 0.1817 บาท สําหรั บผลประกอบการ Q1 ก็ คือ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 และลําดับถัดไปวันที� 8
ธันวาคม 2560 จ่ายประโยชน์ ตอบแทนหน่วยละ 0.2150 บาท สําหรั บผลประกอบการรวมกัน Q� และ Q3 รอบการ
ดําเนินงานวันที� 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 และสําหรับผลประกอบการ Q4 คือ วันที� 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560
จ่ายประโยชน์ตอบแทนหน่วยละ 0.3625 บาท เมื�อวันที� 22 มีนาคม 2561 รวมกันทังสามครั
�
ง� ที�จ่ายอัตราประโยชน์ตอบ
แทนไปอัตราหน่วยละ 0.7592 โดยสรุปรายการที�สาํ คัญดังนี �
รอบผลประกอบการ

อัตราประโยชน์ ตอบแทนจ่ ายต่ อ
หน่ วย (บาท/หน่ วย)

กําหนดจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560

0.1817

16 มิถนุ ายน 2560

1 เมษายน – 30 กันยายน 2560

0.2150

8 ธันวาคม 2560

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560

0.3625

22 มีนาคม 2561

รวม

0.7592

ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นไปอย่างถูกต้ องเหมาะสมและเห็นสมควรให้ รายงานต่อ
ที�ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื�อรับทราบ
ทังนี
� � ประธานฯได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า วาระนี �ไม่มกี ารลงมติ
ที�ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 5
วาระที� 5: พิจารณาและรับทราบการแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุม เพื�อรับทราบการแต่งตังผู
� ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทูธ โทมัสสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง� ดังกล่าวใน 4 ราย ต่อไปนี �
1. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที� 6797 และ/หรื อ

2. คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที� 4301 และ/หรื อ
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3. คุณนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที� 5035 และ/หรื อ

4. คุณนันทวัฒน์ สํารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขทะเบียนที� 7731

โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561 เป็ นจํานวนทังสิ
� �น 630,000 บาท
ผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นว่า ทางบริ ษัท ดีลอยท์ ทูธ โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํ ากัด ได้ ปฏิบัติหน้ าที�อย่าง
เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับกองทรัสต์ โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้ าที�
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดังต่อไปนี �
คําถามที� 1 :

ผู้ถือหน่วยสอบถามว่าถ้ าเทียบกับปี ที�ผา่ นมา อัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีเท่ากันหรื อไม่

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจง อัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีเพิ�มขึ �นเล็กน้ อย เมื�อปี ที�แล้ วอยูท่ ี� 610,000
บาท ซึง� อัตราของปี ทแี� ล้ ว ปรากฏอยูใ่ นงบการเงิน

ทังนี
� � ประธานฯได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า วาระนี �ไม่มกี ารลงมติ
ที�ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถามเพิม� เติม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 6
วาระที� 6 : พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที�ประชุมว่าก่อนจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ซกั ถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นใน
วาระอื�น ๆ ขอเชิญคุณสุมนา วรชุน ผู้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ มาให้ ข้อมูลเกี�ยวกับภาพรวมการ
ท่องเที�ยวในจังหวัดภูเก็ต
คุณสุมนา ได้ รายงานต่อที�ประชุมรับทราบถึงภาพรวมตลาดโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยจํานวนนักท่องเที�ยวที�
เดินทางเข้ ามายังประเทศไทย ตังแต่
� ปี 2554 อยู่ที� 19 ล้ านคน เติบโตขึ �นอย่างต่อเนื�องทุกปี จนถึงปี 2559 อยู่ที� 32 ล้ านคน
ในขณะที�ปี 2554 เป็ นนักท่องเที�ยวที�เดินทางมายังภูเก็ต 9 ล้ านคน และเติบโตอย่างต่อเนื�องมาในปี 2559 อยูท่ ี� 13 ล้ านคน
(แสดงว่าเกือบครึ�งหนึง� ของนักท่องเที�ยวที�เดินทางมายังประเทศไทยเดินทางเข้ ามาในภูเก็ต )
นักท่องเที�ยวที�เดินทางเข้ ามาในประเทศไทย 32 ล้ านคน แบ่งเป็ น Top 5 Country คือ ประเทศจีน มาเลเซีย
ญี�ปนุ่ เกาหลี ลาว ตามลําดับ ส่วน 5 อันดับนักท่องเที�ยวที�เดินทางไปยังภูเก็ต คือ จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ
ตามลําดับ
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จํานวนนักท่องเที�ยวจีน ช่วง 1-2 ปี ที�ผ่านมานักท่องเที�ยวจีนเติบโตขึ �นประมาณ 20 % ลําดับถัดมาเป็ นรัสเซีย
ที�เดินทางเข้ ามาเป็ นอันดับที�สอง
จํานวนเที�ยวบินที�เดินทางเข้ ามายังภูเก็ตตังแต่
� ปี 2554 - 2559 จะเห็นว่าเที�ยวบินเติบโตขึ �นจากปี 2554 อยู่ที�
27,000 เที�ยว เพิ�มขึ �นเป็ น 48,000 เที�ยวบิน จํานวนเที�ยวรถโดยสารสาธารณะที�เข้ ามายังภูเก็ตจากปี 2554 จํานวนเที�ยวรถ
โดยสารอยู่ที� 61,000 เพิ�มขึ �นเป็ น 72,000 เที�ยว การโดยสารทางเรื อ (เรื อยอร์ ช) จาก 1,400 เที�ยวในปี 2554 เติบโตขึ �นมา
เป็ น 1,900 เที�ยวในปี 2559
สําหรับ 30 โรงแรมใหม่ที�เกิดขึ �นในช่วงปี ปัจจุบนั และช่วงสามปี ข้างหน้ า จะเห็นได้ ว่าจํานวนห้ องพักที�เพิ�มขึ �น
จะมีจํานวน 6,125 ห้ อง เฉลีย� แล้ ว 70% เป็ นโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว ส่วนใหญ่จะเป็ นรูปแบบของห้ องพัก และส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ �นทางฝั�งตะวันตกของเกาะภูเก็ต
นอกเหนือจากนี �จะมีระบบสาธารณูปโภค Infrastructure เช่น สนามบินนานาชาติภเู ก็ต อาคารโดยสารระหว่าง
ประเทศ ทางแยกบางคู้เส้ นบายพาส ทางลอดแยกสามกอง ทางลอดแยกดาราสมุทร ทางยกระดับสะพานเทพศรี สนิ ธุ์ และ
ล่าสุดที�เพิ�งเปิ ดให้ บริ การไปจะเป็ นภูเก็ตสมาร์ ทบัส จากสนามบินภูเก็ตไปยัง ราไวย์ ทังหมดที
�
�กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นภาพรวม
ของเกาะภูเก็ตถึงการพัฒนาสิง� อํานวยความสะดวกที�เกิดขึ �น
ประธานฯ ได้ เชิ ญคุณจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ ายทรั พย์สิน นําเสนอข้ อมูล ผลประกอบการของ
โรงแรมศรี พนั วาในปี 2560
คุณจันทร์ เพ็ญ ได้ รายงานต่อที�ประชุมถึง อัตราการเข้ าพัก (Occupancy) ในปี 2560 โดย
SPM 1 Pool Villa (PV) 63 % Pool Suite (PS) 79 % รวมทังหมด
�
65 %
SPM 2 Pool Suite (PS) 70 % Penthouse (PH) 56 % และ X29 14 % รวมทังหมด
�
63 %
ในส่วนของอัตราค่าห้ องพักเฉลีย� (Room rate) ต่อคืน ต่อห้ อง ในปี 2560
SPM 1 Pool Villa (PV) 21,665 บาท Pool Suite (PS) 12,229 บาท รวมทังหมด
�
19,907 บาท
SPM 2 Pool Suite (PS) 10,212 บาท Penthouse (PH) 16,212 บาท และ X29 75,960 บาท
รวมทังหมด
�
12,459 บาท
และนําเสนอข้ อมูลเกี�ยวกับลูกค้ าทีเ� ดินทางมาโรงแรมศรี พนั วาในปี 2560 โดยแบ่งเป็ น 3 ช่องทาง โดย SPM
1 อันดับแรกเป็ น Travel Agent อยู่ที� 59 % และ SPM 2 อยู่ที� 57 % ซึ�งช่องทาง Travel Agent มาจากทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ ออนไลน์ เช่น Booking.com, Agoda และ Expedia ส่วนทางออฟไลน์คือ Wholesale หรื อ บริ ษัททัวร์ ทวั� ๆ ไปที�
เข้ ามาติดต่อตรงที�โรงแรมศรี พนั วา คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์อยูท่ ี� 50 ส่วนช่องทาง Direct ศรี พนั วาเป็ นโรงแรมที�มีลกู ค้ า Direct
มาค่อนข้ างมากเมื�อเปรี ยบเทียบกับโรงแรมที�อื�น โดยที�อตั ราส่วนของ Direct SPM 1 อยู่ที� 32 % และ SPM 2 Direct อยูท่ ี�
25 %
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Direct คือ การที�ลกู ค้ าจองผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ หรื อจองตรงกับทางโรงแรม หรื อผ่านทางงานไทยเที�ยวไทย ส่วน
อันดับสุดท้ ายที�ลกู ค้ าเข้ ามาคือ Group โดยหลักๆ แล้ วจะเป็ น Group งานแต่ง, ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ซึ�ง SPM 1 อยู่
ที� 7 % และ SPM 2 อยู่ที� 17 % จะเห็นว่าทาง SPM 2 สูงกว่า เนื�องจากลักษณะที�พกั ของ SPM 2 จะมีลกั ษณะตึก Habita
มีห้องพักที�มีลกั ษณะเหมือนกัน คือห้ อง Pool Suite (PS) ซึง� เป็ นที�ต้องการของลูกค้ าประเภท Group Business
ถัดมาเป็ นการนําเสนอเกี�ยวกับกลุม่ ลูกค้ าจากภาคพื �นทวีป ที�เข้ ามาโรงแรมศรี พนั วาทัง� SPM 1 และ SPM 2
เนื�องมาจากตลาดหลักของที�โรงแรมศรี พนั วามีลกู ค้ าคนไทยค่อนข้ างเยอะ และตอนนี �ตลาดจีนก็คอ่ นข้ างเติบโตทังประเทศ
�
รวมถึงภูเก็ต ซึ�งทางด้ านโรงแรมศรี พนั วาได้ รับส่วนแบ่งการตลาดที�ค่อนข้ างสูงจากตลาดเอเชีย ได้ แก่ จีน ไทย เกาหลี
ฮ่องกง ญี�ปนุ่ ไต้ หวัน โดยอันดับแรกของส่วนแบ่งการตลาดจะเป็ นตลาดเอเชีย SPM1 จะอยูท่ ี� 73 % และ SPM 2 อยูท่ ี� 71
% อันดับที�สอง คือตลาดภาคพื �นอเมริ กา โดยที�อเมริ กาจะอยู่ที� 7 % สําหรับ SPM1 และ 9 % สําหรับ SPM2 ลําดับถัดไป
จะเป็ นตลาดยุโรป SPM 1 อยู่ที� 7 % และ SPM2 อยู่ที� 6 % ลําดับถัดไปเป็ น ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดออสเตรเลีย
ตลาดรัสเซีย และก็ตลาดแอฟริ กา ทังหมดที
�
�กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลในปี 2560 ที�ผา่ นมา
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดังต่อไปนี �
คําถามที� 1:

ข้ อ 2.

ข้ อชี �แจง :

ผู้ถือหน่วย สอบถามท่านประธาน 2 ข้ อ คือ ข้ อ 1. คูแ่ ข่งของศรี พนั วาในภูเก็ต
สามารถบอกชื�อได้ หรื อไม่ ว่าคือโรงแรมอะไร คือใคร หรื อไม่มี แล้ วอัตราการเข้ าพักหรื อการหา
รายได้ แข่งกับเรา แล้ วเราเป็ นอันดับที�เท่าไหร่ในภูเก็ตในกรณีกลุม่ ลูกค้ าเดียวกัน High-end เหมือนกัน
ในกรณีที�ในภาวการณ์แข่งขัน การมาเข้ าพักแยกอย่างไร ลูกค้ าของโรงแรมศรีพนั วาตังใจมาพั
�
กที�
โรงแรมศรี พนั วาตังแต่
� ต้นเลยหรื อไม่ หรื อว่านักท่องเที�ยวจะมาอยูใ่ นโรงแรมระดับ 5 - 6 ดาว
นักท่องเที�ยวเลือกมาจากไหน เช่น มีคนแนะนํา หรื อว่าโรงแรมศรี พนั วาไปทําการตลาดยังไงลูกค้ าถึง
มาเลือกพักที�โรงแรมศรี พนั วา หรื อว่าโรงแรมศรี พนั วามีช่องทางที�จะไปสือ� สารกับลูกค้ าอย่างไร
ข้ อเสนอแนะ ในการประชุมครัง� ถัดไป ให้ นําเสนอภาพรวมธุรกิจก่อน การพิจารณาในแต่ละวาระ
คุณจันทร์ เพ็ญ เรี ยนชี �แจง ในข้ อ 1. เกี�ยวกับเรื� องคูแ่ ข่งของทางโรงแรมศรี พนั วา โดยแจ้ งให้ ทราบถึงการ
แบ่งประเภทของโรงแรม เช่น โรงแรม 5 ดาว มีหลายประเภท โรงแรมศรี พนั วา จัดอยูใ่ นประเภท Luxury
ดังนันคู
� ่แข่งไม่มาก โดยโรงแรมที�จดั อยู่ในประเภทเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมตรี สรา มีลกั ษณะ
โรงแรมที�เ ป็ น Individual คื อ เป็ น โรงแรมที� ไม่ใช่ Chain ส่ว นโรงแรม Chain เองก็ จะมีลกั ษณะเป็ น
�
โรงแรมตรี ส
ห้ องพัก รูปแบบก็จะไม่เหมือนกับทางโรงแรมศรี พนั วา ซึง� จะมีลกั ษณะเป็ น Villa ดังนันจะมี
รา, โรงแรมอันดารา ที�จะค่อนข้ างใกล้ เคียงกันกับโรงแรมศรี พนั วา ส่วนโรงแรมอื�น เช่น โรงแรมบันยันท
รี ที�เป็ นที�ร้ ู จกั กัน ลักษณะของโรงแรมไม่ได้ จดั อยู่ในประเภท Luxury ด้ านราคาก็จะไม่เหมือนกัน ราคา
ห้ องพักของโรงแรมบันยันทรี จะถูกกว่า โดยโรงแรมที�มีราคาสูงคือ โรงแรมอมันปุรี จะเป็ นโรงแรมคนละ
ประเภท แต่โรงแรมศรี พนั วาก็จดั อยู่ใน Rank ของ Luxury เหมือนกัน คุณจันทร์ เพ็ญ ได้ เรี ยนเชิญคุณ
วรสิทธิ ให้ ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับคูแ่ ข่ง
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ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจง เรื� องคูแ่ ข่ง ไม่ได้ มองว่าคูแ่ ข่งเป็ นคูแ่ ข่ง ด้ วยลูกค้ าของโรงแรมศรี พนั วา คือลูกค้ า
ของโรงแรมศรี พนั วา โดยไม่ได้ แย่งลูกค้ าของโรงแรมอื�น และโรงแรมต่าง ๆ ทีเ� ป็ นโรงแรม 5 ดาว ก็ไม่ได้
แย่งลูกค้ าของโรงแรมศรี พนั วา และลูกค้ าคนละกลุ่มกัน คือ มีเงินพร้ อมที�จะใช้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้ า
พร้ อมจะใช้ 2,000 USD เท่ากัน แต่ว่าลูกค้ าก็เลือกมาเลยว่าจะมาพักที�โรงแรมศรี พนั วา ลูกค้ าของ
โรงแรมต่าง ๆ ก็เลือกว่าจะไปพักโรงแรมนัน� ๆ แม้ วา่ Target Group ของโรงแรมศรี พนั วา จะเป็ น Highend ก็จริ งแต่ว่าลูกค้ าของโรมแรมศรี พนั วาจะเป็ นคนละแบบกัน อย่างเช่น ตอนที�โรงแรมศรี พนั วาเริ� ม
ใหม่ในช่วงแรก การตลาดเริ� มที�เมืองไทย เมื�อก่อนการตลาดโรงแรม 5 ดาว จะมี High Season กับ Low
Season ตลอด ที�ผ่านมา การ Conference ต่าง ๆ มักจะมีคนที�มาจากเยอรมันพูดว่าตอนนี �ต้ องเน้ น
แขกเยอรมัน แขกสวิตเซอร์ แลนด์และไม่มีแขกเอเชีย ทําให้ ทราบถึงจุดนี �ว่า โรงแรมที�อยู่ที�เมืองไทยที�
เป็ นแบรนด์ดงั ๆ ไม่ได้ สนใจตลาดเอเชีย เพราะว่าอาจจะไม่มี Local Knowledge ตอนทีเ� ริ� มโรงแรมศรี
พันวา ได้ เริ� มจากการทําการตลาดในประเทศก่อน อย่างแรกในเมืองไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย
เมืองจีน ซึ�งได้ ผลเป็ นที�น่าพอใจ เพราะตอนนันโรงแรม
�
Luxury ไม่มีลกู ค้ าเป็ นคนไทย โรงแรมศรี พนั วา
มีลูกค้ าคนไทยมาจึงเริ� มมีลูกค้ าคนไทยมา ก็ ชมโรงแรม โรงแรมที�เป็ นแบรนด์ ต่างชาติ ที�เน้ น High
Season กับ Low Season ลูกค้ าไม่ได้ รับการบริ การดีอย่างที�ได้ รับการบริ การที� โรงแรมศรี พนั วา เช่น
การขอหนังสือพิมพ์ ก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ ไทย พนักงานก็ บริ การลูกค้ า คนไทยไม่ดีเท่าลูกค้ า ต่างชาติ
จุดอ่อนของตลาดด้ านนี �ที�ตอนนัน� โรงแรมศรี พันวาได้ เน้ น ทําให้ โรงแรมศรี พันวามี ลูกค้ าคนไทยมา
ตลอดตังแต่
� เปิ ดมา 14 ปี ซึ�งมีลกู ค้ าคนไทยมาโดยตลอด เป็ นจุดแข็งของโรงแรมศรี พนั วา ช่วง Low
season ของต่างชาติซงึ� เป็ นช่วงเดือน 5 - 9 ทําให้ มี Occupancy ที�ดี ศรี พนั วามีตลาดลูกค้ าประจํา 30
– 40 % ของลูกค้ าทังหมด
�
พอมีลกู ค้ าคนไทย ศรี พนั วาก็เริ� มทําการตลาดเมืองนอก ทางด้ าน Online ,
Agency และ Website เพราะสมัยก่อนยังไม่มีการทํา Website มีแต่การทําโบรชัวร์ ศรี พนั วาเป็ นกลุม่
แรกที�ทํา Website Online Marketing ใช้ วิธีการตลาดใหม่ ๆ ค่าใช้ จ่ายมีค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าการทํา
การตลาดแบบทัว� ไป มีค่าใช้ จ่ายอยูท่ ี�ประมาณ 2,000,000 บาท ซึ�งการตลาดแบบ Online Marketing
มีคา่ ใช้ จ่ายอยูท่ ี�ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท เพื�อทดสอบการทําการตลาด ซึง� การทําการตลาด
มีหลายวิธี เพราะโรงแรมอมันปุรีเปิ ดดําเนินการมาเป็ นระยะเวลา 20 กว่าปี แล้ ว ลูกค้ าบางส่วนของ
โรงแรมอมันปุรีนิยมมาพักที�ศรี พันวาเช่นกัน ด้ วยศรี พันวามีความหลากหลายของการให้ บริ การที�
มากกว่า

ข้ อชี �แจง :

คุณจันทร์ เพ็ญ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติม จากการตรวจสอบข้ อมูลการเข้ าพักของลูกค้ าพบว่า มีการกลับมาใช้
บริ การกับทางโรงแรมศรี พนั วาค่อนข้ างสูง เนื�องจากโรงแรมอื�นเน้ น ลูกค้ ายุโรป แต่ศรี พนั วาเปิ ดตลาดที�
คนไทย ทําให้ ศรี พนั วาเป็ นที�นิยมในวงกว้ าง และมีบริ การที�ครบครัน ทําให้ ลกู ค้ ามีการบอกต่อ และ
กลับมาใช้ บริ การอย่างต่อเนื�อง

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติมว่า ตลาดในกลุม่ ยุโรป กับสหรัฐอเมริ กา โรงแรมศรี พนั วาให้ ความสําคัญ
กับลูกค้ ากลุม่ นี �มาก เนื�องจากช่วงระยะเวลาหนึ�งปี จะเดินทางเข้ า มาท่องเที�ยวยังเอเชีย 4 - 5 เดือน ซึ�ง
โรงแรมศรี พนั วาได้ ให้ ความสําคัญกับทุกตลาด โดยเน้ นที�ไทย จีน ซึง� สําคัญมากเพราะว่าเป็ นตลาด
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ที�มาทังปี
� และมีกําลังซื �อสูง ณ ปั จจุบนั ประเทศไทย หรื อ Southeast Asia เป็ นภูมิประเทศที�มีความ
ปลอดภัยที�สุด โซนยุโรปบางประเทศมีการก่อการร้ าย เป็ นต้ น ดังนัน� การเข้ ามาเที�ยวในเมืองไทย
จังหวัดภูเก็ตเดินทางสะดวก ซึง� เห็นได้ ข้อมูลที�แสดงการเติบโตขึ �นจากการท่องเที�ยวของจังหวัดภูเก็ต
คําถามที� 2 :

คุณ จิ ณ พัก ตร์ พรพิ บูล ย์ เสนอแนะเพื� อ เพิ� ม ศัก ยภาพ ในการทํ า รายได้ (Occupancy Rate) และ
ความสามารถในการจ่ายปั นผลที�เพิ�มขึ �นของกองทรัสต์ สร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ (Uniqueness) การ
ทําการตลาดและการควบคุมต้ นทุนงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรผู้ให้ บริ การในโรงแรมคลอดจนการ
ตัง� เป้า รายได้ ที� สูง ขึน� ทัง� นี � ให้ ค วามเห็ น สําหรั บ การนํ าเสนอ ข้ อ มูลและรายละเอี ย ด ในที� ป ระชุม
ผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนทรัสตี (คุณพิจิตตรา) ได้ ให้ ข้อมูลที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุน
การดํ า เนิ น งานปั จ จุ บัน และการเปลี� ย นแปลงในรอบปี ที� ผ่ า นมา ตลอดจนมุ ม มองและโอกาส
ความก้ าวหน้ าในอนาคต ซึง� เป็ นประโยชน์ตอย่างมากแก่ผ้ ถู ือหน่วย

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหน่วยสําหรับคําแนะนํา

คําถามที� 3 :

ผู้ถือหน่วยสอบถามว่า ให้ ชีแ� จงถึงแนวความคิดในการดําเนินงานสําหรับปี 2561 เกี�ยวกับแนวโน้ ม
ลักษณะธุรกิจของไปในทิศทางใด หรื อลักษณะอย่างไร

ข้ อชี �แจง

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจงว่า มีทิศทางที�เป็ นบวก และมีการเติบโตมากขึ �น
ประธานฯ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติมว่า แนวโน้ มของกองทรัสต์สําหรับปี 2561 เนื�องจากยังไม่ได้ มีการปรับค่า
เช่า ซึง� จะเหมือนกับปี 2560 แต่หากเป็ นแนวโน้ มของทางผู้เช่าหลัก ผู้เช่าหลักมีการประมาณการเติบโต
ขึน� อย่างแน่นอน ประธานฯ เรี ยนสอบถามผู้ถือหน่ว ยเพิ�มเติม เกี� ยวกับการให้ อธิ บายแนวโน้ มของ
กองทรัสต์หรื อตัวผู้เช่าหลัก

ผู้สอบถาม :

ทังสองอย่
�
าง ดีขึ �นหรื อไม่ อย่างไร

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจง ทางผู้เช่าหลักมีแนวโน้ มบวกขึ �นทุกปี ซึง� ไม่สามารถแจ้ งประมาณการตัวเลขได้

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติม โดยภาพรวมของลูกค้ าเข้ าพักมีแนวโน้ มที�ดีขึ �น และหากเอเชียไม่พบเหตุ
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ พายุ สึนามิ ซึง� ช่วงต้ นปี 2561 มีลกู ค้ าเข้ าพักเต็มจํานวน และ ณ ปั จจุบนั ลูกค้ า
มีลกู ค้ าเข้ าพักมากกว่าปี ที�ผา่ นมา ซึง� ไม่สามารถแจ้ งประมาณการตัวเลขได้

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี แ� จง เกี� ยวกับโรงแรมศรี พันวามีการเติบ โต เนื�องจากไตรมาส 1 เดือนมกราคม มีนาคม ที�ผา่ นมาอัตราการเข้ าพัก (Occupancy) สูงกว่าปี 2560 ซึง� เชื�อมัน� ว่าปี 2561 มีการเติบโตของ
การเข้ าพัก

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี แ� จงเพิ�มเติม ปี 2561 มีเกณฑ์ ดีขึ �นอย่างต่อเนื�อง เพราะมีลูกค้ าและมีฐานลูกค้ า
เพิ�มขึ �น และมีตลาดลูกค้ าทีเ� ข้ ามาใช้ บริ การสถานที�เพื�อจัดงานแต่งงานที�เพิ�มขึ �น โดยศรี พนั วาเปิ ดตลาด
ในส่วนนี �เมื�อ 6 ปี ที�ผ่านมา และปั จจุบนั นี �มีผ้ สู นใจเข้ ามาจํานวนมาก (Wedding List) ด้ วยศรี พนั วามี
location สําหรับจัดงานแต่งงาน 2 location
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ข้ อชี �แจง :

คุณจันทร์ เพ็ญ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติม อาทิ เดือนมีนาคม มีงานแต่งจํานวน 12 งาน และเดือนเมษายน มี
งานแต่งจํานวน 9 งาน

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติม ลูกค้ าที�ต้องการจัดงานแต่งงานมีค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะลูกค้ า ยุโรป
ออสเตรเลีย ลูก ค้ า กลุ่ม นี � มี ค วามตัง� ใจที� จะจัด งานแต่งงานที� โรงแรมศรี พัน วา เพราะมี ภูมิ ทัศน์ ที�
สวยงาม

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติมว่า แนวโน้ มของกองทรัสต์ ปี 2561 ถ้ าไม่มีการเพิ�มขนาดของกองทรัสต์
ผลประกอบการ มีแนวโน้ มเป็ นไปตามที�คาดการณ์ ไว้ แต่ถ้ากองทรัสต์มีการเพิ�มทรัพย์สินเข้ ามาใน
กองทรั สต์ ก็ จ ะเห็ น ผลประกอบการที� ม ากขึ น� ซึ�ง ตอนนี ท� างผู้จัด การทรั สต์ ได้ สรรหาทรั พ ย์ สินที�มี
ศักยภาพ โดยทางกลุม่ ชาญอิสสระได้ มีการพัฒนาการโรงแรมขึ �นอีก 2 แห่ง ภายใต้ ชื�อ Baba Beach
Club ตังอยู
� ่ที�ภเู ก็ตหรื อหัวหิน ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ เข้ าไปศึกษาทรัพย์สินดังกล่าวถึงการมีศกั ยภาพที�
จะนําเข้ ามาเพิ�ม เป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ หรื อไม่ เนื�องจากกองทรัสต์สามารถใช้ เงินกู้ในการที�
จัดหาทรัพย์สินเข้ ามาเพิ�มในกองทรัสต์โดยไม่ต้องเพิ�มทุนจากผู้ถือหน่วย ซึ�ง ขณะนี �กองทรัสต์ก้ เู งินแค่
ประมาณ 14 % เท่านัน� หากผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นสมควรว่า Baba Beach Club ภูเก็ตมีศกั ยภาพที�
จะนําเข้ ามาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยมองว่าอาจใช้ เงินกู้ในการนําทรัพย์สนิ มาเพิ�มในกองทรัสต์
ประธานฯ ได้ เชิ ญ คุ ณ วรสิ ท ธิ อ ธิ บ าย รู ป แบบหรื อ แนวคิ ด ของ Baba Beach Club ที� ท างกลุ่ม
ชาญอิสสระ ได้ พฒ
ั นาขึ �นมาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบ

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชีแ� จง กลุ่มชาญอิสสระ ได้ พฒ
ั นาโรงแรมขึ �น 2 แห่ง ภายใต้ ชื�อ Baba Beach Club
ตังอยู
� ่ที� จังหวัดภูเก็ต และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขนั ธ์ สําหรับที�ตงั � Baba Beach Club ภูเก็ต
การเดินทางจากสนามบินภูเก็ตใช้ เวลาประมาณ 30 นาที โดยมีลกั ษณะเป็ น Beach Club ซึง� มีห้องพัก
อาศัย แบ่งเป็ น Phase แรก จํานวน 18 ห้ องพัก และPhase สอง จํานวน 18 วิลล่า โดย Phase แรกจะ
มี Gabana Villa และ Pool Suite ซึ�งล้ อมรอบด้ วยสระนํ �าตังอยู
� บ่ ริ เวณตรงกลาง มี Concept เป็ นแบบ
Beach Club มีการนําเครื� องเสียงชัน� นําของโลก เน้ นสร้ างความสนุกในแบบ วัยรุ่ น โดยมีการนํา DJ
หรื อ Artist ที�มีชื�อเสียงจากทัว� โลกเข้ ามา โดยเปิ ดดําเนินการมาประมาณ 5 เดือน มีลกั ษณะเป็ น Music
Lovers Hotel ส่วน Baba Beach Club หัวหินมีลกั ษณะหรู หรา เปรี ยบเสมือนแนวเพลงแบบ Frank
Sinatra และตกแต่งสไตล์ Colonial มีการผสมกลิน� ไอของหัวหิน ห้ องพักมีความเป็ นส่วนตัว โดย Baba
Beach Club หัวหิน เน้ นตลาดคนไทย บรรยากาศของโรงแรมเรี ยบหรู อาหารอร่ อย มีบ้านเก่าแบบ
คลาสสิคเปิ ดดําเนินการเป็ นร้ านอาหาร ปั จจุบนั ทางโรงแรมเปิ ดให้ บริ การจํานวน �� ห้ อง และสําหรับ
Baba Beach Club ภูเก็ ต มีการตกแต่งสไตล์ Chino Portuguese ผสมผสานกลิ�นไอของเมืองภูเก็ต
โดยใช้ โทนสีสนั เพิ�มความสนุกสนานในการตกแต่ง และในปั จจุบนั มองเรื� องตลาด conference ของทัง�
สองทําเลเปิ ดพร้ อมกันปลายปี ที�ผา่ นมา

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชีแ� จงเพิ�มเติม โดยทังสองแหล่
�
งมีการนําเสนอ Performance เข้ ามา แต่ในฐานะของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเข้ าไปศึกษา Performance อีกครัง� และถ้ ามีศกั ยภาพ (Potential) ที�จะมา
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